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Redaktie: W. Pilich, Ireneatraat 74, Nieuwenhagen
tel. 04443 - 2415
W. Starmane, Wijcnweg 197, Treebeek
tel. U45 - 212536

Postgiro: 17 50 143
Boerenleenbank, Tegelen
Bankgiro: 150502966
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Penningm. -Administrateur:
C. Tfmrner-mans , Stayb-Tegelen
Parkstraat 7 - Tel. 04706-2748

nieuws van de administratie
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NIEUWE LIDKORPSEN:
Drumband Fanfare St. Cornelfus Sehin op Geul.
Sec r , : J. Frijns, Hoogbeek 31. Schin op Geul

Ingedeeld in district Maastricht

Drumband St, Sebastianus Voerendaal
Secr.: H. Schm itt, Spekhouwerstraat 73, Voerendaal.

Ingedeeld in district Heerlen

SECRETARIAATSWIJZIGINGEN
Drumband Fanfare st. Martinus Urmond
voorheen: J. Mennen. Burg. Strijkersstraat 14 , Urmond
thans: N. Janssen, Kloosterpad 2, Urmond
Drumband St. Antonius Panheel
voorheen: C. Mans, Pasweg I, Panheel
thans: René Coumans , Heelderweg 26. Panheel
Drumband Maasbree
voorheen: M. Driessen, Spilstraat 12, Maasbree
thans: W. Peeters. Mgr. Nolensplein 1, Maasbree
Drumband Fanfare Jul iana Limmel-Maastricht
,-"oorheen: A. Mingels, Balijeweg 83, Maastricht
thans: H. Geurten, Vrijheidslaan 10. Maastricht. Tel. 04400-20279
Drumband Fanfare Wilhelmina Posterholt
voorheen: P. v . d. Varst,. Nieuw Holsterweg 6, Posterholt
thans: H. Thegels, Burg. Geradtsstraat 35, Posterholt
Drumband Fanfare St. Catha r ina Leunen-Venray
voorheen: J. v . Meyel, Deurneseweg 7, Venray
thans: P. v , d. Sterren. Steegse Peel weg 17, Leunen-Venray. Tel. 04780-1873
Drumband Fanfare St. Oda Merselo- Venray
voorheen: G. Hendriks, Weth. Pubbenstraat 7, Me rselo- Venray
thans: H. v . d. Zanden, Grootdorp 38, Merselo-Venray. TeL 04786-398
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K. BAKKER en ZN.
Tel. 045 - 213757

Slakkenstraat 67

HOENSBROEK
VOOR HET HUREN VAN:
*FEESTTENTEN
*DANSVLOEREN
*PODIUMS
* GE LUIDSINSTA LLA TIES
*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.

-

J. A. Ruskus 
NIEUWE DRUMBANDWERKEN zijn verschenen van Egberts/Smits G. Brinkman en diverse
anderen, terwijl weer vele andere In voorbereiding zijn.

SlAGW ERK het beate op dit gebied "ROYAL", vraagt onze uttgebt erde !older&prijelijsl

BLAASINSTRUMENTEN de beste, "GEBR. DE PRINS" klaroenen, trompetten, als en basinstl"Umenten, jachthoomsenz. <Jok met ven
tiel in es/des, es/bes, enz ,
LYRASlichtgewicht lyra van "GEBFlB. DE PRINS", niet btjecnde r verdragende klank, ook leverbaar mei 5 pl"len VOOI' Bes-korpeen
- - en met 8 platen voor Es-kol'psen.

~
TiEROLFF·MUZIEKCENTRALE

Roosendaal

Markt 92

rel. 01650-34551

Drumband PTT Harmonie Midden Limburg Roermond
voorheen: G. Hettz er , Koninginnelaan 48, Roermond
thans: E. Bras! p/a Postkantoor, Kloosterwandstraat 6, Roermond
Drumband Harmonie Amicitia Vilt-Berg en Terbtijt
De secretaris N. Huntjens is verhuisd van- Rijksweg 90a naar Rijksweg 160,
tel. 04406-3296.
Fluit- en Tamboerkorps Oranje Nassau Roermond
voorheen: H. Tobben, Rozenstraat 16, Roermond
thans: J. Withoot. Karel Doormanstraat 71, Roermond
Klaroenkorps St. Willibrordus Meijel
De secretaris H. Nijssen is verhuisd van Kerkveldweg 32 naar Vieruitersten 2.
Drumband Fanfare Concor-dia Einighausen
Secretaris X. Schlässels woont niet Heidestraat 57 maar Heistraat 57.

wanneer een federatie insigne
Het blijkt nog steeds, ondanks diverse publicaties in ons kontaktorgaan. dat vele
verenigingen niet op de hoogte zijn, hoe en wanneer men in aanmerking kan komen
voor een federatie-insigne. Derhalve geven wij nogmaals een uiteenzetting, hoe
men te werk dient te gaan.
Voor een federatie-insigne komen leden van aangesloten korpsen in aanmerking!
die zich door langdurig lidmaatschap verdienstelijk hebben gemaakt.
Bij een 25-jarig lidmaatschap het zilveren insigne
Bij een 40-jarig lidmaatschap het verguld-zilveren insigne
Bij een 50-jarig lidmaatschap het verguld-zilveren insigne met smaragd
Bij een 60-jarig lidmaatschap het verguld-zilveren insigne met robijn
Het bestuur van de betreffende vereniging dient tijdig (minstens 2 maanden te voren)
een schriftelijk verzoek in te dienen bij secretaris M. Becker-a , Kaz-el Doorman
laan 24 Reuve r.
De aanvraag dient gemotiveerd te zijn. De kosten van het insigne komen voor
rekening van de vereniging die dit aanvraagt.

