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KONTAKTORGAAN VAN
DE UMBURGSE BOND VAN TAMBOERKORPSEN
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steel de show met seezo
"Daar komt de muziek!"
Ja, die muziek, onmisbaar middelpunt
van optochten en volksfeesten.
Keurig en fleurig, want het oog wil héél wat.
Steel de show met Seezo.
laat u vrijblijvend informeren over Seezo
uniformen met de unieke nazorg.
Harmonie- en fanfare-,tamboer- en
majorette-u niformen.
Alle fournituren.

,

Maandelijks Kontaktorgaan van de

Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen

Tel. 045-711347
Secretaris:
M. Beekers , Reuver
Ka rel Doormanlaan 24

Beschermheer: Mr. Dr. cu. J. M. A. VAN ROOY. Commissaris der Koningin
in de proyjncie Umburg
Redaktie: W. Ptlich, lrenestraat 74, Nîeuwenhagen
tel. 04443 - 2415
W. Starmans, Wijenweg 197, Treebeek
tel. 045 - 212536

Tel. 04704-1727
Penningm. -Administrateur:
C. Timmermans, Steyl-Tegelen

Parkstraat 7 - Tel. 04706-2748
Postgiro: 1750143
Boerenleenbank, Tegelen

Bankgiro: 150502966

ge jaargang no, 8

\..

Voorzitter:
Hub Jongen, Heerlen
Grasbroekerweg 141

nieuws van de administratie

Bondsconcoursen : 27 aug. Klaroenkorps Heel
10 sept. Ons Genoegen, Oirlo
3 sept. Voorwaarts, Baarlo 17 sept. Jong Leven, Brunssum
24 sept. St. Joseph, Berg a/d Maas
(25- jarig bestaan)

Districtfestival: 20 aug. Excelsior, Buggenum
17 sept. St. Rochus, Hulsberg
Vrije Festivals: 3 sept. Drumband Irene, Koningsbosch

~~~E~!~~!i_a~~~11~i$~~~~.:.
DISTRICT HEERLEN
Drumband Harmonie Orkest Brunssum
Voorheen: A. Jansen, Clerestraat 11, Brunssum
Thans
: L. Palmen, Wieënweg 8, Brunssum
DISTRICT MAASTRICHT
Fluit- en Tamboerkorps St. Panc rattus , Munstergeleen
Voorheen: J. Brands, Mairestraat 1, Munstergeleen
Thans
: P. Haas, Smidserweg 22, Munstergeléen

~

DISTRICT VENLO

Drumband Harmonie Fortissimo, Venlo
Voorheen: F. Perreê, J. v , Scorelstraat 48, Venlo
Thans
: A. v , Nieuwenborg, Valuasstraat 8, Venlo
Drumband De Klaroen, Venlo
De secretaris de heer J. Hoctin Boes-Köner is verhuisd van
Herungenweg 158 naar Klaproosweg 3, Venlo
~.!~~~_e_~i~.9.!.p.!3~!1_
Tamboerkorps Harmonie St. Joseph, Grubbenvorst (inged. distr. Venlo)
Secretaris: J. H. M. Witteveen, Koekoeklaan 5, Grubbenvorst

Vrienden welkom in onze organisatie

~
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UNIFORMEN
kunt u overal' kopen, moor•.•.. " 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 \\ es op unilormgebied en

a I les in eigen bedrijf gemaakt
•

ook gespecialiseerd voor drumbandswen majoretten-unitermen
telefonisch bereikbaar

Breda
Nieuweschans

Na 18.00 uur

01600 • 317 50

059n-

373

01600 - 317 53
01607 - 3378

J. P. MOL n.v.

BREDA

SHOWROOM: SPEELHUISLAAN 151, BREDA

NIEUWE

DRUMBANDWERKEN:

Voor Tamboerkorps met Es Trompetten, Bas Trompet en Jachthoorns: "Netherlands on Parade" en .Marstrlorn
fen I" van S. Egbens/Th. Smtts, "Boem-dl-jee" van Verheijen/M. Setmeider voor Tamboerkorps met Pijpers: .Boca
Tabla" rumba en "Troepial" surtnaamse wals, beide van A. van vetewen. Voor dele band-bezetting lijn in druk: van
S. Egberts/Th. Smils "Waltzing Mills" (ook geschikt voor Lyra-korps) en van Th. v. Campen d'Ecluse .Aoeuta''.
Vraagt ook onze uitgebreide katalogus "Drumband en Slagwerk Muziek" waarin c.a. ook alle Ludwig Drum-albums!

G r ammofoonp laten
Twee nieuwe - en uitstekendel - platen op drumband-gebied:

PARADEKORPS DEMO uit Houthalen met o.a. van taros "Les Chasseurs", "Rijsdijk mars", .Edlnburqu", Tne scotch
'rattoo''. "Marchrng through Scotland" en "Margos in jumping tlve''. Verder van Egberts en Smite o.a. .Drurntesti
val Rio Grande" en "De Ertprins'. enz.
MIEN OP KLUMPKES Drumband "Mr. H. M. v.o. Zandtvereniqlnq" o.l.v. K. Smits met o.a. de uitgegeven werken
van de dirigent: ,.Maria Ma Chica" - ..caütomtan Beach" ~ "Frame of Mind" - "Man Gerard", .,José" en natuurlijk
"Mien op Klumpkes".
WITH LATIN AMERICAN AND OTHER FINE MUSle de nieuwste plaat van de Kon. Militaire Kapel. U kent toch
reeds hun sukses-plaat "Vorstelijke Melodièn" en ,,15Q Jaar KMK"?

