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TAMBOERKORPSEN

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 Seem.
Laat u vrijblijvend informeren over Seezo
uniformen met de unieke nazorg.
Harmonie-en fanfare-, tamboer- en
majorette-uniformen.
Alle fournituren.

~
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Maandelijks Kontaktorgaan van de

Voorzitter:
Hub Jongen, Heerlen
Gr'asb roekerwez 141
Tel. 045_711347"

Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen
Beschermheer: Mr. Or. eH.

J.

Secretaris:
h1. Beekers, Reuver
Karel Doormanlaan 24
Tel. 04704-1727

M, A. VAN ROOr, Commissaris der Koningin

Penningm. -Administrateur:
C. 'I'Immer-mans , Steyl-Tegelen
Parkstraat 7 - Tel. 04706-2748

in de pro'rincie Limburg

Redaktie: W. Pilich, Ir-enes trnat 74, Nteuwcnhagon
tel, 04443 - 241.~
W. Starmans, Wijenweg 197. Treebeek
tel. 045 - 212536

Postgiro: 1750143
Boerenleenbank, Tegelen
Bankgiro: 150502966

...,e jaargang no, 9

nieuws van de administratie
LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN

De Kampioenschappen van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen zullen
gehouden worden op zondag 26 november a. s. in de Reda-hal te Kerkrade.
SECRETARIAATSWIJZIGINGEN
District Heerlen .
•Jeugddrumband Parcival Brunssum.
Voorheen: J. Raeds, Schinkelstraat 15, Brunssum.
Thans'
Mevr. A. Souren - De Theys , Hokkelenbergstraat 16. Brunssum.

District Roermond.
Drumband P. T. T. - Harmonie Roermond.
Voorheen' E. Brass p la Postkantoor Roermond.
Thans'
H. Houben, Ruys de Beerenbroucklaan 5, Melick.
District Weert.

WDrumband

Fanfare St. Jacobus, Hunsel.
De secretaris dhr. A. Lemberigts is verhuad van Kraakstraat 22, naar Ber
kenstraat 4. te Hunsel (L). Tel. 04756 - 850.

Bedankt als lid:

Drumband St. Michaélsgilde Venlo is opgeheven en heeft bedankt als lid.
BONDSCONCOURSEN 1973

BELANGRIJK

BELANGRIJK

Oe korpsen die in aanmerking wensen te komen voor het organiseren van een bondsconcours in 1973
dienen voor 1 oktober a.s. een schrl ftelijk verzoek te richten aan de administratie dhr. C. Timmermans,
Parkstraat 7, Steyl - Tegelen.
Voorwaarden: Vijf jaar lidmaatschap van de Limburgse Bond van Tambeurkorpsen en gegadigden dienen
in deze '!ijf jaar twee maal aan een bondsconcour in de sector A te hebben deelgenomen.
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UNIFORMEN
kim' u overal ~open, 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 II e a op uniformgebied en
a 1I e 8

in eigen bedrijf gemaakt

ook gespecialiseerd voor drumbands- en majoretten-uniformen

telefonisch bereikbaar

Breda
Nleuwesehan.

Na 18.00 uur

01600·31750
05972·
373
01600 • 3 17 53
01607· 33 78

J. P. MOL n.v.

BREDA

NIEUWESCHANS

SHOWROOM: SPEELHUISLAAN 151, BREDA

tNIEUWE

DRUMBANDWERKEN:

Voor Tamboerkorps met Es Trompetten, Bas Trompet en Jachthoorns: "Netherlands on Parade" en "Marstriorn
fen 1"" van S. Egberts/Th. Smtts, "Boem-dHee" van Verheijen/M. senneloer voor Tamboerkorps met Pijpers: .Boca
Tabla" rumba en .Troepiat' surtnaemse wals, beide van A. van Veluwen. Voor deze band-bezetting zijn in druk: van
S Egberts/Th. Smits "waItzing Mills" (ook geschikt voor Lyra-korps) en van Th. v, Campen d'Ectuse .Aoeüte''.
Vraagt ook onze uitgebreide katalogus "Drumband en Slagwerk Muziek" waarin o.a. ook alle Ludwlg Drum-arbumst

Grammofoonplaten

~

Twee nieuwe - en uitstekende I - platen op drumband-gebied;
PARADEKORPS DEMO uit Houthalen met o.a. van t.aros "Les Chasseurs", ,.Rijsdijk mars", "Edinburgh", Tbe scotch
Tatloo", .,Marching through Scotland" en "Margos in jumping live". Verder van Egberts en Smils o.a. .Drumtesti
val Rio Grande" en "De Erfprins'. enz.
MIEN OP KLUMPKES Drumband "Mr. H. M. v.c. Zandtvereniging" o.l.v. K. Smits met o.a. de uitgegeven werken
van de dirigent: "Maria Ma Ohica" - "Californian Beach" - "Frame ol Mind" - "Mon eérero''. "José" en natuurlijk
,.Mien op Klumpkes".
VJITH LATIN AMERICAN AND OTHER FINE MUSIC de nieuwste plaat van de Kon. Militaire Kapel. U kent loch
reeds hun sukses-plaat "Vorstelijke Melodiën" en ,,150 Jaar KMK"?