WIJ WILLEN WETEN

Bij Tierolff Roosendaal is een belangrijk stuk werk van de pers gekomen. n1.:
Wij willen weten. Een begeleidende bundel bij de examens voor tamboer-klaroen/
trompet- jachthoorn-pijper-bastrompet en bas t. b. v. onze tamboerkorpsen.
Naast deze begeleiding nog vele andere zaken die belangrijk zijn voor ieders opleiding.
Ook voor de instructeur een goed bezit. vooral als naslag, daar men niet alles kan
weten en vaak nog minder onthouden.
Deze uitgave, die nog zeer goedkoop is, is VOor een ieder een aansporing deze bundel
te bestellen. Als ik ergens het grote belang van inzie. is het zeker deze bundel. daar
er tot nog toe weinig aan was gedaan om een goede leidraad samen te stellen.
Eenvoudig, doch goed afgewerkt door Tierolff Muz iekcentrale.
Een rijk bezit voor weinig geld, een oase in deze dure wereld.
J. Cammenga
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UNIFORMEN
kunt u overal kopen, maar..•••.. vindt u ook overal die prettige
ên ~oardelige mogelijkheden als:

•

zeer uitgebreide showroom

•

d~skundige voorlichting

afspraken en bezoek bij ons maar
ook bij u
•

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

•

ook gespecialiseerd voor drumbands
en majoretten-uniformen

•

Telefonisch bereikbaar 01600· 3 17 SO
na 18.00 uur
01607 - 3378
01600 - 31753

..J. P. MOL N.V. - BREDA
SHOWROOM SPEELHUISLAAN 1SI

Eduard Nazarskl
tel. 04749 - 1494
giro 807041

ROGGEL

Tramstraat 25

LEVERANCIER VAN TROMMEN
EN MUZIEKINSTRUMENTEN

Onze reparatre-afdeltng
staat met
SPECIAAL OPGELEID PERSONEEL

voor U klaar

Reparatieopdrachten worden binnen
8 dagen uitgevoerd.

nationale kampioenen gefêteerd
Zoals wij reeds in onze vorige uitgave van het contactorgaan uitvoerig hebben bericht.
hebben de korpsen, die zondag 12 september door de Limburgse Bond van Tamboer
korpsen naar de nationale kampioenschappen van de Katholieke Federatie te Honse
Iers dijk werden afgevaardigd, de Limburgse kleuren op uitstekende wijze verdedigd.
De zes kampioenen werden dan ook bij terugkomst in het Limburgse land op uitbun
dige wijze gehuldigd. Natuurlijk werden hieraan ook recepties verbonden. Wat ons
hierbij bijzonder opviel was de veelal bijzondere geestdrift van diverse gemeentebe
sturen, hetgeen uiteraard bijzonder werd gewaardeerd.

MUNSTERGELEEN
In Muns tergel een raakt men zo onderhand gewend aan het ondergaan van huldigingen.

Na verleden jaar het hoogst aantal punten van het Limburgs kampioensconcours te
hebben behaald, werd er nu een nationale wimpel aan de successenreeks toegevoegd.
Reeds bij terugkomst uit Honselersdijk was het fluit- en tamboerkorps Pancratius
. officieel ten gemeentehuize ontvangen en zaterdag 18 september volgde er in het ver
~enigingslokaaleen zeer druk bezochte receptie. waarbij weer eens bleek, dat het
korps allerwege grote sympathie geniet. Burgemeester Wagemana , die de reis naar
het westen van Nederland had meegemaakt, beklemtoonde nogmaals, dat hij had ge
noten van de uitstekende prestatie. Hij liet hierbij niet na het bestuur van Pancratius
te bedanken voor het voortreffelijk opvangen van nieuwkomers in de gemeente Mun
stergeleen. De burgervader zei verder, dat de top nu was bereikt en dat het nu zaak
was dit peil te handhaven, hetgeen aan de kundige instructeur H. Dols wel toe te ver
trouwen zou zijn. Namens het gemeentebestuur bood burgemeester Wagemans twee
prachtige schellebomen aan en stelde hij een extra prestatiesubsidie in het vooruit
zicht. Bondsvoorzitter Hub. Jongen voerde een voltallig hoofdbestuur en dts tr icts-,
bestuur van de L. B. T. aan. De heer Jongen toonde zicht trots een korps als Panera
tius, dat de kamptoenswimpel in de superieure afdeling had veroverd, in de bonds
gelederen te kunnen tellen. Aangezien de bondsvoorzitter in de gelederen van Pan
crattus veel jeugdige leden zag, voorzag hij voor het korps een goede toekomst. Een
groot aantal receptiegangers kwam gelukwensen aanbieden. waaronder vele afgevaar
digden van plaatselijke en zuster-verenigingen. Het feest werd besloten met een groot
kampteenebal dat tot in de kleine uurtjes voortduurde.

KELPEN
Zaterdagavond 16 oktober had de St. Petrusfamilie zich verzameld in het prachtige
Trefcentrum te Kelpen, waar het korps recipieerde in verband met het behaalde na
tionale kampioenschap in de ere-afdeling te Honselersdijk.
De receptie werd geopend met een muzikale hulde door het show- en klaroenkorps
-""Heel. Namens het gemeentebestuur bood burgemeester Hannen ge lukwensen aan en
kon hij het korps een extra subsidie toezeggen. De burgemeester stelde het korps
als voorbeeld van onderlinge kameraadschap en geestdrift, waardoor een zo'n hoog
resultaat kon worden bereikt. Vooral in de huidige samenleving, waarin gestreefd
moet worden naar onderlinge verdraagzaamheid en begrip. is een verantwoorde
vrijetijdsbesteding een noodzakelijkheid geworden. Door zijn vorm staat St. Petrus
vooral in de kleine gemeenschap Kelpen bovenaan, aldus burgemeester Hannen.
De heren Hub. Jongen, C. Timmermans, M.Beckers en W. Starmans vertegenwoor
digden het hoofdbestuur van de L. B. T. en ook het complete districtsbestuur gaf acte
de présence. De bondsvoorzitter memoreerde nogmaals de doelstelling van deL.B.T.:
vrijetijdsbesteding voor de jeugd. De heer Jongen prees de leiding van het korps,
instructeur Manders en tamboer-maitre Snellen en toonde zich trots, dat ook St.
Petrus de nationale wimpel in de wacht had weten te slepen. Fluit- en tamboerkorps
St. Job Leuken-Weert bracht ook een klinkende serenade.
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Voor speciale noten op uw overhemdenzang, behoeft
11 voortaan niet meer uit de toon te vallen •. • • •
Ook voor u zijn er de originele Urbanial-engelshemden.
Op modernste wijze vervaardigd uit de alterbeste grondstoffen.
Voor heren

en

dames.