TIEROLFF-MUZIEKCENTRALE
ROOSENDAAL

Markt 90 - 92

Telefoon (01650) 34551

ft

EXCELSIOR MONTFORT VIERDE HAAR 40-JARIG BESTAAN
A. van POL, 40 JAAR LID, WERD TOT ERE-LID VAN DE LIMBURGSE BOND VAN
TAMBOERKORPSEN BENOEMD
Fluit- en Tamboerkorps Excelsior en met Excelsior geheel Montfort, vierde op een
grandiose wijze het 40- jarig bestaansfeest. Onder het motto: 11Excelsiorfeesten

1972" hadden de organisatoren een zeer gevariëerd programma samengesteld. De
start was voor de jeugd. Anthony Parker met zijn Top Pop Grand Prix Show had
veel sukses. Van heinde en verre waren de tieners gekomen. De discjockey swingde
de pan uit en wist sfeer te hrengen in de volle (inmens) grote tent. Menigmaal bracht
hij de tieners tot een laaiend enthousiasme. Voor de ouderen was er een cabaret
avond waaraan vele bekende artisten meewerkten. Hier was het bekende zangduo
Saskia en Serge, dat de "Show" stal. Deze avond werd aaneengepraat door de beken
de conferencier P. Cnoops , De diverse Beierse avonden trokken veel danslustigen
"en belangstellenden. Voor de juiste sfeer zorgden de blaaskapellen" Egeill.nder Freun
~n" en "De Eigenheimers". Bijzonder in de smaak viel de Middenstands Show.
RECEPTIE

De receptie, in het kader van dit lustrumfeest, huldiging van de jubilerende leden,
uitreiking van de kampioenswimpel, op zaterdag 10 juni was overweldigend. Twee
en half uur lang trok een stroom van feliciterenden langs de bestuurstafel om be
stuur en jubilarissen de hand te drukken. Vele zusterverenigingen uit de verre om
geving, tot uit Duitsland, kwamen het jubilerende korps feliciteren. Burgemeester
K. Apers, vergezeld door een wethouder en raadslid feliciteerde namens het ge
meentebestuur. U hebt, aldus burgemeester Apers, deze avond veel gelukwensen in
ontvangst moeten nemen in verband met Uw jubileum en Uw behaalde titel. Ik felici
teer Excelsior Montfort met Uw voorzitter Jo Roemen. Ik heb heel diep respect
voor Uw voorzitter. Hij is de stuwer, aldus de burgemeester, die het korps tot zo'n
hoog peil heeft gebracht. Hoogtepunt van deze receptie was ongetwijfeld de uitrei
king van de witte wimpel, behaald tijdens de landskampioenschappen voor tamboer
korpsen van de Katholieke Federatie te Den Bosch. Federatie-voorzitter Dr. Habets
was hiervoor naar Montfort gekomen om deze fel begeerde trofee aan de Montforters
te overhandigen. Hij deed dit op zijn eigen symphatieke wijze. Bondsvoorzitter
Hub Jongen was de taak toegekend om de jubilarissen te huldigen en de toegekende
federatie-insignes met de daartoe behorende oorkonden uit te reiken. De heer A.
van Pol (medeoprichter en 40 jaar lid) kreeg de gouden speld. De heren H. Maassen,
,i~,~mboer-maitre, bestuurslid en districtsbestuurder) - J. Heijmans (bestuurslid)
.... J. Mertens (bestuurslid) kregen uit handen van bondsvoorzitter Hub Jongen de
zilveren speld. Hub Jongen had nog een verrassing in petto. De bondsvoorzitter kon
de verbouwereerde A. van Pol mededelen, dat hij tot ere-lid van de L. B. T. was
benoemd. Bij deze gelegenheid dankte de heer Hub Jongen de federatie-voorzitter
Dr. Habeta voor de aktiviteiten en de belangstelling die hij voor onze bond toont.
EUCHARISTIEVIERING
Naar goed Limburgs gebruik trok Excelsior op zaterdag 17 juni begeleid door twee
duitse korpsen ter kerke om een plechtige eucharistieviering bij te wonen. Deze
werd gecelebreerd door een der medeoprichters van Excelsior, pastoor Tissen uit
Sweykhuisen. De plechtigheid werd opgeluisterd door de bekende "Ritmie Groep"
uit Schinveld. Na deze dienst werd een bezoek gebracht aan het kerkhof om de over
leden leden op een piëtettvo'lle wijze te herdenken.
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K. BAKKER en ZN.
Tel. 045-213757

Singel 12

HOENSBROEK
VOOR HET HUREN VAN:
*F EESTT ENT EN
*DANSVLOEREN
*PODIUMS

* G EL UIDSINSTA LLA TIES
*VERLICHTING

Eduard Nazarskl
tel. 04749 - 1494
giro S07041

ROGGEL

Tramstraat 25

LEVERANCIER VAN TROMMEN
EN MUZIEKINSTRUMENTEN

Onze reparatie-afdeIing

staat met
SPECIAAL OPGELEID PERSONEEL
voor U klaar

Reparatieopdrachten worden binnen
8 dagen uitgevoerd.

ft.·

_

FESTIVAL
Excelsior heeft met vele zusterverenigingen goede contacten en niet alleen in Lim
burg. Dit bleek wel, dat tal van bevriende korpsen aan bet feest van Excelsior heb
ben willen medewerken. Het festival, dat twee weekends in beslag nam had op zon
dag 18 juni haar hoogtepunt. Montfort beleefde een ware invasie van tamboerkorpsen.
Liefst 32 korpsen gaven de nodige fleur aan dit gebeuren, Een fraaie steet van tam
boerkorpsen en majorettes trok door de Montfortse straten en defileerden aan het
gemeentehuis voor het ere-comité. De duizenden toeschouwers waren gul met a~
plaus voor het gebodene. Na de optecht gaf de Jeugddrumband Fatima uit Tilburg
voor de ere gasten een goed verzorgde show ten beste.
Doordat verschillende korpsen te laat binnenkwamen begon de optecht te laat. Later
bleek deze meer tijd in beslag te nemen dan voorzien was. Hierdoor hadden de or
ganisatoren een ruime achterstand op vastgestelde tijdschema. De concerten von
;('Iw "den plaats vÓÓr de grote tent, waar twee podiums waren opgesteld. Het tijdrovende
.,op en afgaan van de korpsen werd hierdoor zoveel mogelijk beperkt.
-:
Tegen half negen kon het laatste korps, na hun optreden, het hertnnertnga-stäridaard
in ontvangst nemen. Gezien de achterstand op het tijdschema en het groot aantal
korpsen kan men dit toch nog verdienstelijk noemen.
Excelsior kon menig welgemeende handdruk en felicitaties in ontvangst nemen voor
het prettige ontvangst en organisatie.

