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steel de show met seeZD
"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-uniformen.
Alle fournituren.

Voorzitter:
Mr.Joh.G.A. Janssen,
Molenweg 9, Eygelshoven.
Limburgse Bond
tel. 045 . 351546.
Secretaris:
van Tamboerkorpsen
H.W. Logister, Schaesberg
Dr. Schumanstraat 37.
045 • 313B88
tel.
Beschermheer: Mr. Dr. eH. J. M. A. VAN Roor. Commiuarj, der Konifllin
in de prowincie Limbutl Penn.ingm.-Administrateur:
'W . p','
h Irenestraat 74 ,leuwen
N'
h agen
C.
Redactie:
I IC
P Timmermans.
kst t 7 . T Steyl·Tegelen
I 077. 32748
tel. 045.312415
ar raa
et,
W, Starmans. Wijenweg 197, Treebeek
Postgiro: 1750143
tel. 045·212536 '
Boerenleenbank, Tegelen
Bankgiro: 150502966
lDe jaargang no.l0

Maandelijks Kontaktorgaan van de

AGENDA

LIMBURGSE
KAMPIOENSWEDSTRIJDEN
2 dec. Rodahal Kerkrade

10 november, om 14.00 uur in DANCING WILLIE te PEY·ECHT
onze eerste informatie-j'instructiermddag voor

MAJORETTENGROEPEN
..... onder leiding van mevr. 1. Nuyten-Klarenbeek
uit BERGEN OP ZOOM.
met medewérking van de
majorettengroep "LUCIA" uit BEEK

VRIJE TOEGANG.

.,"'~""

..""._."..",.", . ""_.,,, "',....,,'"

Visweg 2.4

Linlmenl ~-

Tel. 02.2.05 -16 38 b.g.g. 02.990 - 2.13 76

FIRMA J~ ZWART & ZOON

Alles met garantie en naservice.
Vele recente tevredenheidsbetuigingen. Uniformateliers sinds 1845.

Bovenstaande prijzen inclusief B.T.W.

Whipcord uniformen met uitmonstering fl. 215,-; ti. 225,-; fl.235,-; ti. 245,-.
Geuniformeerde blazer met pàntalon fl. 205,-.
Majoretteuniform vanaf f1115,- tot 145.
Drumband uniformen vanaf fl. 152,- tot 205,-.
Uniformpet met uitmonstering ti. 28,
Kolbak van bont ti. 38,
Schitterende pluimen !I. 8,-; ti. 10,-; fl. 13,-.

Op verzoek kunnen wij U bezoeken met onze uniformen.

We hebben geen vertegenwoordigers op de weg, wat de uniformen alleen maar
duurder zou maken.
Hierdoor zijn onze prijzen de laagste

Alles wordt door ons persoonlijk gemeten, gepast en geleverd.

Ook voor drumbands en majorettes exclusieve modellen.
De stoffen komen regelrecht van de fabrieken.

Ze kunnen in ieder gewenst model worden geleverd.

Ze munten uit door een prima pasvorm.

Onze uniformen zijn een lust voor het oog

-'"r'"""'"".... ·I'-'I"~"'~""-, . " ""~..,~···"'-'I·~I"~'"

NIEUWS VAN DE ADMINISTRATIE
ADRESWIJZIGING
District Roermond
Drumband Fanfare Excelsior Buggenum
Voorheen: J. Schreurs, Berikstraat 40, Buggenum
Thans: Mej. A. Hellenbrand, Berikstraat 27, Buggenum. Tel. 04759 . 2014
. Drumband St. Michaël, Herten·
Voorheen: P. Verboeket, Kemp 5, Herten
Thans: J. v. Herten, Schoolstraat 23, Herten

~

.;

District: Weert
Drumband Fatima Weert
Voorheen: Fr. Claessens, Nieuwstraat 76, Weert
Thans: J. Stribos, Wilhelminastraat 5, Weert.
Bedankt als lid, wegens gebrek aan leden:
Klaroenkorps Werk naar Krachten Simpelveld.