In de boordmaten 32 tlm 46 (is hahomtrek in cm), in de mouw
lengten 2 tlm 7 (is'58 tlm 68 cm) en in zowel gewone, ats ook
in meerdere uniformuitvoeringen.
Voor uw vereniging, korps of club, af fabriek Dalfsen recht
streeks leverbaar tegen inkoop,sprijs.

N.V. EL CO· 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 SHIRTS naar eigen ontwerp,

• PLAQUETTES ook voor Carneval

met of zonder reclame

SPORT. MODE. CAMPING
GROOTSTE SPORTVERZENDHUIS
VAN NEDERLAND
Tel. 04706 - 2154
Wij zenden U op aanvraag onze speciuie
sporl'prqzencatalogus

G••lul., 51 TEGElEN (Nederl.)

of onze sportartikelen folder.

Namens het verenigingsleven van Kelpen-Oler bood de heer Van de Laak. voorzitter
van de culturele werkgemeenschap, gelukwensen aan. Hij werd gevolgd door een groot
aantal afgevaardigden van verenigingen en vele inwoners van Kelpen, die het kranige
korps kwamen feliciteren. Uit blijk van waardering bood voorzitter G. Jeurninck
van St. Petrus aan instructeur Manders een geschenk aan, Natuurlijk werd ook
mevrouw Manders in de bloemetjes gezet. Tot besluit van de receptie onderstreepte
fanfare St. Liduine haar felicitaties met muziek en werd nog enkele uurtjes gezellig
gedanst.
EIJSDEN