Foto Müller, Echt
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van teeseling
m uzieku itgeverij

Nieuwe werken voor solisten:

Mai'tip Schnelder, DE EXECUTANTEN (2 kleine trommen!
GOEDE VRIENDEN (kleine trom en tamboerijn of cow belt!
STEARENMARS (kleine trom, cow bell en tamboerijn)

THE PLAY BOY (kleine trom solo) .

BREOÈSTRAAT 13B- NIJMEGEN (tel. OBo-770450. b.g.g. 229076

A. Adams Muziekhandel

Thorn

REPARATIE-INRICHTING - MUZIEKHANDEL - PAUKENFABRIEK

Het betere adres voor reparaties aan slag en muziekinstrumenten
Adams, die bij diverse fabrieken samenstelling
van Muziekinstrumenten en Slagwerk bestudeerd.
heeft, bundelt deze wetenschappen in eigen
~
bedrij! waar hij dan ook zelf de reparatlea leidt.
Reparaties worden onder garantie uitgevoerd
en worden opgehaald en teruggebracht.
Ons' leve't'tngsprogramma omvat n.m,
Paradetrommen
Vraag vrijblijvend InlichtiJIgenen
Marstro~tt1en

Overalagtrommen

Klaroenen
Pijperfluiten

wij zullen u graag van dienst zijn~.

~t1'!~~

,,,,,,-.,.,..

Lyra's
Woodblocks, passend gemaakt voor elke trom
Leerwerk en foudralen van zeer goede kwaliteit
e.u.

adams maakt 't goed

Benedictastraat 14
Tel. (04756) 324 en 814

Heden kwamen weer vele nieuwe nummers ven de pers:Voor DRUMBAND Bestelnummer
1543 Majorenenparade, 1544 March of the dwerts. 1545 Marche des Matelots, 1546 Marche des nettt
soldate, 1547 Debutants. TROMSOLo-S 1552 Paso doble solo voor kl. trom met castagnetten en tambourijn,
1553 Komische mars met conducteursfluitje, wodblocs of rimshot, 1554 Practische solo voor tarnboer
1555 Sólo voor scherpe en doffe trom. TROMMEN EN KLAROENEN 1529 Grenadiersmars (turf in je Ransel)
·1530 Vrolijk klaroengeschal. TROMMEN, KLAROENEN en PIJPERS: 1549 Hoor de drumband,
1550 Thevoice of the band, 1551 Lustig voorwaarts. TROMMEN. ESTROMPET en JACHTHOONS:
1525 Stately merching. 1528 Grote Parade; TROMMEN, VENTIELTROMPET. TROMBONE enBES BAS,
LYRA, TAMBOURIJN en MARACAS 1525 Richard Rumba.

Jenetueetr. 54. Rotterdam. Tel. 010-241871

n.v. KONEFA Muziekuitgaven

,
de 6chijl1werper6 op....
INSTRUCTEUR-TAMBOER MAITRE G. W.

G~~§E

"Ik heb mijn figuur mee. Mijn lengte heeft het gedaan. Als tamboer-maître moet je
een artiest zijn, je moet het kunnen verkopen. De tamboer-rnattre is het visite
kaartje van het korps". Dit zijn uitspraken van instructeur-tamboer maitre G. W.
Gerrits, beter bekend als "Lange Gerrit" t die wij opzochten in zijn gezellige wo
ning aan de Dr. Philipsstraat 65 te Hoensbroek. Hij is een man met de nodige er
varing, want 25 jaar heeft hij zijn kennis opgedaan bij onze tamboerkorpsen.
In Nijmegen geboren, kwam hij op lO-jarige leeftijd naar Zuid-Limburg. Met 17
jaar begon hij als lid van fluit- en tamboerkorps St. Jan Gebrook aan een muzi.kale
loopbaan, die hij toen niet heeft verwacht. De eerste beginselen van het trommelen
werden hem bijgebracht doordhrHub Gortssen en juist doordat hij thuis vooral fana
tiek oefende, waarbij hij alle tafels en stoelen aan splinters sloeg, was hij al spoe
dig een bruikbaar tamboer. Muziekleer was, zoals toen gebruikelijk. maar bij
\lfaak. Men speelde van tekens en voorspelen. De heer Gerritse had zoveel in zijn
mars, dat hij op 25 jarige leeftijd gevraagd werd instructie te geven aan de Schut
terij van Douvergenhout, Dit is een keerpunt in zijn muzikale leven geworden. JUiS1
voor het federatie-schuttersfeest in Voerendaal werd de tamboer-maître ziek.
Om van de nood een deugd te maken. nam de heer Gerritse zijn plaats in. Het was hier
dat hij bijzonder opviel. Dit bleek later, toen de drnmband van het Harmonie Or
kest van de Staatsmijn Emrna werd opgertchr, Via een advertentie in het bedrijfs
blad van de Staatsmijnen kwam hij in contact met het bestuur van het Harmonie Or
kest. Een dezer personen had hem in Voerendaal aan het werk gezien en was vol
lof. Na een test werd hij uitverkoren om als instructeur-tamboer maitre op te tre
den. Aangezien zijn theoretische muziekkennis toendertijd niet zo groot was, ver
baasde hem deze beslissing enigzins. Ook kreeg hij een angstig gevoel, maar dag
en nacht heeft hij gestudeerd en zo kwam hij beslagen ten ijs. De heer Gerritse
heeft zijn muzikale kennis vrijwel enkel door zelfstudie vergaard, wel heeft hij eni
ge tijd van een bevriende relatie privé-onderricht genoten. De tijd die hij heeft ver
bracht bij het Harmonie Orkest van de Staatsmijn Emrna en later bij het Harmonie
Orkest van de D. S. M. (inmiddels ook al opgeheven) noemt de heer Gerritse een
van zijn mooiste perioden als instructeur-tamboer maitre. Vooral de concertreis
naar Stockholm is hem bijgebleven met veel prettige herinneringen. Je komt eens
ergens en je ziet iets van de wereld, want ook met het korps waar hij thans nog
instructeur-tamboer maître is. Showband Antonius Treebeek, worden vaak buiten
. "landse reizen gemaakt. Zijn komst naar de Showband van Treebeek is een verhaal
zich. Dit korps werd als blikken drumband opgericht. De oprichter en toenma
lige voorzitter G. Jurjus liep altijd naast het korps. Ook de heer Gerritse behoorde
eens tot de blangstellenden, toen het blikken drumband door de straten van Tree
beek trok.