•

Verzoeken aan onze korpsbestuurders
Alle correspondentie betreffende de bond, dient U te richten aan:
de administratie van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen,
Parkstraat 7 te Steyl·Tegelen.
In de maand september verzonden wij aan aUe korpsen een mededeling betreffende de
te houden leerlinqen-examens in de maand januari 1974, met het verzoek om de eventus
Ie candidaten op te geven vóór 1 november.
Aan de hand van de opgegeven deelnemers stelt het bondsbestuur de plaatsen vast, waar
en wanneer de examens lullen plaats vinden.
Mogen wij op Uw medewerking, in de vorm van een spoedige opgave rekenen.
Gelijktijdig met voornoemd schrijven verzonden een oproep tot opqave van Klaroen
~blazers, Pijpers en Tamboers, welke bedreven zijn in het prima-vistaspel, met de bedoeling
om uit deze muzikanten een korps te formeren, dat onder leiding van onze muziekcommis
sie gaat medewerken aan de instructiemiddagen.
Een prachtig idee, door Uw bestuur opgezet in het belang van onze korpsen, maar zonder
Uw medewerking niet uitvoerbaar.
Ook hiervoor rekenen wij op Uw medewerking, zodat het plan spoedig doorgang kan
vinden.
Na de start in 1973 van onze Majorettenconcoursen hebben wij ook schrifteHik contact
opgenomen met de bestuurders van onze aangesloten Majorettengroepen, in de maand
augustus, met het verzoek om hun reacties - meningen - problemen en suggesties aan
ons door te geven. Om de belangen van Uw majorettes zo goed mogelijk te kunnen be
hartigen. zullen wij door de achterban geinformeerd moeten zijn,
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K. BAKKER en ZN.
Tel. 045-213757

Singel 12

HOENSBROEK
VOOR HET HUREN VAN:
FEESTTENTEN -

DANSVLOEREN - PODIUMS

. GELUIDSINSTALLATIES - VERLICHTING

Eduard Nazarskl
Tel. 04749 . 1494
Giro 807041

T..amst..aat 25

ROGGEL

LEVERANCIER VAN TROMMEN
EN MUZIEKINSTRUMENTEN

Onze reparatie-atdeltnq

staat met
SPECIAAL OPGELEID PERSONEEL
Reparatie opdrachten worden binnen
voor U klaar
8 dagen uitgevoerd

GOEDE RESULTATEN BIJ BONDSCONCOURS TE LIMMEL·MAASTRICHT
Het prachtige terrein rondom kasteel Bethlehem vormde het strijdtoneel van het bands
concours te Limmel-Maastricht, dat daar werd georganiseerd door de drumband van de
fanfare Juliana. Rond dit bondsconcours was een heel feestweekeinde gesponnen, ge
heel gebaseerd op de muziek. Vrijdag en.zaterdaq concerteerden er diverse harmonieën
en fanfares. Zondag 9 september vormde het bondsconcours de hoofdschotel. In zijn
openingswoord dankte distrietsvoorzitter Chr.Odekerken de organisatoren, die geen
moeite hadden gespaard om alles goed te laten verlopen. Alle factoren spraken er dan
ook voor, dat er goede resultatengeboekt konden worden en dat gebeurde dan ook.

Oe jury· gevormd door de heren A. Janssen, Amsterdam - J. Conjaerts, Eys-Wittem 
K. Smits, Ede - beloonde het optreden van liefst 12 korpsen met een eerste prijs (waar
van 5 "met promotie"); 3 deel nemers kregen een tweede prijs toebedeeld en 1 derde
prijs completeerd het'aantal van 16 deelnemende korpsen. Diverse korpsen, die voor

·...,een tweede keer dit seizoen aan een bondsconcours deelnamen, kwamen nu-heel wat
beter voor de dag als bij hun eerste optreden. Het hoogste aantal punten van het gehele
concours werd behaald door fluit- en tamboerkorps St. Barbara G.A. Kakert-Schaesberg
met 206 punten. Het zonovergoten, rustige feestterrein vormde een prachtige entou
rage voor dit bondstreffen. Wethouder M. Debats vertolkte ieders gedachte, toen hij aan
het slotvan het concours zijn dankwoorden sprak aan het adres van organisator Juliana
Limmel-Maastricht, waarbij de heer Geurten alsgrote animator was opgetreden.
Bonds- en districtsbestuur, juryleden en redaktie danken de organisatoren hartelijk voor
de uitstekende verzorging. Het was een voorbeeldig bondsconcours in Limmel.