De gehele gemeenschap van Eijsden heeft meegeleefd met de drumband van Kon. Oude
Harmonie. Dit kwam ook zeer duidelijk tot uiting tijdens de receptie op vrijdag 17
september in de eigen harmoniezaal te Eijsden. De lange rij van sprekers werd ge
opend door burgemeester Wijnands , waarbij hij veel waardering toonde voor het ge
presteerde tijdens de nationale kampioenschappen te Honselersdijk en de drumband de
wimpel in de superieure afdeling voor zich opeiste. De heer Debej] , voorzitter van
Lde Kon. Oude Harmonie, betoonde nogmaals, dat huldigingen in Eijsden iets vanzelf
...,-sprekends zijn gaan worden, waarvoor hij vooral instructeur-tamboer-maitre M.
. Warnier verantwoo rdel ijk stelde. Een ges chenk onder couvert en bloemen voor zijn
echtgenote waren hiervan de zichtbare bewijzen. De Limburgse Bond van Tamboer
korpsen werd vertegenwoordigd door een bijna voltallig hoofd- en districtsbestuur .
Bondsvoorzitter Hub. Jongen zei trots tè zijn op de prestatie van de drumband, omdat
ook zij de Limburgse kleuren op uitstekende wijze hooggehouden hadden. De heer
Jongen had ook veel vertrouwen in de toekomst van de drumband, gezien het groot
aantal jeugdige leden, die hij in de gelederen kon waarnemen. De voormalig burge
meester van Eijsden, de heer Duijssens, had deze gelegenheid niet voorbij laten
gaan en samen met zijn echtgenote zijn oud-dorpsgenoten te komen feliciteren. Ge
lukwensen waren er ook van de geestelijkheid. Pastoor Habets en pastoor Starmans
prezen de inzet van tamboers en leiders. Vooral de humoristische speech van pastoor
Starmans viel bijzonder in de smaak. Wanneer zijn preken tijdens de zondagsrniSsen
navenant zijn, kan het niet anders of zijn kerk is telkens overvol. De receptie kreeg
een btjzonder cachet door serenades van de drumband van harmonie 'St. Caecilia
Eijsden, de drumband van de schutterij Oost Maarland Eijsden en de drumband uit
het Belgische s-Gravenvoere. Nadat de afgevaardigden van vele verenigingen en tal
rijke inwoners van Eijsden hun hulde hadden betoond volgde er een gezellig kamploens
baL
OBBICHT
Voor zaterdag 18 september in Obbicht de receptie begon in verband met het behaalde
w;~amPioenschap in de afdeling uitmuntendheid te Honselersdijk, toog harmonie en drum
and Concordia naar het woonhuis van instructeur W. Smits <Dl de leider te huldigen
en naar het verenigingslokaal te begeleiden. De leden van de "oude harmonie" boden
de heer Smits een horloge aan en ook voor de overige leden van de drumband was er
een presentje. Burgemeester Th. van Hinsberg deelde tijdens zijn felecitatietoe
spraak mee, dat men voor elk behaald punt één gulden extra subsidie tegemoet kan
zien. De eerste burger prees de prestatie van de drumband en noemde het succes
volle korps een waardige ambassadrice van Obbicht. Een voltallig hoofdbestuur van
de L. B. T. alsmede een voltallig districtsbestuur was bij de receptie aanwezig. Ook
hier betoonde bondsvoorzitter Hub. Jongen zijn trots bij het behalen van de kampioens
wimpel door Concordia en spoorde het bestuur en de leiders aan de ruim voorhanden
zijnde jeugd op de juiste wijze te blijven begeleiden. De heer H. Knee rs , voorzitter
van harmonie Concordia, dankte iedere spreker persoonlijk met welgekozen woorden.
De drumband van harmonie St. Joseph Berg aId Maas, drumband St. Martinus Ur
mond en de drumband van harmonie Concordia Einighausen brachten hun gelukwensen
muzikaal over. Met een grootse feestavond, die tot laat in de nacht voortduurde, werd
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het kampioensfeest besloten, nadat velen de drumband persoonlijk waren komen feli
citeren. Onder hen bevond zich o. a. ook député drs. Lebens.
KAKERT-SCHAESBERG
Hoe populair de showband Barbara G. A. wel is, kwam zaterdag Z5 september duide
lijk tot uiting tijdens de receptie, die gehouden werd in verband met het behalen van
de nationale wimpel in de ere-afdeling tijdens de kampioenswedstrijden te Honselers
dijk. Zelden heeft men in Schaesberg zo'n drukke receptie meegemaakt. lilt Berbke".
het home van de showband, bleek voor deze plechtigheid te klein, z o overweldigend
was de belangstelling. Twee uur lang was het een komen en gaan van feliciterenden.
De Barbaramensen moesten een lawine van gelukwensen over zich heen laten gaan.
In alle toonaarden werden loftuitingen aan het kranige korps en instructeur N. Jaegers
toegezwaaid. Onder de velen, die kwamen feliciteren, bevonden zich ook diverse
gemeenteraadsfracties. Burgemeester Prick en zijn echtgenote, die beschermvrouwe
van showband Barbara G. A. is, memoreerde hoeveel repetitietijd er aan een derge
lijke prestatie niet vooraf moet zijn gegaan. De heren Hub , Jongen, C. Timmermans
'ti:' ,en W. Pillich vertegenwoordigden het hoofdbestuur van de L. B. T. en ook het bijna
-.voltallige districtsbestuur was aanwezig. De parel van onze bond noemde bondsvoor
zitter Hub. Jongen de kampioen uit Kakert-Scbaesberg en toonde zich zeer trots over
het gepresteerde. Ook hier legde de heer Jongen vooral het accent op het op de juiste
wijze begeleiden van de jeugd. Showband Antonius Treebeek en fluit- en tamboerkorps
St. Paulus Scbaesberg boden muzikale gelukwensen aan. Ook deze receptie werd be
sloten met een daverende feestavond die tot in de kleine uurtjes duurde. Showband
Barbara G. A. zal deze huldiging zeer zeker niet licht vergeten.
LEUKEN-WEERT
Fluit- en tamboerkorps St Job Leuken-Weert bad enkele weken voor de nationale
kampioenschappen haar zilveren jubileum gevierd. Aangezien men bij die 'gelegenheid
ook al bad gerecipieerd oordeelde men dat men bij het behalen van het kampioenschap
In de afdeling uitmuntendheid tijdens de kampioenswedstrijden te Honselersdijk niet
:weer een receptie moest houden. De huldiging van de kampioenen bij terugkomst te
Leuken-Weert op zondag 12 september was er niet minder om, waarbij vooral instruc
teur sastra danig in de bloemetjes werd gezet.
NIEUWE WERKEN
DE LANCIER, concertwerk van de Belgische componist F. H. Geens.
Bezetting: trompet in Es, Ie en 2e stem - jachthoorn Ie en Ze stem (is niet aange
geven) - bastrompet - slagwerk.
Bij dit werk Is het van groot belang dat U, gezien de jachthoornpartij, over goede
vtrefzekere muzikanten beschikt (no, 4 en5, id. bij 6/8 maat).
Inleiding: de Ze tromp Es en bastromp. Is de kwarinoot overgebonden van de Ze naar
de 3e maat. Vermoedelijk door een verkeerde schrijfwijze heeft de Ie tromp. hier
geen verbindingdboog. Deze compositie goed stacato spelen en let bijzonder op de
gepunteerde noten, maak vooral de achtste noten niet te kort. Dit komt herhaaldelijk
terug bij diverse uitwerkingen. Let ook vooral op een goede ritmische weergave.
Door de aangegeven fermate steeds weer letten op een duidelijk vertrek voor de eerst
volgende noot.
Slagwerk geen moeilijkheden. Werk op een behoorlijk stacat o, Aangaande de fermate
het volgende voor de instructeurs:
a) Een maat voor no. 1 afslaan, 3e tel weer als voorbereiding geven voor de inzet
van no, 1.
b) een maat voor 2 niet afslaan, de eerste tel langer aanhouden en meteen door met
de volgende noot, dus zonder af te slaan.
Jo Conjaerts
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fl.· en ramb. korps excelsior montfort