De heer Jurjus merkte hem op. ging naar hem toe en zei tot Gerritse: "En jij komt
nog eens voor deze troep te lopen". Medegezien de zeer jeugdige leeftijd van de le
den heeft de heer Gerritse toen eens hartelijk gelachen, maar 1 jaar later kwam de
voorspelling van de heer Jurjus uit. Eerst was de heer Gerritse enkel instructeur
maar spoedig wist men hem over te halen ook bij Antonius de tamboer-maitrestok
te hanteren.
Andere korpsen waar Gerritae het muzikale leiderschap op zich genomen heeft zijn:
Drumband Douvergenhout, Drumband Emma Kinderhuis Hoensbroek, Drumband
Marijke Hoensbroek, Drumband Walram's Genootschap Valkenburg, Drumband

.p
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Schutterij Merkelbeek, Drumband Schutterij Spaubeek, Drumband Muziek is Leven
Heerlen, Drumband Fanfare Ubachsberg, Drumband Harmonie St. Caecilia Hoens
broek. Het zijn vooral de korpsen met veel jeugdige leden waar .de heer Gerritse
het liefst instructies geeft. Vroeger was hij vaak eerzuchtig. Dat is hij nu ook nog
wel, maar het werken onder de jeugd (een andere jeugd als vroeger, maar beslist
niet slechter) geeft hem grote voldoening. De strenge aanpak van eertijds heeft
plaats gemaakt voor een meer soepeler beleid.
De leden zijn erg grillig, zegt de heer Gerritse en hebben de neiging om bij moei
lijkheden die zich voordoen al gauw de zaak vaarwel te zeggen. Bovendien is de ani
mo van vooral nieuwe jeugdleden tegenwoordig veel minder. Enkele jaren terug
constateerde hij een kleine opleving, maar die schijnt nu weer weg te ebben. Toch
ziet de heer Gerritse de toekomst van de tamboerkorpsen rooskleurig tegemoet.
Door de technische goede scholing van de nieuwe instructeurs en de variatie in de
rnuzfekwerken wordt een en ander gunstig in de hand gewerkt. Vooral door de
komst van de L. B. T. is het muzikale peil stukken hoger geworden. Dit werkt ech
ter ook in de hand, dat het voor nieuwelingen nog moeilijker wordt. Men verwacht
zo spoedig mogelijk een instrument en uniform. De verplichtingen die men [egens-.
de verenigingen heeft vormen evenwel vaak een rem, waarbij de heer Gerritse ~.
opmerkt, dat zijn ervaring is, dat bij voorkomende moeilijkheden meisjes-leer
lingen vasthoudender zijn als jongens.
De leden zijn nu mondiger geworden, zij willen inspraak hebben, waardoor de dici
pline in het gedrang schijnt te komen. Naar het gezegde: "Goed voorbeeld doet goed
volgen", hebben de bestuurders en instructeurs een belangrijke taak.
De komst van de L. B. T. heeft gezorgd voor ingrijpende wijzingen in het vereni
gingsbestaan van de tamboerkorpsen in Limburg en de z , g. wilde concoursen had
den een prettige sfeer en het voornaamste punt was gezelligheid. Men trof altijd
wel bekenden en men verheugde zich reeds dagen te voren op een concours. De
huidige bondsconcoursen zijn door de verplichte werken veel muzikaler geworden.
Door de uitgebreide voorbereidingen die vereist zijn, is de concentratie echter bij
zonder groot, waardoor de gezelligheid vaak in het nauw komt. Een combinatie van
beide zou het aantrekkelijkste zijn. De festivals zijn hiervoor het geëigende middel.
Men moet proberen van een festival een feest van te maken, de vriendschapsban
den tussen de korpsen hechter aan te trekken. Ook is het belangrijk om naar de
prestaties van andere korpsen te kijken en naar elkaar te luisteren. Er bestaat
momenteel de tendens om andere korpsen zoveel mogelijk te becritiseren en te
kraken, zegt de heer Gerritse. Dit is een ongezonde instelling, voegt hij er aan
toe. Resultaten op concoursen moeten niet het belangrijkste gaan worden. Ook een
Ie of 2e prijs heeft waarde en men moet niet alleen tevreden zijn met minimaal /,
Ie prijs met promotie. Het ongedwongen musiceren op festivals heeft ook zijn ~
charme en de hernieuwde kennismaking met vele vrienden zorgt voor de gezellige
sfeer. Dat bij festivals de korpsen onmiddellijk na hun optreden huiswaarts keren
is geen gezond standpunt. De organisatoren hebben ook een belangrijke taak om de
korpsen het zo aangenaam mogelijk te maken.
De heer Gerritse heeft in zijn muzikale loopbaan veel hoogtepunten gekend. Trou
-wens, zegt Gerritse, ieder optreden voor een dankbaar publiek vind ik een hoogte
punt. Voor drumbands heeft de heer Gerritse diverse werken geschreven, waarvan
er een tiental zijn uitgegaan bij Molenaar, Tierolff en Schroën, De 31 jaren erva
ring in Limburg hebben mij de overtuiging gegeven, dat het met de verenigingen in
onze provincie moeilijk werken is.
Men noemt Limburg de meest muzikale provincie, maar muziek "minded" is an
ders. De belangstelling is vaak bedroevend klein (ook de harmonie en fanfare korp
sen kunnen hiervan meespreken) en het publiek bestaat veelal uit leden van andere
muziekverenigingen, die enkel komen om te horen of er geen fouten gemaakt worden,
-8
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om daarna de zaak te kraken. Men moet proberen meer begrip voor elkaar op te
brengen, zegt de heer Gerritse en spontaan en eerlijk zijn in de reacties. Voor
huichelarij koopt men niets. Het streven om een afdeling hoger te komen is zeer
lofwaardig, maar eerst naderhand realiseert men zich wat dit betekend.