TIEROLFF·MUZIEKCENTRALE
ROOSENDAAL

Markt 90 - 92

Telefoon (01650) 34551

BONDSCONCOURS TE POSTERHOLT

Zondag 6 augustus werd onder grote pu
l>lieke. belangstelling het tweede bondscon
cours van dit seizoen gehouden. Tot nu
toe behoeven wij ons niet te beklagen 0
ver weeraomatandtgheden , waaronder de
ze plaatsvinden. Ook voor dit bondstref
".·!"~ir ' ,,,jl fen lieten de weergoden ons niet in de
_;;~:> #J'. steek. Dank zij de stralende zon werd dit
/i.,,17 ..), feest een kleurrijk gebeuren.
De deelnemende korpsen hadden zich ver
, zameld in de Harmoniezaal om in een
korte optoo'rt naar het concoursterrein
te trekken, na eerst aan het oude gemeen
tehuis voor autoriteiten en genodigden te
defileren.
F'luît- en Tambourkorps Excelsior uit Montfort had de eer de opening van de
lJondsvoorzitter Hub Jongen in te leiden met een kort concert. Bij de opening
stelde de bondsvoorzitter vast, dat alle omstandigheden aanwezig waren om dit
concours te doen slagen. Hij wenste de deelnemende korpsen veel sukses en de
aanwezigen eenplezierige middag toe. Dit was voo r de speaker Cees van Zijl het
sein om .het eerste korps, drumband St. Urbanus, aan de startlijn te roepen voor
het marcherend werk. NaSt. Urbanus zouden zich nog 12 korpsen aan het oor
deelonderwerpen van de heren J Conjaerts en K. Smits, die de jury vormden.
Zoals wij dit gewend zijn had ook dit concours een vlot verloop.
De organisatie was goed te noemen. Wel dienen wij op te merken, dat de mu
ziekkiosk ongelukkig geplaatst was. Volgens .onze smaak was deze wel iets kort
bij de feesttent neergezet. Nu ondervonden de jury en korpsen hinder van het
rumoer uit de feesttent. De organisatoren, de drumband van de harmonie Wil
helmina, hadden gezien het weer van de voorafgaande dagen, niet meer op goed
weer gerekend.
Het hiaat tussen het laatste optreden en
prijsuitreiking' werd opgevuld door een
tweetal duitse pijperkorpsen. Bij dit op
treden moesten wij constateren, dat bij
onze oosterburen een tendens merkbaar is
om het repertoire meer op het publiek
af te stemmen. Dit konden wij helaas niet
zeggen van een nederlands deelnemend
pijperkorps . Tot slot gaf Fluit- en Tam
bourkorps Prinses Margriet uit Nieuw
Lotbroek - Hoensbroek een goed geslaag
de show.
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Foto' s: Cees val. Zijl
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K. BAKKER en ZN.
Tel. 045-213757

Singel 12

HOENSBROEK
VOOR HET HUREN VAN:
*FEESTTENTEN
*OANSVLOEREN
*POOIUMS
* GEL UIOS INSTA LLA TIES
*VERLICHTING

Eduard Nazarskl
tel. 04749 - 1494
giro 807041

ROGGEL

Tramstraat 25

LEVERANCIER VAN TROMMEN
EN MUZIEKINSTRUMENTEN

Onze reparatie-afde1ing
staat met
SPECIAAL OPGELEID PERSONEEL

voor U klaar

Reparatieopdrachten worden binnen
8 dagen uitgevoerd.

Foto' s: Cees van Zijl

Schimmenspel.

Te Koop:
30 paar witte dames laarzen (half hoog).
Te bevragen bij de heer J. Greven Dir. Evertsstraat 8,
Kerkrade
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van teeseling
muziekuitgeverij

Nieuwe werken voor solisten:

Martin Schneider, DE EXECUTANTEN (2 kleine trommen)
GOEDE VRIENDEN (kleine trom en tamboerijn of cow beul
STERRENMARS (kleine trom, cow bell en tamboerijn)
THE PLAY BOY (kleine trom solo)