~Een korps uit Midden-Limburg, dat de laatste jaren speciaal de aandacbt op zich
t:vestigde is wel Fluit- en Tamboerkorps Excelsior Montfort. Vooral tijdens de Ie
t!andskampioenschappen voor tamboerkorpsen van de Katholieke Federatie maakte
[-"Zij furore, zij speelde het niet alleen klaar om de "blauwe wimpel" in te palmen,
[maar ook het boogste aantal punten van bet kampioensconcours te behalen.
f Excelsior werd op 10 mei 1932 opgericht als onderdeel van de Werkliedenbond en
[Mijnwerkersbond, met als doel de diverse katholiekendagen en meetings muzikaal
Lap te luisteren. Initiatiefnemers was kapelaan Thtsaen, de toenmalige geestelijk
t adviseur van deze arbeidersorganisaties, afdeling Montfort. Het bestuur werd ge
~ vormd door een combinatie van de bestuurders van deze afdeling. De eerste ftnan
~ eten werden verkregen door een kolenspaarfondsaktie. De organisatoren betrokken
[- liefst 860 hectoliter kolen. De reductie die hiervan werd verkregen,- + f 100,-, was
~ de financtël e basta. Hiervoor werden de eerste vier trommen gekocht en enkele
" flu'rd'ten à fAI6, - per stuk werdend betrokken Uhit het nabuhrige Duitsland, Er kon gestart ~
wo en.
s instructeurs wer en aangezoc t Harry T issen en J. van der Borg,
resp. voor fluitisten en tamboers. Dit bleek later evenwel geen succes te zijn. Men
ging instructeurs in Duitsland zoeken. Deze vond men in de heren Spätgens en A.
Moh'ren, beiden uit Schalbruch, die tot de mobilisatie aan het korps verbonden bleven.
Een der mede-oprichters (nog steeds lid), de heer Van Pol, werd de eerste tamboer':"
maitre. De thans 67-jarige Van Pol, gepensioneerd mijnwerker, was bij het inter
view aanwezig. De oude baas bleek nog even enthousiast te zijn voor de tamboermu
ziek als in zijn jonge jaren. Het bleek ook, dat hij een gezellig verteller was en zijn
geheugen was nog verrassend goed. Gaarne laten we hem aan het woord.
Op 30 jarige leeftijd heb ik nog muziek leren lezen en leren fluit spelen. Als tamboer
maitre moest ik de te spelen nummers goed kennen. Vooral van de excertie werd
veel aandacht besteed. Dit onderdeel was voor mijn rekening, De instructeurs kwa
men alleen zondags en de repetities in de week moest ik leiden. Zowat iedere dag
werd er gerepeteerd. Het was zelfs zo ver, dat veel mensen voor mij al een "blauwe
wagen" besteld hadden. Maar, aldus Van Pol, ik zat vol van deze muziek, tot over
mijn oren. Na een half jaar was het dan eindelijk zo ver, dat we een formatie van
6 fluitisten en 4 tamboers gevormd hadden en dat we voor de eerste maal officieel
uitrukten. Twee marsen maakten toen ons gehele repertoire uit. Het begin was moei
lijk voor mij om b, v . de muziek op ieder moment te beëtndig en, zoals toendertijd
gebruikelijk was, Veelal ging het goed, maar de plank sloeg ik ook wel eens finaal
mis. Maar dit op elk gewenst moment beëtndtgen van de muziek heb ik mij goed aan
geleerd en heeft ook zijn voordelen gekend. Het afzwaaien ging mij toen zo goed af, •
dat mijn hand tijdens muzikale rondwandelingen door Montfort automatisch de lucht ~"
inging bij het naderen van een café en voor de voordeur - of het zo zijn moest - weer
naar beneden kwam. Gingen wij die cafés naar binnen dan werden er enkele stukjes
uitgevoerd en ging iemand met de hoed rond, Van de opbrengst konden de jongens onder
het genot van een glaasje bier of limonade even van de vermoeienissen bekomen.
Een fluiterkorps is altijd mijn ideaal geweest. Bij de oprichting was ik er de oorzaak
van, dat er juist een pijperkorps tot stand werd gebracht, aldus dhr. Van Pol. Telken
jare verzocht men het duitse korps uit Schalbruch in Montfort om tijdens het feest
van de voetbalclub te musiceren. Heel Montfort stond dan op zijn kop en waarom
zouden wij dat ook niet kunnen. het hoorde zich altijd machtig aan, zegt dhr. Van Pol,
als dit korps in de boem-boem-boem-stijl door de straten trok, Dhr. Van Pol demon
street dit uitbundig en voegde er met weemoed aan toe, dat het musiceren heden ten
dage heel anders is.
-10
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SUKSESSEN
In 1934, twee jaar na de oprichting waagde Excelsior zich voor het eerst op concours,

Dit werd een groots sukses, want zij behaalden te Susteren meteen een Ie prijs.
Voor het jonge korps was dit een stimulans om op de ingeslagen weg voort te gaan.
Na dit sukses zouden nog velen volgen. De uitpuilende prijzenkast is hiervan getuige.
Excelsior Montfort is altijd een voorstander geweest VOor een organisatie. Na de
oorlog werd de Midden-Limburgse Bond opgericht en een der eersten die zich aan
sloten was Excelsior Montfort. Deze bond is nog niet opgeheven en Excelsior is nog
als enigste korps lid hiervan. Hier werden zij gevreesde tegenstanders. Liefst
vier maal behaalden zij het kampioenschap, in 1948 - 1949 - 1950 en in 1954. Een
sukses springt uit de lange erelijst, in 1951 werd Excelsior winnaar van de medaille
van H. M. Koningin Juliana. In 1961 kwam de kentering. Excelsior maakte een moei
lijke tijd door. In 1962 konden ternauwernood 8 man op de been gebracht worden.
Men bleef evenwel niet bij de pakken neerzitten. Er werd jeugd aangetrokken en
spoedig was men over het dieptepunt heen. Excelator sloot zich aan bij de inmiddels
opgerichte L. B. T. Verschillende promoties werden behaald en in het laatste seizoen
f,fIlgde de promotie naar de superieure afdeling. De klap op de vuurpijl was evenwel
~landskampioenschapin de afdeling uitmuntendheld en tevens het hoogste aantal
punten van het kamploensconcours te Echt in 1970.
lNSTRU CT EURS
1932
1945
1952
1952
1955
1968

-

1939 spätgens en A. Mohren, Schalbruch (Dld)
1952 Van Neer
1952 G. Gijzen Reuver (2 maanden)
1955 Th. Vierwind Hoensbroek
1968 Spätgens Schalbruch (Dld)
heden K. Bchroën Heythuys en.

De duitse stijl die bij Montfort te bespeuren was, werd in de hand gewerkt doordat
men instructeurs bij onze oosterburen had aangetrokken. Na de oorlog kregen
nederlandars het muzikale heft in handen. Zij handhaafden ook de oude stijl totdat
dhr. G. Gijzen z g; een eigen (nederlandse) invloed aan het korps wilde geven. Bij
Excelsior was men er echter nog niet rijp genoeg voor. Na het overlijden van dhr.
Vierwind was men gedwongen weer terug te grijpen op de heer Spatgens uit Schalbruch.
Door een gelukkige omstandigheid kon men K. Schroén aantrekken om de leiding
over te nemen. Met schroen lukte de omschakeling naar de nieuwe stijl wonderwel
goed. Thans is men er in Montfort gelukkig mee, dat de jeugdige Koos Schroén de
leiding van het Montfortse korps op zich nam. Aan zijn bekwaamheden schrijft men
hoofdzakelijk de grote suksessen van de laatste jaren toe.
i

I".