De heer Gerritse denkt met genoegen terug aan de jaren, dat hijjussen de tamboer
korpsen vertoeft. Hij heeft veel mooie dingen beleeft, maar ook"'~èel tegenslagen
gekend. Het doet hem pijn als een lid, waaraan hij jaren plezier heeft gehad, de ver
eniging door verhuizing of andere omstandigheden moet gaan verlaten. Idealen zul
len er altijd blijven. Zo heeft hij één grote wens: uit de instructeurs van de Limburg
se korpsen een band te formeren, die de L. B. T. bij officiële gelegenheden repre
senteert. De heer Gerritse vindt het niet noodzakelijk, dat de instructeur en tam
boer-maitre een en dezelfde-persoon is, hoewel hij dit wel ideaal vindt, De tam
boer-maître moet wel muzikaal onderlegd zijn en niet alleen de tamboer-maitre
stok hanteren, omdat er nu eenmaal iemand voorop moet lopen. Het komt veelal
voor, dat van de tamboer-maitre de onkunde afstraalt. Men moet de stijl hebben om
~. van het publiek de belangstelling te wekken voor hetgeen achter hem loopt. De heer
:.tl?erritse is zo'n persoon. En is ook bereid, dit op verzoek aan aankomende tam
boer-maîtres te leren. Hij heeft veel vrienden gemaakt, maar zeker ook vijanden
gekregen, maar zegt hij, ik probeer zelf in iedereen het goede te zien. Momenteel
is de heer Gerritse bij vier korpsen instructeur en de door hem bijgehouden plak
boeken geven een uitvoerig relaas van de herinneringen, die hij met deze en anderf
korpsen heeft gekregen. Naast muziek zijn vissen en kaarten zijn grootste hobby's.
De heer Gerritse zou alle mensen, die met "zorgen" zitten willen aanraden: ga vis
sen ~ De vangst is niet belangrijk, maar de rust aan de waterkant, het tot je zelf
komen, de overpeinzingen doen wonderen.
De rust zal hij zeker niet vinden bij de korpsen waar hij instrueert. Maar gezien de
persoonlijkheid van de heer Gerritse hopen wij, dot bij zich nog vele jaren J<:an blij
ven inzetten voor "zijn" tamboerkorpsen.
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FLUIT- EN TAMBOERKORPS "PRINS BERNHARD" WAUBACH 40 JAAR
J. DIEDEREN, 40 JAAR AKTIEF LID ONDERSCHEIDEN
::::::::===:::::=-======

Fluit- en Tamboerkorps Prins Bernhard vierde op een uitbundIge wijze haar 40-jarig

bestaansfeest. Liefst twee weekends duurden deze feestelijkheden. De feestgevende
vereniging had een zeer uitgebreid programma, voor elk wat wils, samengesteld.
Het hoogtepunt van dit feestelijk gebeuren was wel de receptie met huldiging van de
jubilarissen, welke op zaterdag 3 juni werd
gehouden. Eén der jubUarissen, de heer
J. Diederen, die vanaf de oprichting aktief
lid is (waarvan 19 jaar als tam'aoertnstruc
teur en 9 jaar als bestuurslid) moest een
bijzondere huldiging ondergaan. Voor de
vele verdiensten voor zijn korps werd Dio.~"
deren (Zef voor zijn vele vrienden) gedecd'l"/
reerd met de zilveren ere-medaiUe, verbon
den aan de orde van Oranje-Nassau. Deze
onderscheiding werd door burgemeester
J. van "t Hooft uitgereikt. Burgemeester
J. van "t Hooft memoreerde de vele verdien
sten van de jubilaris. In deze hulde werden

ook de mensen van het eerste uur betrokken.
Dat waren de heren van der Wijs, H. Diede
ren, Oosthoek en Backaus. De dirigent, de
heer Erkens, die
jaar het korps leidt
werd eveneens in het zonnetje gezet.
Bondsvoorzitter Hub Jongen was aanwezig
namens de Limburgse Bond van Tamboer
korpsen en bracht het gouden federatie-in
signe voor jubilaris Diederen mee. Hub
Jongen dankte Diederen voor het vele werk
gedaan voor zijn korps en meende, dat een
vereniging trots kan zijn met zulke leden.
De bondsvoorzitter gaf de eer aan Mevrouw Diederen om haar echtgenoot de welver
diende federatie speld op de revers aan te brengen.
Het jubilerende korps kreeg nog vele verrassingen te verwerken. Het feestcomi~
onder voorzitterschap van burgemeester J. van 't Hooft, bood een concerttrom en '----.../ ,
een cheque van f 400,00 aan. De ere-leden boden een bedrag van f 800,00 aan. Voor
een leuk intermezzo zorgden de jeugdleden. Zij Doden als feestgeschenk een bedrag
van f 200,00 aan, bijeengespaard van hun zakgeld.
Als eregast was het bijzonder ere-lid FUrst Ernst August zur Lippe, een neef van
Z. K. H. Prins Bernhard, aanwezig.
Velen maakten van deze gelegenheid gebruik om het jubilerende korps gelukwensen
aan te bieden. Praktisch alle plaatselijke verenigingen en vele zusterverenigingen
gaven acte de présence. Fluit- en Tamboerkorps St. Gertrudis uit Jabeek eo Kla
roenkorps St. Jozef uit Roermond brachten een muzikale hulde. Aan het festival
werkten circa 40 korpsen mee. De optocht met een daaraan verbonden defilé had
veel belangstelling. Door de deelname van verschillende duitse korpsen kregen deze
festiviteiten een internationaal ebaeet. Na de optocht concerteerden de deelnemende
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Firma van

NIEUWE WERKEN

Th. v, Campene- En Avant.•• marche
Buitelfngen Fantasie
S. Egberts: Energico

'ROSMALEN

The Trick
M. Schneider: Trommelend Nederland
Voorwaarts Kameraden
(alleen voor tamboerkorpsen)
Voor tamboers, klaroenen en Lyra;
Th v, Campen: IR d' Eeluse
Klitsch Klatsch Polka

SPORT· MODE. CAMPING

VELP (Illd.)