BREDESTRAAT 13B - NIJMEGEN (lel. OBO-770450, b.g.g. 229076

A. Adams Muziekhandel

Thorn

REPARATIE-INRICHTING  MUZIEKHANDEL  PAUKEN FABRIEK

Het betere adres voor reparaties aan slag en muziekinstrumenten
Adame, die bij dive~se fabrieken samenstelling
van Muziekinstrumenten en Slagwerk bestudeerd
heeft, bundelt deze wetenschappen in eigen
bedrijf waar hij dan ook zelf de reparaties leidt.
Reparaties worden onder garantie uitgevoerd
en worden opgehaald en teruggebracht.
Ons leverîngsprogramma omvat o, m,
Paradetrommen
Vraag vrijblijvend inlichtidgen en
Marstrommen
wij zullen u graag van dienst zijn,
Overslagtrommen
~......(!
Klaroenen
Pijperfluiten
Lyra's
Woodblocks, passend gemaakt voor elke trom
Leerwerk en foudralen van zeer goede kwaliteit

-=

e.n.

adams maakt 't goed

Benedictastraat 14
Tel. (04756) 324 en 814

OM TE STELEN
zijn onze solonummertjes voor die "hele goeie" drummer in Uw band. Onze prijzen zIjn echter
zo laag, dat U zich die moeite niet op de hals behoeft te halen.
Alle verplicht gestelde werkjes uit voorraad leverbaar.
0, ja, ook belangrijk: U kunt direkt gaan oefenen, want Uw opdracht gaat dezelfde dag de deur
uit bij:
JENSlUSSTRAAT 58

ROTTERDAM - 11
TELEFOON (010) 241871

n.v. KONEFA Muziekuitgaven

EXPERIMENT
ver-schîllende malen is door de bestuurdare V3Jl verschillende fluit
en tambeurkorpsen onderling de wens geuit om een concours, al léén voor
ptjperkorpsen te houden, Deze wens werd ook al eens tijdens een d-:!r dlstrlct
vergadertrigen naar voren gebracht. Gezien echter het bondsoestuur van de
L. B. "f. met grote verscheidenheid van korpsen rekening most hOJd.3t1. kan
het bestuur hiertoe (terecht) niet overgaan.
Verschillende pijperkorpsen hebben echter naar een alternatief gezocht en ge
vonden in de vorm van -een concer-t-avond VO')f ptjperkcrpsen, waar leder
korps 20 minuten toegemeten krijgt, om hun kunnen te laten zien en te horen.
De initiatieInemer van. deze concertenreeks is het otlutt- en tamboercorps St.
Paulus uit Schaesberg. Zij hebben een negental pijperkorpsen, allen uit komend
in de ere-divisie, bereid gevonden aan dit experiment mede te werken. Het
ligt in de nedoelmg dit ieder jaar te herhalen. Voortoptg wil men zich beper
ken tot de hoogste afdeling. Bij voorkeur zullen de concerten in een zaal
,~ plaatsvinden.
De doelstel llng voor dit streven is:
a) Het propagandaren van de pijperkorps-muziek
b) Het leggen of verslevigen van vr-Iendschapsbanden
c) Hei stimuleren om naar elkander te luisteren en te waarderen.
d) De mogelijkheid te geven, om de instructeu rs met elklar van gsdach
ten te doen wisselen en zo.iodtg te discuseren DIer het geoodende ,
e) Om op te treden voo r een geselecteerd publiek.
Het doel wat men zich stelt is op zich zeer lofwaardig. Vooral het Ieren
naar elkaar te luisteren en te waarderen en niet, zoals jammer genoog de
tendens merkbaar is, elkaar af te breken.
Of dit gebeuren zal slagen, zal van verschillende factoren afhangen. Veel
zal afhangen van de o rganisatte van dit eerste treffen. Voor deze eerste con
cartavond is de organtaatie opgedragen aan St. Paulus schaesberg. Gezien
de ervaring van dit bestuur kan men wel zeggen, dit is in goede handen, De
korpsen zullen zich voor dit optred.an goed moeten voorber-eiden en hun reper
toire hierop aïstem -nen.
Wel dient opgemerkt te worden, wil men propaganda rnaken V03r d·9 pljper
korpsmuziek, men zal moeten proberen een breder publiek te bereiken.
Voor l iefhebbers beloofd het in ieder g eval'rhet neusje van de zalm" te wor
den.
,Á' Deze concert-avond vindt plaats op zaterdag 28 oktober a. s. in zaal steyven,
•
Hoofdstraat 36, te Schaesberg en begint om 7 uur.
~edi3