,~NNEN

VOOR DE TOEKOMST

Op onze vraag, wat de plannen voor de toekomst zijn, was de energieke voorzitter
Jo Roumen zeer resoluut. Op de eerste plaats, moderne, eigentijdse muziek spelen.
Op het aanstaande Limburgse kampi oensconcours de wimpel behalen. Twee maal
hebben wij aan deze kampioenschappen deelgenomen, zonder de wimpel te behalen.
Wij zijn van mening, dat drie maal scheepsrecht is. Dit maal moet het lukken. In
1972 hopen wij ons 40-jarig bestaansfeest te vieren. De plannen hiervoor zijn con
creet. Dit feest zal gehouden worden van 16 tot en met 19 juni. Het programma
luidt als volgt:
Vrijdag 16 juni: Showavond met medewerking van bekende artiesten.
Zaterdag 17 juni: Eucharistieviering, bezoek aan het kerkhof en herdenking van de
de overleden leden. Huldiging jubilarissen, aansluitend vriend
schapstreffen.
-11
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Zondag 18 juni: FrUhschoppen, festival met optocht en dëfilë. Verder een Beierse
avond.

Maandag 19 juni: Sluttfngsbal.
Excelsior beschikt over een goede kern, dit blijkt wel uit de onderstaande jubilarissen
I
v

1
z
I

I
]

A.
H.
de
J.

van Pol, 40 jaar lid, bestuurslid en tevens mede-oprichter

Maassen, 25 jaar lid, tamboer-maitre, bestuurslid en districtsbestuurslid van
L.B.T.
Heijmans, 25 jaar lid, bestuurslid
J. Mertens, 25 jaar lid, bestuurslid
Verder zijn nog een 4-tsl leden 20 jaar lid, 10 leden 15 jaar lid, 6 leden zijn 10 jaar
lid. Een lijst waar menig korps jaloers op kan zijn.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Jo Heumen, voorzitter; P. van Pol, secretaris; H. -Jeurlssen, penningmeester;
J. Geelen, vice-voorzitter; leden: A. van Pol, J. Hetjmana, H. Maessen (tamboer
maft.rej, J. Kempkens, J. Vogels, J. Mertens en P. Wolfs (overleden).

nieuwe werken
LA BAlüN, concertwerk voor pijperkorpsen van P .H. Wolters.
Gezien de slagwerk-sectie zijn in deze dans vele mogelijkheden voor de uitvoerenden.
Let wel: hoe meer instrumenten, hoe moeilijker de uitvoering qua samenspel wordt.
Gezien echter de recente ontwikkelingen van de slagwerksectie, zal dit nauwelijks
nog een struikelblok zijn, doch meer interessant voor de uitvoerenden zelf. Dus een
uitgebreide groep slagwerk, t.w. kleine trom, tenortrom, grote trom, en ad. lib.
bekkens t tamboerijn, maracas, claves en guiro. Het is natuurlijk van groot belang,
dat de inat r-, met aanduidlog ad. lib. waar nodi~ ondergeschikt blijven aan de melodie.
Hiermee bedoel ik dus de Tutti. Fluit leen 2 partij, moeilijkheidsgraad hoogste
afdeling. Dit natuurlijk VOor een perfecte vertolking. Let vooral op de tonatie, daar
de melodie veelal in tertsen loopt (zuiverheid). De syncope-figuren verlangen wel
een bijzonder staccato, daar anders het karakter van de dans verloren gaat.
Let op voor kleine trom in repr, 6 op overgehonden achste noten in roîïels. Overigens
een mooie compositie. die het instuderen echt wel de moeite waard ia,
FOXTROT "BELLA" van J. Vlijm.
Bezettiog: klaroen )Mn stem)- basklaroen en slagwerk. UItgezonderd de laatste
maat (drieklank) is de melodie Mnstemmlg in de klaroenpartij. Het is bierbij dan
ook van groot belang dat dit zo blijft. Let vooral op staccatospel. Zorg ervoor dat
de wisseling (2e tel) 10 de 2-4 enz. steeds goed verloopt met de gl tussen de bas
klaroen en klaroen. Overings in de 1e reprise geen moeilijkheden. In tromsolo (air-----"
licht accent geven ln de syncope-figuren (kwartnoot). Bij 3, slagwerk weer eerste
ritme terug en blazersgroep variatie op thema. Hierin nu enkele syncope verwerkt,
let hier op de accenten. Vanaf 5 weer eerste melodie terug waarbij weer op tref
zekerheid gerekend, zoals ook in de voorafgaande gedeelten. Diminuendo heel goed
afwerken. Slagwerk is eenvoudig gehouden en bestaand uit een tamboerpartij met
uitsluitend stok op stok. Met een klein beetje inzicht (vooral ook ln slagwerk) is
van deze compositie echt een leuk stukje muziek te maken. Slotnoot in F. niet te
sterk geven.
Deze beide werken zijn uitgegeven bij Schrol!n-Muziekuitgaven, Heythuysen.
Jo Conjaerts.
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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 t8110n"
(Methode voor mars- en concerttamboer-ej

I

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:

I

prijs per deel

f

3.50

MUZIEKUITGEVERIJ VAN TEESELING

Bredestraat 138 - Nijmegen (teL; 08800-70450 b.g.g. 23076\

I

TENTEN VOOR ALLE DOELEINDEN GESCHIKT:
2

In de maten van 30 tot 3000 m
grondoppervlakte.
Vloeren, verlichting, toiletwagens, verwarming, enz.

W.J. HEKKENS-REUVER

~.~:;=·:';~~~711

ZEILMAKERIJ - TENTENVERHUUR - ALUMINIUM JALOEZIEEN

I
~

Firma van ROSMALEN

j

j

VELP (Gld.)