Rozendealeelaan 18

Het Centrale adres
voor ALLE

Harmonie, Fanfare en drumband
muziek

Wij leveren door geheel Nederland
SNEL - BETROUWBAAR· VOORDELIG
>I< :

Vaantjes

* Bekers
* Medailles
* Lauwerkransen
>I<

Plaquettes

... Sherpen
Massa Speldjes
>I< Erelindjes
,. Vlaggen
>I< Insignes
>I<

>I<

Carnavalshtr-ta
en complete
costuume
naar eigen
ontwerp

EIGEN TEXTIELBEDRUKK!J'IG OP KLARE PRODUKT EN

Gr.lesb. 51 TEGELEN (Nederi.)

NAAR EIGEN ONTWERP.

SCHROËN MUZIEKUITGAVEN
DE DRUMBANDSPECIALIST
Nieuwe werken:

Als bijzondere vakantie aanbieding leveren
wij t/m 31 augustus alle zichtzendIngen gratis,
d.W.Z. zonder portokosten voor u.

Voor Drumband:
SCHOTSE RITMEN van J. Cammenga, een concertwerk. MARS GEARIE van J. G. Schroën, moeilijkheidsgraad a-te
divisie, met dorte en scherpe trom, THE FUNNY DRUMM;A van J. A M. Peeters, loopmars voor rond de 2e divisie,
van M. Stevens enkele uitgebreide concertwerken o.a. HO,-UDAY, A JOURNEY, DRUMSELECTION, MIXED DRUM.
MERS.

Voor Klaroenkorps:
Van J. Auskus CHA CHA DE BRASIL, een concertwerk voor 2e divisie, met basktaroan, eveneens met Baskteroen
het werk MOEDIG VOORWAARTS. ook geschikt voor de 3e divisie, van J, Vlijm hel concerlwerk FOXTROT BEI"LA" .
geschikt voor 2e-1e d i v i s i e . '
".: " .

Voor Pijperkorps:
Van J. Cammenga het karakterstuk DE VROliJKE SPEC !-JT voor fluit 1 en 2, met wooobrcck en cow bell ad. lib.
van p, H. weltars de polka ARABELLA en de mars TROUBADOUR, deze werken zijn ook meI grote üuü verkrijg
baar Eveneens van P, H. Walters het uitgebreide werk SHOW IN THE BAND voor de hoogste cnvtere's. dit werk
voor fluit 1-2 en 3, grole fluit, slagwerk, hangcymbaal en washbret1.
Vraag ook om een gratis catalequa.

Schroën Muziekuitgaven

Telefoon 04749 ·1989

Stationsstraat 16

Heythuysen (L)

korpsen in de grote feesttent. Verder concerteerden Harmonie Láura Lauradorp.
Fanfare Eendracht Waubach, Fanfare Elisabeth Groenstraat, Fanfare Victoria Rim
burg, het gemengd zangkoor St. Jan Abdissenbosch en het mannenkoor Vrienden
kring St. Rochus Groenstraat.
De diverse feestavonden trokken veel publieke belangstelling. Wel een teken dat
Fluit- en Tamboerkorps "Prins Bernhard" een grote populariteit geniet in de ge
meente Ubach over Warms.
GESLAAGD FESTIVAL SHOWBAND ANTONIUS TREEBEEK
Juist op tijd had het zomerse weer zich aangediend om hetmuziekfestival, dat show
band Antonius 23, 24 en 25 juni heeft gehouden, de glans te geven die het verdiende.
Vrijdagavond was het het dans- en showorkest de Picolino's, die de dansmuziek
verzorgde. Het fluit- en tamboerkorps Rheingold uit het duitse Efferen was twee
dagen in Treebeek te gast en de duitse "vize-Meister" was één van de 43 deelnemlltiL
de korpsen aan het muziekfestival. Na de concerten in de grote feesttent, die op de
markt te Treebeek was geplaatst, verzorgde dans- en showorkest de Ragtime Band
zaterdagavond de dansmuziek. Die Bergdorfkapelle uit Ubachsberg zorgde zondag
morgen al voor de goede stemming in de feesttent en konden een zeetal duitse korp
sen verwelkomd worden. In de middaguren trok er een kleurrijke optocht door Tree
beek, die door duizenden mensen werd gadegeslagen. Het defilé werd door een groot
aantal ere-gasten afgenomen, w. o. wethouder L. Habn en de gemeentesecretaris
van Amstenrade, burgemeester P. Reppgen uit Rondorf, beschermheer L.Schunck
en de ereleden van showband Antonius Treebeek, bondsvoorzitter Hub Jongen en
enkele hoofd- en districtsbestuursleden en de Treebeekse geestelijkheid. Tijdene
het optreden van de korpsen in de grote feesttent bleek deze nog te klein. De span
ning steeg ten top bij het bekend maken van prijswinnaars van de bekers, die door
o, a. de gemeentebesturen van Amstenrade, Heerlen en Brunssum alsmede het Lim
burgs Dagblad en de Limburger ter beschikking waren gesteld.
Uitslagen: Optocht duitse korpsen: GrUn-Weiss Rondorf; Edelweiss '51 Kendenich;
Blau-Weiss Keulen. Defilé duitse korpsen: Rheingo1d Efferen; Blaue Junge Rheydt;
Harmonie Frechen. Optocht Nederlandse korpsen: Juliana '27 Versili~nbosch;
St. Rochus Pey-Echt; Prinsee Margriet Hoensbroek. Defilé Nederlandse korpsen:
Prins Bernhard Waubach; St. Antonius Slek-Echt; Willem Alexander Brunssum.
Tamboer-Maitreprijzen: Jullana '27 Veratltënbosch: Manuela Nieuw Einde; St. Cae
cilia Swalmen. De grote publieksbeker, geschonken door de supporters~van·EI~ "
band Antonius Treebeek, werd gewonnen door het fanfarekorps Blaue Junge Rheyirè ~
Met een daverende Beierse avond, waarbij ook nu weer Die BergdorfkapeHe uit
Ubacbsberg op uitstekende wijze de stemmings- en dansmuziek verzorgde, kreeg
het internationale muziekfestival van showband Antonius Treebeek een waardig be
sluit.
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SPEKHOLZERHEIDE

Akerstraat 96 - 98
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TeL 045-413438

UW VERTROUWENSADRES
.Uit voorraad leverbaar het grootste assortiment op het
klaroenen, fluiten en toebehoor..