IN MEMORIAM JOZEF BECKERS

t

Het Fluit-Tambour-en Trompetterkorps "St.Jozef" werd op 5 augustus j.l. door een
heel zware slag getroffen. Op deze dag ging onze geachte Voorzitter vrij plotseling
van ons heen. De heer Jozef Beekers was mede-oprichter van St.Jozef.
Hij was voor ons het grote voorbeeld wat betreft plichtsbesef in alle verenigings
aangelegenheden. Meer als 45 jaar was hij deze vereniging trouw, in goede en minder
goeóa tijden. Tijdens de gang naar zijn laatste rustplaats speelde het volledige korps
"St Jozef": "Der gute Kamarad". Woorden zijn hier maar een schrale troost. De
Heer over leven en dood zal hem de rust geven voor al zijn werk en troost en sterk
te aan zijn echtgenote en kinderen. Moge de geest die Jozef Beekers bezielde, ons
steeds als lichtend voorbeeld blijven strekken.
Hij ruste in vrede.
-7
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de ochiinioerpero op
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drumband harmonie St. Joseph Berg aan de Maas
Folklore en orginaliteit zijn er de gelukkige oorzaken van geweest, dat 25
jaar geleden Berg a. d. Maas een drumband rijker werd. In 1946 werd er
in het dorp aan de Maas ( merkwaardigerwijze in twee delen gescheiden
door het Julianakanaal) voor het eerst Oogstdankfeesten gehouden. Tijdens
de feestelijke optocht werd het gemis van een drumband door harrmnie St.
Joseph danig gevoeld. Dit was ook niet aan de inwoners voorbijgegaan en
tijdens de carnavalsdagen van 1947 betraden enkele van hen, gecostumeerd,
compleet met pseudo-trommen, de harmoniezaal. Voor het bestuur van de
harmonie vormde dit de aanleiding om een drumband te gaan formeren.
Aanvankelijk startte men met 6 tambours onder leiding van de Heer Wau
ben, de toenmalige tambour-maitre van het harmonie-orkest Staatsmijn
~
Maurtts , maar korte tijd later, bij het eerste officiële optreden tijdens
de oogstdankfeesten in 1947 was er al een uitbreiding met 2 personen.
In 1952 werden de eerste uniformen voor de drumband aangeschaft en men
kon zich fraai presenteren bij de installatie van de beschermheer van de
vereniging, de heer Neutelings, direkteur van de Liga fabrieken te Roosen
daal.
Aan concoursen had men nog niet deelgenomen. Dat gebeurde een jaar la
ter, in 1953, en tijdens dat eerste concours in Urmond sleepte men meteen
aUe te behalen prijzen naar huis. St. Joseph ging meer aan de presentatie
doen en in 1958 volgde uitbreiding met een majorettengroep. Succesvolle
optredens volgden elkaar op en men heeft vooral leuke herrinneringen aan
het jeugdtr-effen in het belgische Bree in 1959.
-8
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Ook bij onze oosterburen was men te gast en men denkt nog met genoegen
terug aan de driedaagse reis naar Bad Neuahr en een optreden in Rëndorf .
waar voor de toenmalige bondskanselier Adenauer werd geconcerteerd.
Om ook het muzikale peil omhoog te stuwen zocht de drumband in 1966
aansluiting bij de Limburgse Bond van Tambourkorpsen. Een jaar later
reeds nam men deel aan het bendeconcour-s te Hingen-Echt en beleefde
daar een grote desillusie, doordat de verkeerde verplichte werken waren
ingestudeerd. In 1968 werd dit echter volledig gecompenseerd door tijdens
het bondaeoncours te Blek-Echt een eerste prijs met promotie te behalen.
Deze prestatie werd in 1971 herhaald en het korps is nu in de eerste divi
sie geplaatst.
Sinds 1969 heeft de heer W. Smit het muzikale heft van de drumband in
handen. Onder zijn îanatieke leiding is de drumband in zijn geheel nog
meer gegroeid. Momenteel bestaat de drumband uit 14 tambours en IC
majorettes. Veel groter hoeft het niet te worden, zegt voorzitter G. Feij
ten, onze informatiebron: de behaalde successen spreken voor zich, met
een grandioos hoogtepunt voor de drumband in 1966 tijdens een optreden
in Calais (Frankrijk). Er is een grote vriendschap, eenheid en collegali
teit in onze hele vereniging, merkt de heer Feijten met nadruk op. Er is
maar 'é'én bestuur. Wel hebben twee leden van de drumband zitting in het
bestuur en zijn twee andere bestuursleden leiders van de drumband. Men
heeft alles voor elkaar OV8r, Bij alle concerten wordt altijd door harmonie
en drumband gezamenlijk gemuziceerd, zowel bij de opening alsook bij de
finale. Een gezamelijke repetitie, de dag vóór ieder optreden, ligt dan voor
de hand. Wijkt de uniformering van de harmonie en drumband nu nog enigs
zins af, bij het zilveren jubileum op 22, 23 en 24 september worden nieu
we uniformen aangeboden en die zijn geheel hetzelfde. Gezamelijk telt de
vereniging zo'n 100 aktieve leden ( Berg a. d. Maas telt totaal slechts 600
gezinnen ~ '.) en het behoeft geen betoog dat er veel geld op tafel moet
komen. Een zeer ijverige commissie van bijstand organiseert evenwel vee I
acties en men doet nooit vergeefs een beroep op -deze commissie. Dit is
ook wel nodig, wil men de perfectie zoveel mogelijk nastreven. Aan 'het
uiterlijk van de vereniging wordt veel aandacht besteed. Men moet het kun
nen verkopen, zegt voorzitter Feijten.
Eén punt tijdens de bondsconcoursen zou men in Berg a. d. Maas willen
wijzigen .. Het uitvoeren van twee korte verplichte werken vindt men er te
gering en men zou hiervan een werkelijk optreden van 10 minuten willen
maken. De heer Feijten is van mening, dat de leden dan grotere voldoe
ning hebben van de vele opofferingen, die men zich heeft getroost. Men
kan dan met recht trots zijn op de geleverde prestatie.
Hoewel het jeugdige element overheerst zou men toch nog graag meer
interesse willen hebben van de jeugd. Gezien de juiste aanpak in de afge
lopen 25 jaar twijfelen wij er niet aan, of ook dit probleem zal men in
Berg a. d. Maas weten weg te werken. Men is er zeer aktief en lieihebbers
van tambourkorpsen kunnen hiervan kennis nemen tijdens het bondaeoncours ,
dat de drumband op zondag 24 september op de sportterreinen van Berg'
a. d. Maas organiseert. Alles zal ook nu wel weer tot in de puntjes zi jn
verzorgd. Het bestuur dat hiervoor hoofdzakelijk verantwoordelijk is be
staat uit de heren: G. Feijten, (voorzitter), J. Lowet (secretaris), G. Pen
ders (penningsmeester) R. Keulen en N. Knoars (beide speciaal belast met
de drumband),
- 9
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BONDSCONCOURS TE