OE UITSLAGEN
JEUGDDIVISIE
St. Blasius, Cadier en Keer

sectie

punten

prijs

192
1e met promotie
170 1/2 2e

De Meesoever, Roosteren

A
A

DERDE DIVISIE
St. Hubertus, Maastricht
Blauw-Wit, Kerkrade
St. Jan, Heer-Maastricht

A
A
B

159
·1931/2
181 1/2

INTRODUCTIEDIVISIE
St. Martinus, Geulle
. S t . Gertrudis, Wijlré

A
A

181 ~ /2
170

Ie
2e

A
A
A

174
1931/2
181

2e

Drumband Harmonie, Meerssen

A

193

Ie

ERE DIVISIE
Drumband Kon. Oude Harmonie, Eysden
Irene, Beek
St. Barbara, Kakert-Schaesberg
St. Paulus, Schaesberg
St. Pancratius, Munstergeleen

A
0
E
E
E

205
1941/2
206
1951/2
202

1e met promotie

TWEEDE DIVISIE
St. Rosa, IJzeren-Sibbe
St. Petrus en Paulus, Maastricht
Concordia, Berg en Terblijt

3e
1e met promotie
Ie

1e met promotie
1~

EERSTE DIVISIE

Ie

1Et met promotie
Ie
Ie
5
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AKERSTRAAT 96·98

OOI ILAASlNS'IUMIN'EN

SPEKHOLZERHEIDE

.'I~A'AJlI.IN.ICNJlNG

TEL. 045·413438

UW VERTROUWENSADRES
Uit voorraad leverbaar het grootste ....ortiment op het gebied van alagwerk,
klaroenen, fluiten en toebehoor.

CONCERTTROMMEN
MARSTROMMEN
PARADE- en DIEPTETROMMEN

ROYAL, PREMIER, LUDWIG, WILEY.
ROYAL, SUPTON. WILEY, KINGS.
ROYAL, WILEY, STAR, BEVERLEY, KINGS
AJJ\}C, PREMIER.

Luxieuse modellen met perloid bekleding in dtverae kleuren.
Metalen profielbanden, dubbelspanbaar, plaatte vellen met automatisch of semie
automatisch snaa.rmechaniek.

OVERSLAGTROMMEN

ROYAL,

KING~,

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, sousapboon

PUPtRFLUITEN
LYRA'S

SANDNER (metaal), KLINGSON, PASTALlTc'
KLIER
lt~:

In 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 plaatte vellen, w. o. Weather KlnS, Buffalo, Star, Everylay, Kings.
Alle methodes voor slagwerk, klaroenen enz.