gebi~d van slagwerk.

CONCERTTROMMEN
MARSTROMMEN

ROYAL, PREMIER, LUDWIG, WILEY,

PARADE-

ROYAL, WILEY, STAR, BEVERLEY, KINGS
AJAX, PREMIER,

en

DIEPTETROMMEN

ROYAL, SUPTON, WILEY, KINGS,

Luxieuze modellen met perloid bekleding in diverse kleuren.
Metalen profielbanden, dubbelspanbaar, plastic vellen met automatisch of semte
automatisch snaarmechaniek.

OVERSLAGTROMMEN

ROYAL, KINGS, WILEY,

in diverse afmetingen, met houten of metalen profielbanden.

KLAROENEN

SUPTON, MAHILLON, VAN ENGELEN

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

trombone-model, souaaphoon

PUPERFLUITEN
.YRA'S

SANDNER (metaal), KLINGSON, PASTALIT
KLIER

In chromatische en diatonische uitvoering,
In elke gewenste stemming leverbaar.

prachtige modellen.

Zware nylon staarten in elke gewenste kleur.

LEERWERK

en

FOUDRALEN

Ons leerwerk is untek, zeer soepel, onverslijtbaar, afwasbaar. en -daarbij
zeer goedkoop.
In alle uitvoeringen leverbaar.

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

VAKKUNDIGE EIGEN REPARATIE-INRICHTING

districten aan het woord
DISTRICT KERKRADE
EENDRACHT EYGELSHOVEN WERD GEHULDIGD
Fluit- en Tamboerkorps Eendracht Eygelshoven recepiëerde op zondag 2 juli in het
Jeugdhuis "De Hopel" vanwege hun behaalde suksessen tijdens het Internationaal
muziekconcours te BUdingen (Dld), Zij behaalden een zilveren en gouden medaille
en voor het hoogst aantal punten de "Prets der Nationen".
Burgemeester Mr. J. Janssen opende de receptie en feiliciteerde bestuur en leden
met bet behaalde sukses. Veel lovende woorden had hij voor instructeur J. v, d,
Berg, want eendrachtig is er gewerkt voor dit resultaat. Spreker vond dit sukses.
een goede start voor het 40-jarig bestaan in 1973. Voorzitter B. Pterwefjer dankte
de burgemeester voor zijn woorden en de steun die het korps steeds van gemeente
wege mocht ontvangen. Hierop rekende hij ook in de toekomst.
,
De geestelijkheid gaf acte de présence door de persoon van deken Schulpen uit Kerk
rade. Kapelaan Plurn, geestelijk adviseur van Eendracht, zei: "Jullie mogen trots
zijn op jullie korps, ik ben trots geestelijk adviseur te zijn van uw korps".
Het damescomité bood hun gelukwensen aan en bedacht Eendracht met een enveloppe
met een flinke inhoud. Voorzitter Pierweijer dankte de dames voor hun morele en
financiële steun. Van deze gelegenheid maakte hij tevens gebruik om de leden te
danken voor hun houding in BUdingen. Jullie hebben Eygelshoven op een waardige
wijze vertegenwoordigd. Ere-voorzitter en oprichter van Eendracht, de heer L.
CuyperB dankte vooral voorzitter B. Pierweijer voor zijn vele werk, dat hij voor
de vereniging had verricht.
Na dit officiële gedeelte werd het een komen en gaan van afgevaardigden van diverse
verenigingen. Vrijwel het gehele Eygelshovense verenigingsleven was vertegenwoor
digd. Eendracht mag zich vooral verheugen van de belangstelling uit de buurtschap
"Hcpel" •
Een afgevaardigde van de Federatie van Fluit- en Tamboerkorpsen van Kerkrade
evenals een afgevaardigde van L. B. T. maakte hun opwachting en boden hun geluk
wensen aan. Ondanks het ongewone uur voor een receptie hadden veel zustervereni
gingen uit de omgeving hun afgevaardigden gestuurd om het korps te fêteren. F.l\!it
en Tamboerkorps Eendracht Eygelshoven mag terug zien op een geslaagde recèpît''''-ó -,

'ti

RODALANDTREFFEN
Het driejaarlijkse treffen van de Federatie van Fluit- en Tamboerkorpsen van de
Gemeente Kerkrade i s een waar muziekfestijn geworden. Deze federatiedag is voor
de Kerkraadse pijperkorpsen zeer belangrijk, om reden de uitslag voor de jaarlijkse
subsidie-toekenning. Voor dit jaar had men de korpsen uit het Rodaland willen be
trekken. Zes Kerkraadse korpsen en de gastkorpsen Eendracht Eygelshoven alsme
de Juliana Abdissenbosch namen aan dit treffen deel. Het was jammer. dat de Duit
se korpsen verstek lieten gaan. Dit deed evenwel geen afbreuk aan het suksesvolle
verloop van dit festijn. De organisatie (hiervoor was Wilhelmina Kerkrade-Holz ver
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WIST U HET AL ?
De twee van Limburg
hebben elkaar gevonden.
Henal Kleding met zijn
uniformen en Martens met
zijn muziekpetten.

"

,i

Vanzelfsprekend eigenlijk
WANT .JE KUNT NIET MET DE EERSTE
DE BESTE IN ZEE GAAN.

Twee oergezonde Limburgse bedrijven,
die kosrrropol ttisch weten te denken als
het over uniformen en petten gaat want:

I

,i

I

I

I

*

de klant is nog altijd koning, ook als
er al betaald is

*

onze modellen willen wij U graag to
nen, niet omdat wij deze aan U kwijt
willen, maar om eens te laten .zien.
hoe een uniform gemaakt moet worden

*

zo maar voor niets krijgt U van ons .
ontwerpen en uniformkundige advie

zen van een onzer specialisten

I,

*

bel die twee eens, ze weten er
alles van

HENAL KLEDING, Uniformen
Maastricht
TEL. 043-33834
J.G.A. MARTENS, Petten
Sittard
TEL. 04490-5618

I
I

antwoordelijk) was prima, het was zonnig weer, de publieke belangstelling was groot,
+ 2500 personen woonden dit treffen bij. De opening geschiedde door de burgemees
ter van Kerkrade, Mr. J. Smeets. De jury voor dit prestatieconcours, de heren
Eijkhout en Cammenga kende de korpsen de volgende predicaten toe: St. Martinus
Spekholzerheide Goed.