HEEL

foto' s: Cees van Zijl

Onder ideale weersomstandigheden werd zondag 26 augustus het derde bonds
(~DnCOUrs in 1972 georganiseerd door show- en klaroenkorps Heel. De organisa
laren hadden niets aan het toeval overgelaten en verdienen een bijzonder grote
pluim. Het sportterrein was voortreffelijk ingericht zodat alles naar wens kon
verlopen. Alleen was het jammer dat de geluidsinstallatie niet helemaal aan de
eisen voldeed. Dat deden overigens ook niet de 18 deelnemende korpsen. De ju
ry. ook nu weer gevormd door de heren K.. Smtt s uit Ede en J. Conjae rts uit
Eya-Wi tte m, achtte slechts vier korpsen rijp voor promotie. Ook behaalden 4
korpsen een eerste prijs en liefst 10 korpsen kregen een tweede prijs toege
wezen. De deelnemers werden kennelijk niet geinspireerd door het prachtige
zomerweer. Dat werden wel de toeschouwers, want duizenden belangstellenden
omzoomden het parcoursterrein. Zij appaudlaee rden vaak en veel, vooral voor
de prijsuitreikingen ( tussendoor werden de resultaten van de jeugd- en derde
divisie bekend gemaakt), toen alle deelnemende korpsen gezamelijk, met muziek
het wedstrijdterrein betraden. hetgeen een prachtig schouwspel was. Bondsvoof'
zitter Hub. Jongen, die met zijn echtgenote het gehele bondsconcours bijwoond~·
reikte de bekers, prijzen, diploma's en juryrapporten aan de tambour-maitres
uit. Deze rapporten bevatten vele waardevolle wenken voor de instructeurs. Voor
al tegen de articulatie, staccato en muzikale voordracht wordt door veel korp
sen vaak gezondigd. De jury moet dan constateren, dal de uitvoering voor ver
betering vatbaar is. Drumband St. Mar-tmus
Neer behaalde met 130~ pnt. het hoogste aan
tal punten van het concours. De wisselbeker
voor het korps met het hoogste aantal punten
uit het district Weert werd na loting met fluit
en tamboerkorps St. Job Leuken-Weert gewon
nen door klaroenkorps St. Willibrordus Meyel.
De ere-kruisen voor de tamoour-onaitree wer
den resp. gewonnen door: drumband Parelval
Brunssum (jeugd-divisie), drumband St. Urba
nus Belfeld ( 3e divisie) , drumband St. Lam
bertus Neeritter (2e divisie) en fluit - en Tam
bourkorps St. Job Leuken-Weert (Ie en ere
divisie). Voor het hoogste aantal punten per
divisie hadden de organisatoren een beker ter
beschikking gesteld. Zij kwamen in het beatt
van het klaroenkorps St. Catherina Stramroy
(jeugd-divisie), drumband St. Martinus Neer
OP. Jongste deelnemende T.M.
(derde divisie), drumband fanfare Eensgezind
Parelval Brunssum won een
heid
Maasbracht (2e divisie), Fluit- en Tam
der T.M. prijzen.
bourkorpe St. Job Leuken-Weert (Ie divisie)
en drumband St. Petrus Roggel ( ere-divisie).
Vöör- de korpsen met de wedstrijden. waren gestart sprak de heer M. Kessels,
voorzitter van het organiserende korps, hartelijke begroetingswoorden. Het
bondaeoncour-a werd officieel geopend door burgemeester Bongaarts , die in ge
zelschap van de wethouders het concours bijwoonde De eerste burger van
Heel had veel lof en waardering voor het vele offerende werk, dat door het
bestuur van het show- en klaroenkorps Heel in het belang van de jeugd wordt
verzet. Burgemeester Bongaarts opende het bondaeoncours met organisatoren
en deelnemende korpsen vee] eucces te wensen.