VAKKUNDIGE EIGEN REPARATIE-INRICHTING

BONDSCONCOURS TE MONTFORT OP ZONDAG 16 SEPTEMBER
FLUIT· EN TAMBOERKORPS PRINS BERNHARD WAUBACH HOOGST AANTAL
PUNTEN.
Nadat de voorafgaande concoursen. qua accommodatie en organisatie gOed tot zeer goed
waren, viel dit concours" georganiseerd door de Drumband St. Urbanus, wel enigzins uit
de toon. De keuze van het convoursterrein was op het zachtst gesproken ongelukkig.
Het marsparcours was vrij hobbelig en het was moeilijk om op een correcte wijze te
marcheren en werkten foutjes in de hand, vooral bij de blazers. Meer malen noteerde
de jury op het rapport: het slechte terrein zal wel debet zijn aan de foutjes. Bij het be
gin van de wedstrijd werd op last van de jury een gedeelte van het parcours ingekort,
om reden dit gedeelte totaal onbruikbaar was. Ook van deugelijke afzetting was geen
.( ,sprake.
\
In het voorjaar heeft ieder korps, dat een concours mag organiseren, de nodige richtlij
nen ontvangen. Hierin stond duidelijk vermeld, dat de wedstrijden op een vlak terrein
moeten plaats winden. B.v. op een sportterrein, voorkeur wordt gegeven aan een verhard
terrein alsmarsparcours. Aan deze duidelijke aanwijzingen heeft men zich niet gehou
den. Het is de laatste tijd gebruikelijk dat het wedstrijdterrein gekeurd moet worden
door enkele mensen van het betreffende districts-bestuur, Wij vrag,enons af, is dit wel
gebeurd? HQedan ook, dit marsparcours had nooit goedgekeurd mogen worden. Ver
antwoordelijk voor deze misgreep is niet alleen het bestuur van de organiserende ver
eniging of het districts-bestuur maar het bondsbestuur gaat in deze ook niet geheel vrij
uit. Tenslotte worden de concoursen onder auspiciën van de L.B.T. ge.houden. Het is
thans wel duidelijk, dat één persoon, of een-commissie van enkele personen, voor de
terrein-keuring verantwoordelijk moet zijn.
Ondanks dat een vijftal korpsen het lieten afweten, was de deelname goed te noemen,
er melden zich 15 korpsen precent om zich voor het forum van de jury. bestaande uit
de heren A.M. Janssen uit Amsterdam - K. Smits uit Ede en J. Conjaerts uit Eys-Wittem.
te laten beoordelen. Het muzikale peil lag op een behoorlijk peil, als wij tenminste,het
aantal promoties in ogenschouw nemen. De volgende korpsen kregen bij de bekendma
king deze eervolle vermelding toegevoegd: Show- en Klaroenkorps Heel, Jachthoorn
en Trompetterkorps Edelweiss, Heksenberg-Heerlen, beide in de 2e divisie. In de ere
divisie waren dit Fluit- en Tamboerkorps Excelsior Montfort en FJuJt- en Tamboerkorps
.-~Prins Bernhard Waubach. Dit laatste korps zorgde wel voor een aangename verrassing.
~'Nadat de Waubachnaren op het tweede bondsconcours van dit seizoen met een 2e prijs
genoegen moesten nemen, bewezen zij dat zij heus wel beter konden. Oe aanwijzingen
op het jury-rapport hebben zij terdege bestudeerd en ter harte genonoen. Dit keer werd
hun optreden beloond met 207 punten. Dit betekende niet alleent1ett1oogste aantal
punten van het concours maar het hoogste aantal van alle concoursen bij de pljperkorp

W

sen.
Na een indrukwekkende opmars van alle deelnemende korpsen kon concoursleider H.
van Zijl de volgende resultaten bekend rnaken.
Sectie
Punten
~ij.
Naam Ko....
JEUGD-DIVISIE
Drumband Harmonie Beegden
Drumband St. Wiro Reutje

A
A

181.1/2

1~

180

Ie
7

NIEUWE DRUMBANDWERKEN:
Tamboerkorpsen: Serie werken van J.H.Jansen en B.v.d.Pluijm "Dansmarleke's"
"In de Arena" en "krliqdans".

Besklaroenen: van JH.Jansen en B.v.d.Pluijm "De Klaroenblazer", "De Poorter",
"De Schout" en "Edelman"
Es/Trompetkorps: zelfde componisten "De Ma..age", "De Trompetter", "De Piste"
"De Stoeterij". Voor grote Es/bezetting: "Kooerktanken".
Grote Es/Bezetting; Th.v.d.Kamp "That's Swing" en "Matching Carnaval" S.Egberts/
Th.Smlts "The Red Coats". J. Tesink arr. S.Egbert5lTh.v.d.Kamp "Marche du Jabuté".
Es/Des Trompetterkorps (Ook bruikbaar voor vele Grote Es Bezettingskorpsen):
"Down by the Aiverside" bew. K. Smits - "Bull's Head" J. van Wakeren :'Hero".,
"Shadow and Sunshine", "Blue-White Stars", en'Sunny Girl" alle van K. Smits. Voor
deze samenstelling verschenen eerder van dezelfde komponist 4 werken welke alle een
groot sukses waren: " José cha-cha-eha". " Mien op Klurnokes" "Mon Gérard" en
"Maria ma chica" .
Pijper- en/of Lyrakorps: "Lyramars no. 'l " en "Desseuer Marsch" beide K. Srntts .
"Adelita" (Latin American Mood) bew. Th. van Campen d'Ecluse -" Folksong, in strict
time" Selectie nr. 2" en "Walzing Mills" beide S. Egberts en Th. Smits.