Odeon Terwinselen: Zeer Goed. Deze beide korpsen kwamen uit in de 3e divisie. In
de 2e divisie liet Juliana Haanrade verstek gaan. In de Ie divisie kregen de volgende
allen Zeer Goed. Wilhelmina Kerkrade-Holz - Wilhelmina Bleyerheide - St. Hubertus
Haanrade. Ons Genoegen die voor het eerst in de Ie divisie uitkwam kreeg eveneens
Zeer Goe!! op het rapport.
DISTRICT VENLO
RECEPTIE BIJ VOORWAARTS BAARLO
Ter gelegenheid van het behalen van een eerste prijs in de derde divisie tijdens het
bondaeoncours te Molenberg werd op zaterdag 10 juni door het Trommel- en Kla- _
roenkorps "Voorwaarts" Baarlo gerecipiëerd in zaal Unttaa.
'~
Naast de vele afgevaardigden van de plaatselijke verenigingen zagen wij eveneens
diverse bestuurders van buurtkorpsen. Het voltallig college van B en W bracht bij
monde van burgemeester Defesche de gelukwensen namens het gemeentebestuur over.
Namens district Venlo werd dit gedaan door de heer J. Driessen welke in gezelschap
van de heer A. Trienes deze receptie bijwoonden en de gebruikelijke enveloppe aan
bood. Een zeer op prijs gestelde geste was wel het aanbieden van een prachtige stan
dardvlag, door enkele sympathisanten van Voorwaarts. Uit de overgrote belangstel
ling tijdens deze receptie hebben wij kunnen vaststellen, dat men in Baarlo nog waar
dering kan opbrengen voor het behalen van eerste prijs door "hun vereniging". Onge
twijfeld zal dit feit een grote rnggesteun voor het bestuur betekenen bij de voorbe
reidingen voor het op 3 september a. s , te organiseren bondaeoncours in de direkte
omgeving van het rustiek gelegen kasteel "De Erp".
DISTRICTSFESTlVAL TE VENLO
Het festival in het district Venlo werd op 4 juni georganiseerd door fluit- en tam
boerkorps St. Nicolaas te Venlo, bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan. Op zater
dag 3 juni werd na de Eucharistieviering, in zaal "De Koekoek" door genoemd korps
een receptie gehouden. Tussen de vele receptiegangers bevonden zich ook de wet
houder van Jeugd- en Sportzaken Mevr. van Soest-Jansbeken, die namens de ge
meente Venlo dank en waardering overbracht aan het bestuur voor de behaalde re
sultaten in Venlo Noord en tevens de beste wensen uitsprak voor de toekomst. Na_"~
mens de bond werd dit gedaan door de districts-voOrzitter Timmermans welke in
--.
gezelschap van de heren Thijssen en Driessen tevens de gebruikelijke enveloppe
namens district Venlo aanbood.
Zondag 4 juni om 2 uur vond een kleurrijke optocht plaats door bovengenoemd stads
deel, waaraan door ruim twintig korpsen werd deelgenomen. Het concertgedeelte
vond wederom in zaal "De Koekoek" plaats, waar alle deelnemers, op verzoek, een
beoordeling ontvingen van het jurylid, de heer W. Maas uit Venlo. Aan het slot van
hun optreden ontvingen de deelnemers uit handen van vice-voorzitter Erprath een
mooie herrinneringsstandaard. Deze tweede feestdag werd besloten met een feest
avond voor alle deelnemers.
District Venlo mag terogzien op een geslaagd festival, waarvoor vanaf deze plaats
namens het districtsbestuur onze hartelijke dank aan de organisatoren.
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Mensen

met smaak.

TENTEN VOOR ALLE
DOELEINDEN

GESCHIKT.
In de maten van 30 tot 3000 m 2
grondoppervlakte. Vloeren, ver
lichting, toiletwagens, verwarming,

enz.
kiezen

W.J. HEKKENS
REUVER
Industriestraat 16
Telefoon 04704-1771
ZEILMAKERIJ • TENTENVERHUUR
ALUMINIUM JALOEZIEEN

Zonder koslen uwerzijdIJ

MOEDERSCHElM
voor uniformen
fa. N. Moederscheim en Zn
Heerlerweg 49,
voereneset CU

Tel. 04446-1281
Na 6 uur en zaterdag en zondag 1788

LACONA

maken wij een ontwerp van

Vaandels
Vlaggen
Schellen
bomen
Vraagt foto's en prijzen
Ier inzage.

UNIFORMEN
reeds lange tijd toonaangevend door:

•..
•

kwaliteit
pasvorm
exclusieve modellen

gericht op de toekomst.
.

I
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~

PAUL 8RAcND
VOOR6URC
PP MAPIANNElMN 174

TEL. 070 957527

Gebr. van Lange
Kade8-10

OUDENBOSCH

Telefoon 01652 - 2313, na 6 uur 2604

NIEUW
V.O.G.
Dubbelsnaar
Trommen
worden geleverd in
twee, afmetingen:
DIEPTROM

36x34 cm
en
HALF-DIEPTROM

36x25 cm

In twee ultvoeringen: Geheel metaal in verchroomde ultvoering
en met houten ketel, bekleed n. keuz e.

DE V. D. G. DUBBELSNAAR TROMMEN

bezitten:' naast de speciale snaren aan de onderzijde van het
snaarvel ,. bovendien een 20-delig spiraaltapijt tegen de onder
zijde van het stagval. Beide spiraal-tapijten worden d. rn, v .
één handle bediend, waardoor de trommen zowel "scherp" als
"dof" bespeeld kunnen worden.
Uitermate scherpe klank.
Toppunt van perfectie en klasse.
op aanvraag zenden wij U
gaarne volledige
documentatie
Blaas • on SI. .inolrumontenlal>rlek

VAN
DER GLAS
Heerenveen
telefoon (05130) 22652

I
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