I

Rozendaalselaan 18 . Telefoon 3457

I

Het Centrale adres
voor ALLE BINNEN- EN BUITENLANDSE muziekuitgayen Yoor

Harmonie, Fanfare en drumband

i

TOURINGCARBEDRIJF

4· vaJ1l J-fa",

f}

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

up to date
Rij Tierolff muziekcentrale kwam de mars Up to Date van Eug ène Angoulême Chr.
uit.
Dit is een zeer goede mars voor de bezetting in Es voor onze tamboerkorpsen.
I
v

I

Evenals de mars Zauber-klang van Egberts/Smits is deze mars nu ook bewerkt voor
harmonie en fanfarebezettîng door de heer J. Cammenga.
Dit natuurlijk met toestemming van de componist en uitgever.
Mocht ook Uw vereniging gebruik willen maken van deze bewerking die de heer

Camrnenga voor de Hoogovenharmonie schreef, stuur hem dan de opgave van Uw
bezetting.

De partijen voor tamboer- en trompetterkorps bestelt U normaal bij de uitgever.
Daar er nog steeds een tekort is aan marsen gezamenlijk te spelen is deze mars
dan een aanvulling op dit repertoire.
J. Cammenga
voor ES-bezetting
lange wapper
"Lange Wapper" is een Antwerpse sagenfiguur die door zijn fratsen overal hila rrte" U
verwekte. Het werk is door zijn variatie van ritme meer als showmuziek dan als ......po'
mar-a bedoeld. Het speelse in het voorstuk is de uitbeelding van het vrolijke karak
ter van de Antwerpenaar. De muziek in delen C en D zijn als het ware alarmklanken
als "Lange Wapper" de pret komt verstoren. In E, dat traag- en breed wordt uit
gevoerd, wordt het binnentreden van Lange Wapper uitgebeeld, met trage passen,
met tussendoor de solist, de steeds overal opkltnkende alarmtonen. Maar "Lange
Wapper" is geen boeman, hij is slechts op fratsen belust en hij neemt dan, met de
herhaling van A en B, ook deel aan de volkspret.
Een werk voor de mlddenafdelingen van de Belgische componist F .H. Geeus. en wordt
uitgegeven door Schröen - Muz iekuitgaven , Heythuysen.

SchroënMuz:iekuitgaven
De speciaaluitgeverij voor:
Drumbands

~

TOPPERS

uit onze serie

Drumband

NAJADE van J. Vlijm.
Een loopmars voor de midden afdelingen.

Ktaroenkcrpsen

-

Trompetterkorpsen

~

PIJperkorpsen

NIEUWE WERKEN

OV.T. MARS van J. H. W. Beurskens
Een mars geschikt voor zowel concert als marcherend.
Voor de lagere afdelingen

HAPPY DRUMS van J. G. Scuroèn
Een concertmars voor de hoogste afdelingen

Schroën Muziekuitgaven
c

STATIONSSTRAAT 16

.._

HEYTHUYSEN (L.l
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TEL. 04749·1989
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Waarom nog langer het systeem volgen
van VOORDOEN en NADOEN.
iMet onze methodes leert U geleidelijk
-~\.)'NOTEN LEZEN, de waarde van note~ en
"rusten kennen, kortom alles om Uw in

Mensen
met smaak.

'strument te leren bespelen .
. !Alle methodes voor HARMONIE en F AN

f~~~~O~~~rE~~~t~::TA:"D;I~~~~~

'METHODES.
iAlle methodes voor de prijs van f 3.20
..Een uitgebreide methode van
"M.Schneider voor de prijs van f 4,50
';En dan
Muziek in elke moeilijk
:~~
heldag raad.
..,.-1 trommelend Nederland spreekt er

over ~ ~
Vraagt folder of proefdirectie bij:

kiezen

MOEDERSCHElM
voor uniformen
fa. N. Moederscheim en Zn

n.v. KONEFA
Muziekuitgaven

Heerlerweg 49.
Voerendaal (LJ
T\'!leloon 04446-128'. Na 6 U~( en .3lerdeg en zondag , 7~B

Jenerueerr. 54, Rotterdam. Tel. 010-241871

londer kosten uwerzijds

LACONA

maken wIJ een cruwerp van

Vaandels
Vlaggen
Schellen
bomen

UNIFORMEN
reeds lange tijd toonaangevend door:

kwaliteit
pasvorm
exclusieve modellen

Vraagt foto's en prijzen
ter inzage.

gericht op de toekomst.
.

I!.

~

Gebr. van Lange

PAUL BRL\ND

KadeS-l0

PR M~RIANNElMN 174

Telefoon 01652 - 2313, na 6 uur 2604

VOO~BU~C

TEL. 070 987327

OUDENBOSCH

_!'!!!!!!!!!!!!""""""'.................._ - - - - - - - 
District Weert

discricrswisselbeker voor st. petrus roggel
In verband met de behaalde successen op de bondaconcouraen, o. a. een eerste prijs
en promotie, behaald op het concour-a te Heer, hield de drumband St. Petrus Roggel
zaterdag 3 oktober een grote receptie. Voorzitter W, Fijten blikte in zijn openings

woord terug op het verleden vanaf de oprichting van de drumband en memoreerde,
dat men nu de hoogste ladder had bereikt, maar dat bij een eventuele terugval de klap
des te harder zou kunnen aankomen. De heer H. van Hoef, vice-voorzitter van de

L. B. T. en voorzitter van het district Weert, boods namens hoofd- en dtstr ictsbestuu
gelukwensen aan. Daar de drumband st. Petrus Roggel van de korpsen uit het district
Weert tijdens een van de bonds concou r-sen het hoogst aantal punten had weten te ver
garen, kon de Heer van Hoef de districtswisselbeker aan het kranige korps uitreiken,
De heer Van Hoef. die reeds vaker met genoegen in Roggel te gast was geweest. roen
de het korps en haar inzet en doo rz ettings ver-mogen, een voorbeeld voor menig Lim
burgs korps.
Er volgde een lange ri} van teliciterenden die instructeur. bestuur en leden per&.J1
lijk wilden gelukwensen. Voorzitter W. Fijten dankte aan het einde van de receptie
allen voor de goede wensen en boods instructeur C. Roelofsen een geschenk aan.