GRAMMAFOONPLATEN :
"Drumband Tubentia": o.l.v. Jenssen en Van Stigt met: Trompet Hotidev - Troeplat
Buggle Rif - Sledevaart . Dde aan James Lest . Légende Mystérieuse - Jubileum rnars .
Alouette - Tamboercapriolen . Vigilat ut Ouescant - Treinritme - Hertogstad - Roodborstje,
K. & G. on parade: een nieuwe plaat van "Kunst en Genoegen" uit Leiden, winnaars van
het laatste Wereld-Muziek-Concours Kerkrade. Deze Drumfanfare met Pijpergroep
brengt een zeer afwisselende en aantrekkelijk programma
Festival aux Champs-Elysees opnieuw is deze befaamde pleet van de Drumtanfare van de
Franse Luchtmacht leverbaar,

NIEUWE ALBUMS:
"Methodische instruktie voor Mars en Show" S. Egberts, met vele tekeningen en totos
11. 15,
"De ideale majorette" uit het frans vertaald, fraaie uitgave fl. '4,- Dit album zal naast
het alleen in het engels leverbare "Baton Twrling" een standaard werk worden.

AMERIKAANSE SLAGWERK WERKEN EN ALBUMS:
Wij hebben een uitgebreide kollektie Percusslonmusic van diverse Amerikaanse uitgevers,
zoals .Ludwiq". "Creative Music", "Music for Percusslon" en "Rubank".
L Y RA' S . naast haar bijzondergoede drumbanobleesinstrumenten levert het merk
"Gebrs. DE PRINS" ook top-kwaliteit Lyra's, welke uitblinken door hun licht ge
wicht, door gebruik van alumlnium- legering 'voor het frame en zeer heldere en verdra
gende klank. De meest gangbare Lyra is deze van 11/2 oktaaf, chromatisch, prijs
11. 592,-1
Vraagt folders en prijslijsten van Drumband-instrumenten van "Gebrs. DE Prins", trom
menven "ROYAL" en Bekkens van "PAISTE".

TIEROLFF-MUZIEKCENTRAlE
ROOSENDAAL

MARKT 90-92

TELEFOON 101650141255

~:_

3e DIVISIE
Drumband Harrn. Beatrix Hom

Drumband Harm. St. Agnes Bunde
2e DIVISIE
Drumband Grathem, Grathem
Drumband Kon. Harmonie Lottum

Drumband Fanf. E.M.M. Heijen
Drumband St. Joris Wessem .
Show- en Klaroenkorps Heel, Heel

B
A

173
177 1/2

2e
2e

A
A
A
A
B

17B 1/2
174
176
1681/2
193

2e
2e
2e
2e
1e met promotie

D

197 1/2

1e met promotie

A
E

1921/2
1731/2

Ie
2e

E

204 1/2

la met promotie

E

207

la met promotie

E

lBO

2e

Jachthoorn- en Trompetterkorps Edelweiss

Heksenberg-Heerlen
.e Ie DIVISIE
"rumband Fanf. Eensgezindheid, Maasbracht
Fluit- en Tamboerkorps Juliana Pey-Ècilt

ERE-DIVISIE
Fluit- en Tamboerkorps Excelsior Montfort
Fluit- en Tamboerkorps Prins Bernhard
Waubach
Fluit- en Tamboerkorps Wilhelmina
Kerkrade-Holz

GOUDEN INSIGNE MET ROBIJN VOOR M.J. BECKERS
Tijdens de districtsvergadering, die zaterdag 6 oktober in "Het Trefcentrum" te Venlo
werd gehouden, kreeg de voormalige secretaris en thans ere-lid van de Limburgse Bond

van Tamboerkorpsen, de heer M.J. Beckers, het gouden insigne met robijn van de Fede
ratie van Katholieke Muziekbonden in Nederland op de revers gesp,eld door bondsvoor

":"- zitter Mr. Joh. Janssen. "Uw verdiensten voor de Limburgse Tamboerkorpsen zijn der
-"ate groot", aldus de heer Janssen, "dat ik er maar beter niet aan kan beginnen om ze
allemaal op te noemen". Hiermede typeerde de bondsvoorzitter meteen de grond, waar