'\.v
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Firma van

NIEUWE WERKEN
Th v. Campeur- En A van!.•• marche

ROSMALEN

Buitelingen Fantasie
S. Egbe rts: Energfco
The Trick
Mc Schnetder-: Trommelend Nederland
Voorwaarts Kameraden
(alleen voor tamboerkorpsen)
Voor tamboers, klaroenen en Lyra:
Th v, Campen: IR d' Eeluse
Klttech Klatsch Polka

Het Centrale adres
voor ALLE

Harmonie, Fanfare en drumband
muziek

SPORT. MODE. CAMPING

Wij leveren door geheel Nederland

,

SNEL - BETROUWBAAR

KUNTZELAERS
G.olesl•• 51 TEGELEN (Nede.!.)

VEL P (G ld.)
Rozendaalsetaan 18

* Vaantjes

'" Sherpcn

'" Bekers
* Medailles

'" Massa Speldjes

'" Er el indjes
'" Lauwerkransen '" Vlaggen
'" Plaquettes
'" Insignes

VOORDELIG

* Carnavalshirts
en complete
coatuums

naar eigen
ontwerp

EIGEN TEXTIELBEDRUKKING OP KLARE PRODlJKTEN
NAAR EIGEN ONTWERP.

SCHROËN MUZIEKUITGAVEN
Tel. 04749·1989

I

DE DRUMBANDSPECIALIST

Nieuwe werken:

I

l

Wij bieden U een keur van nieuwe werken"
voor het volgende seizoen o.a.:

Voor Drumband:
Mars Gerrie van J.G. Schroën (met doffe en scherpe trom, tenor en grote trom), Schotse Ritmen
van J. Carnrnenqa (concert werk), The Funny drummer van J.A.M. Peeters, The Jo!ly Sticks van
J. Conlaerts, enkele concertwerken van M. Stevens zoals, Holliday, a Jouney, Drurnsetection.
Mixed Drummers, van P. Linthuis de Michaël Mars enz. enz.

I

Voor Klaroenkorps:
o.e. Moedig Voorwaarts en Cha Cha Bresil van J.A. Ruskus (met Besklaroenl. verder van J. Vlijm
de Foxtrot Bella en van A.M. Jenssen Princesse Mars.

J

Voor Trompetter- en Pijperkorpsen:

I

Een twintigtal nieuwe werken, teveel om op te noemen.
Vraag eens enkele werken op zicht onder vermelding van de gewenste moeilijkheidsgraad en be
zetting, de kataloqus ontvangt U hierbij gratis.

I

Sçhroën Muziekuitgaven - Stationsstraat 16

Heythuysen (L)

DE UITSLAGEN

~s!ie:

sector;

punten:

prijs:

114i

JEUGD-DIVISIE_
Fatima Weert

I

Paretval Brunssum
St. Oathe rina Stramproy

2
2

A
A
A

112
120

2e
2e
Ie

1
1
1
1
2

A
A
A
A
A

130!
128
123
114
113

Ie met promotie
Ie met promotie
Ie
2e
2e

pERDERIV~

St. Martinus Neer
Truando Marjopies Tienray
St. Ltrbanus Belfeld
St. Antonius Panheel
St. Oda Weert

-:

TWEEDE DIVISIE

----------

~

Drumband Grathem Grathem 1
Eensgezindheid Maasbracht
1
St. Michael Thorn
1
St. Lambertus Neeritter
1
St. Willvbrordua Meyel
2
St. N icolaas Meyel
2

A
A
A

129!

A
A
A

117!
128
114!

Ie
Ie met promotie
2e
2e
Ie met promotie
2e

1
2
3

A
A
A

ll9!
ll7!
128

2e
2e
Ie

1

A

118

2e

120!
112!

EERST E DIVISIE
St. Jan Baexem
St. Petrus Kelpen-Oler
St. Job Leuken-Weert
EI!cE-DIVISI~

St. Petrus Roggel

Bekendmaking der behaalde resultaten.
De nijvere concourssecretaresse
Mevr. Logister aan de arbeid.