st. lucie nederweert receptieêerde
Het klaroenkorps van de schuttersgilde St. Lucie Nederweert had op een bonds
concours in de ere-afdeling een eerste prijs behaald en hield in de harmoniezaal
een drukbezochte receptie. Burgemeester Spiertz , vergezeld van wethouder
galtmans. bood namens het geméentebestuur gelukwensen aan. Bij monde van dis
trictsvoorzitter H. van Hoef feliciteerde district Weert. De heer van Hoef vertegen
woordigde tevens het kantonale schuttersbond 'I Eendracht maakt macht". Vele
afgevaardigden van de plaatselijke verenigingen, maar ook van verenigingen buiten
Nederweert, maakten van de gelenheid gebruik om een gelukwens uit te spreken.
Voorzitter W. Bongers had in zijn welkomswoord de betekenis van schutterij en
drumband in de huidige samenleving belicht.
Nadat bestuur, leden en genodigden de inwendige mens hadden versterkt werd de
verdere avond nog in alle gezeUigheid doorgebracht.

District VENLO
receptie drumband eros eghel-helden
De nog zeer jonge maar actieve Drumband Eros uit Eghel-Helden hield naar aan......,:
leiding van het behalen van een Ie prijs in de Jeugdafdeling op het bonds concour-s
te Leunen. op zaterdagavond 25 september j.l. in Café Manders een geslaagde
receptie. Niet minder als drie korpsen onder leiding van instructeur de Heer
P. v . Lierop kwamen de feestelingen een muzikale hulde brengen. Deze korpsen
waren. het Klaroenkorps St. Nicolaas Meijel. Drumband Zeilberg en de Drumband
St. Jozef uit Beringe. Namens de gemeente kwam wethouder 8chillings de felicita
ties overbrengen. Als vertegenwoordiging van district Venlo waren de heren
L. Thijssen en A. Trines aanwezig en bij monde van de heer L. Thijssen werden
instructeur. bestuur en leden hartelijk gefeliciteerd. Niet te min waren ook verschil
lende korpsbestuurders aanwezig welke hun muziekvrienden kwamen gelukwensen
met het behaald succes. Hierna mocht de drumband van diverse plaatselijke vere
nigingen en particulieren nog de felicitaties in ontvangst nemen, zodat Eros op een
geslaagde receptie mag terug zien.
-18
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MAASTRICHT

Anloon van Elenslraat 30-32

Tel. 04400-33834 - 33958

ons genoegen oirlo 10 jaar
Volgend jaar bestaat de drumband van de fanfare Ons Genoegen uit Ott-lo 10 jaar. Men
hoopt dit tweede lustrum o. a. te vieren met een bondsconcours, dat op zondag 10 sep
tember 1972 gehouden zal worden.
De drumband bestaat momenteel uit 24 werkende leden en de meesten hunner zijn nog
geen 2 jaar aktief de trom aan het bespelen. Toch werden er reeds aardige successen
geboekt. Verleden jaar promoveerde het korps naar de tweede afdeling op het bonds
concours te Maasniel. Bij de kampioenswedstrijden kwam men juist een half punt te
kort om de wimpel te bemachtigen. In de daarna volgende wintermaanden oogstte het
korps op verscheidene plaatsen veel succes met gevarieerde concertstukken. Dit jaar
nam de drumband deel aan het bondsconcours te Leunen-Venray en promotie naar de
eerste afdeling was het resultaat. Onder leiding van de heer H. Versleijen en instruc
teur H. Martens zal men ook dit jaar weer tijdens de kampioenswedstrijden zo hoog
mogelijk proberen te eindigen.
Het korps weet zich gesteund door een groot aantal supporters. Voor het aanschaffen
van nieuwe uniformen staken de leden zelf de armen uit de mouwen en werden er c -- ,
bieten gedund, geverfd, getimmerd, kippen geladen, folders bezorgd, enz. om de IJ
nodigde financiën bij elkaar te krijgen. De fanfare droeg ook haar steentje bij en de
zaak was rond. De gemeenschap van Otr-lo heeft hoge verwachtingen van de nog jonge
drumband en men wenst hen dan ook alle succes toe. Bij deze wensen sluiten wij ons
gaarne aan.

receptie drumband maasbree
Op zondag 17 oktober werd door de Drumband Maasbree in het verenigingslokaal
receptie gehouden naar aanleiding van het behalen van een Ie prijs in de derde afd.
op het bondsconcours te Heer. Talrijk waren ook hier de receptiegangers, gevormd
door de inwoners van Maasbree. maar ook door vele bevriende buurtkorpsen. Namens
het districtsbestuur waren hier aanwezig de heren C. Timmermans. L. Thtjsaen,
J. Driessen en A. T'rines , In zijn toespraak feliciteerde de heer Timmermans de
drumband met het behaald succes. Hij toonde zich zeer verheugd omdat het bondsbe
stuur op het concours te Heer een totaal herboren drumband Maasbree had mogen
constateren en vooral om dit feit had hij lovende woorden aan het adres van de instruc
teur, de heer Beurskens, en het bestuur. Hij spoorde de leden aan om op de ingeslagen
weg voort te gaan en de raadgevingen van hun instructeur steeds op te volgen. zodat
voor de toekomst het succes weer aan de zijde van Maasbree kan zijn.
Met het spelen van de concoursnummers werd deze receptie besloten.
De vele blijken van belangstelling en medeleven, welke wij van het Bonds- en Disi'?fc;'ts
bestuur, alsmede van vele korpsbestuurders en muziekvrienden mochten ondervinden
bij het overlijden en de begrafenis van onze inniggeliefde man, goede vader en voor
treffelijk leider
de heer

piet van der sterren

waren voor ons een bijzondere steun.
Wij danken U allen van ganser harte.
Familie Van der Sterren
Drum- en Brassband Stella Duce

Venlo, november 1971
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