-12

Il VOOR ILAASINSTRUMENTEN

SPEKHOLZERHEIDE

Akerstraat 96 - 98

~ .EPARATlE~INR'CHTING

Tel. 045-413438

UW VERTROUWENSADRES

::16klaroenen,
it voorraad leverbaar het grootste assortiment op het gebied van slagwerk,
fluiten en toebehoor.

!

CONCERTTROMMEN
MARSTROMMEN

ROYAL, PREMIER, LUDWIG, WILEY.

PARADE- en DIEPTETROMMEN

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

ROYAL, SUPTON, WILEY, KINGS.

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

OVERSLAGTROMMEN

ROYAL, KINGS, WILEY.

In diverse afmetingen, met houten of metalen profielbanden.

I

KLAROENEN

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

PIJPERFLUITEN

lt

I

SUPTON, MAHILLON, VAN ENGELEN

SANDNER (metaal), KLINGSON, PASTALIT

,Á~
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 Klng, Buffalo, Star, Everplay, Kings.
Alle methodes voor slagwerk, klaroenen enz.

VAKKUNDIGE EIGEN REPARATIE-INRICHTING

..1""""""".......................................

_

DRUMBAND ST. HUBERTUS HEGELSOM VIERDE FEEST

'I'ijdens een daverende re ceptie op 7.D'1dag 19 augustus is drumband St. Hu

ue rtus Hegelsom op grootse wijze gehuldigd. Er was aanleiding genoeg om
de hloetnetjes eens flink buiten te zetten, want na een maandenlange voorbe
reiding was men er op 6 augustus tijdens het bondsconcours te Posterholt

in geslaagd om met 129~ pat, een eerste prijs met promotie te behalen,
betgeen tevens het hoogste aantal punten van het gehele bondaeoncour-s be
tekende. De meisjesdrumband had hiermee zichzelf een waardig lustrumge
schenk gegeven, want op Ll , 12 en 13 augustus vierde men het IO-jarig be
staansfeest, dat vrtjdags werd ingezet met een m-rztkate ro-adwandel Ing

door

Heg elsom, gezamenlijk met de fanfare.
Zaterdags werd er een drumoandfes tival gehouden, waaraan 10 c er entgtngen
uit dIJ omg c ving deelnamen. Om 'bij te komen van de vermoeienissen werd
z o-rdags nog wat nagevierd en kon men zich gaan opmaken voor de grootse
huldiging, zoals hierboven reed:3 vermeld.
~;/

GESLAAGDE INSTRUCTEURS

STEDELIJKE MUZIEKSCHOOL MAASTRICHT

éreer
Gulpen
Wolder
Evs-w ittem
Heer

Jean Aar-ta
Frans Muyrers (met lol)
Coen van Thor
Math. Bl ezer
John Lahay

MUZIEKSCHOOL KERKRADE

----=--;;:===-==-===::.,===:.::=======::==
Heer-len
Vaals

Harry Janssen
Theo Winkens

MUZIEKSCHOOL BRUNSSUM

Herkenbosch
Hoensbroek

Heiligers
(volgde muziekcursus aan de muztekschool te
Roermond)
Alfred Kersten

MU ZIEKSCHOOL VENLO

Venlo
VE"'!1lo

w. Erprath
P. Peulen

NAMENS BONDSBESTUUR EN REDACTIE PROFlCIAT

14

~----------_.

f,

WIST U HET AL ?

t

De twee van Limburg
hebben elkaar gevonden.
Henal Kleding met zijn
uniformen en Martens met
zijn muziekpetten.
Vanzelfsprekend eigenlijk
WANT JE KUNT NIET MET DE EERSTE
DE BESTE IN ZEE GAAN.

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

I

't

:+:

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 g ernaakt moet worden

:+:

zo maar voor niets krijgt U van ons
ontwerpen en uniform kundige advie
zen van een onzer specialisten

:+:

bel die twee eens, ze weten er
alles van

HENAL KLEDING, Uniformen
Maastricht
TEL. 043-33834
J.G.A. MARTENS, Petten
Sittard
TEL. 04490-5818

1-,-------------------
~

REISLUSTIG IRENE
De goede naam van Show-drumband "Irane" uit Beek (L) is tot in het buiten
land doorgedro-igen, Het aantal aanvragen dat het korps krijgt om buiten de
landsgrenzen op te treden is hiervan het bewijs. Reeds 2 maal is "Jrene"
naar Frankrijk geweest, met name in Bellv Montique in het Noord-Franse
mijnbekken, waar een zomerkarneval werd opg-eluisterd. Het publiek was
zeer enthousiast over de prestaties van het korps, hetgeen zij in hun ap
plaus ook duidelijk tot uitdrukking brachten. Van deze eerste Frankrijk trip
heeft het korps ervaring opgedaan, die hun tweede reis naar Noyal sur Vilaine
in Bretagne, die na een onderbreking te Parijs en Versailles laat in de avond
eindigde in het kasteel "La Salle" te Vaval waar ondanks het late uur nog een
diner werd aangeboden, welks door het bestuur en leden alle eer werd aange
daan zondagmorgen stond het korps om half elf aangetreden in de tuin van
het ziekenhuis te Noyal sur Villaine waar een aubade werd gebracht aan de .
z ieken en het verplegend personeel. Hoe dit op prijs werd gesteld bewees het'"
dankwoord van de directrice, een r el Ig'ieuae uit Cothen (België) die in het
Nede rl ands het korps dankte voor deze mooie geste om de zieken een muzi
kale riem onder het hartte steken. Met showen muziek ging het korps hier
na naar het gemeentehuis waar burgemeester , politiekorps en vele genodig
den met hun dames een muzikale groet werd gebracht. om vandaar in optocht
naar het monument voor gevallenen uit beide oorlogen te gaan, waar eeu krans
legging plaatsvond. Na de kroning van de zomerkoningin en een heildronk op
Frankrijk en Nederland, met naar Nederlandse begrippen zeer sterke- Ricard
werd door het gemeentebestuur een Lunch aangeboden. Deze werd behalve door
he: korps, B & W. president van het oomtra zomerkoningin en hotdames ook
nog aangezeten door de vice-president van de Tl I' Aasambles Nationale", MB
Ie Do.ia r-ic; de derde grote man van Frankrijk. Deze had reeds gezien wat
"Ir-ene" in haar mars had en koos dit korps als entgate uit voor de ereplaats
in de optocht voor de praalwagen van de zomerkoningin. Het applaus van de
duizenden was niet van de lucht voor de gewaardeerde muziek en show die
"Irene" tijdens de hele optocht teu beste gaf.
Na de ruim 3 uur durende optocht, welke mede door het warme weer toch al
bijzonder zwaar was, gaf het korps nog een tweetal Shows te-n beste die voor
meer dun 100% geslaagd genoemd konden worden. Het in Frankrijk zeer be
kende Majorettenkorps uit Caen maakte front toen "Ie corps Hollandaise dIre
ne" langsmarcheerde op weg naar een welverdiend diner.
,~
Naar aanleiding van dit optreden mocht "Ir-ene" een drietal uitnodigingen ont- ....
vangen, waarvan een uit Marseille. Op maandagmorgen werd wederom de
thuisreis aanvaard; via Parijs. waar de Eifeltoren, Arc de Triomf, Place de
la Republique, Place Pigalle en de Sacre Coe.r bezichtigd werden.
Waarna de laatste etappe van de reis in aanvang nam welke om 02.30 uur in
Beek eindigde. Tijdens de vacantfes is door het beatuur niet stil gezeten en
nu staat de derde reis op 3 september op stapel naar )jUe.

Te Koop:
Groene Gala-uniformen compleet met pet - koppel - slobkousen en fluittas.
Tegen ieder aannemelijk bod.
Te bevragen: W. Smeets, Dr. Poelsstraat 36, Ubach over Worms.
-16

Mensen
met smaak .'

TEN"TEN VOOR ALLE
DOELEINDEN

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

lichting, toiletwagens, verwarming,
enz.
kiezen

W.J. HEKKENS

MOEDERSCHElM

REUVER

~.

Industriestraat 16
Telefoon 04704-1771

voor uniformen
fa. N. Moederscheim en Zn
Heerlerweg 49.

voerer-deal (LJ

ZEILMAKERIJ • TENTENVERIiUUR
ALUMINIUM JALOEZIEEN

Zonder kosten uwerzijd.

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

LACONA

maken wij een ontwerp van

Vaandels
Vlaggen
Schellen
bomen
Vraagt fotc's en prijzen

ter inzage.

UNIFORMEN
reeds lange tijd toonaangevend door:

•..
•

kwaliteit
pasvorm
exclusieve modellen

gericht op de toekomst.

•

)

"

I

PAUL BRAND
VOODBUDC
pp MARIAME1MN 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
fLI\.LF-DIEPTRüM

36x25 cm

In twee uitvoeringen: Geheel metaal in verchroomde uitvoering
en met houten ketel, bekleed n, keuze.

DE V. D. G. DUBBELSNAAR TROMMEN

bezitten - naast de speciale snaren aan de onderzijde van het
snaarvel - bovendien een 20- de lig spiraaltapijt tegen de onder
zijde van het s lagvel , Beide spiraal-tapijten worden d. m , 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
Blaa. . en SI..ln.trumenlenlabr....

VAN
DER GLAS
Heerenveen
telefoon (05130) 22652