op de heer Beekers deze hoge onderscheiding kreeg toebedeeld. Tijdens de afscheidsver
gadering op 28 april l.l. te Pey-Echt had de heer Beekers reeds van de Nederlandse Fe
deratie de bronzen legpenning van verdienste ontvangen en de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen wilde zijn verdiensten op provinciaal gebied nogmaals benadrukken.
De bondsvoorzitter dankte de heer Beckers hartelijk voor alle werkzaamheden, die hij
in het belang van de Limburgse jeugd had verricht. De heer Beekers was door deze on"
verwachte gebeurtenissen zichtbaar onder de indruk en in zijn dankwoord betrok hij
alle korpsen in deze huldiging, "want zonder de medewerking van de verenigingen kom
je er nooit", zo zei de heer Beekers. Aangezien mevrouw Beckers wegens ziekte helaas
niet bij de huldiging aanwezig kon zijn, kon zij niet rechtstreeks bedankt worden, maar
dit zal op een later tijdstip ten huize Beckers gebeuren.
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JACHTHOORN· EN TROMPETTERKORPS "ST. ODA" BOSHOVEN·WEERT
VIERDE ZILVEREN BEStAANSFEEST
Drumband "Concordia" Obbicht stal show bij bondsconcours.
Zaterdag 22 september heeft het jachthoorn- en trompetterkorps "St. Oda" Boshoven
Weert haar 25-jarig bestaanstaest gevierd. Hierbij werden tevens vier jubilarissen gehuldigd:

de heren: P."v. Lierop, A. Veugelers, H. Vaessen, W. Stijnen, terwijl de heer J. Sastra 25
jaar instructeur was.
Om Zes uur trok de jubilerende vereniging, voorafgegaan door het korps St. Sebastianus

uit Laar en het fluit- en tamboerkorps St. Job Leuken·Weert, naar de feesttent op het
voetbatterrein. waar voorzitter W. Litjens in het kort een overzicht 9af van de 25 be
staanslaren van eerst het fluit en tamboerkorps en later het jachthoorn- en trompetter
korps St. Oda. De vier jubilarissen werden gehuldigd en de heer Litjens dankte speciaal
instructeur Sastra VOOr het vele werk, dat hij in het belang van de jeugd in Boshoven
had verricht, hetgeen vergezeld ging van een couvert met inhoud. Ook de echtgenotes
van de jubilarissen werden in de huldiging betrokken en mochten een boeket bloemen
in ontvangst nemen. Namens de leden bood de heer Sijben aan instructeur Sastra een
fraaie tas aan.
M

De 4 Jubilarissen P.

10

v, t.leroo, A. Veugelers, H. Vaessen, W. Stijnen

'~,

Fluit- en tamboerkorps St. Job Leuken-Weert opende, de rij van korpsen, die een muzi
kale hulde kwamen brengen, gevolgd door klaroenkorps St. Lucîe, Nederweert, de nog
jonge drumband van de harmonie St. Jozef, Weert en het tamboerkorps St. Sebastianus
uit Laar. Het gemeentebestuur bood gelukwensen aan bij monde van wethouder Harrie
Neijnens. Van bondszijde waren vice-voorzitter H. van Hoef, C. Timmermans en W.
Starmans aanwezig. De heer van Hoef noemde de heer Litjens de grote stuwer van St.
Oda en bracht ook dank aan instructeur Sastra. Hij wenste het korps nog veel vrucht
bare jaren toe. Hij kon aan de jubilarissen het zilveren insigne van de Federatie van
Katholieke Muziekbonden in Nederland uitreiken en de insignes werden door de echt
genotes opgespeld. De heren K. Schroën en B. Cox vertegenwoordigden het bestuur
van het district Weert en zij lieten hun gelukwensen vergezeld gaan van de gebruikelijke
enveloppe met inhoud. Pastoor Delhoofen feliciteerde namens het kerkbestuur. en het
zelfde deed de heer J. Henekens namens het comité van samenwerkende verenigingen
te Boshoven. Het was hartverwarmend om te zien, hoevelen er naar de klifefeesttent
gekomen waren om de jubilerende vereniging en de feestelingen gelukwensen aan te
bieden. Vele zusterverenigingen hadden afvaardigingen gestuurd en de felicitaties gin
gen veelal vergezeld van geschenken onder couvert. De receptie werd muzikaal opgeluis
terd door de Kerkelijke Harmonie St. Joseph uit Weert. Blaaskapel De Green Stars van
de Fanfare Ellona uit Eli zorgde na afloop van het offîciële gedeelte nog enkele uurtjes
voor de juiste stemming in de feesttent.

,~

~,
BONDSCONCOURS

Na de feestelijkheden van zaterdag waren er zondagmiddag 23 september 14 deelne
mers aan het bondsconcours te Boshoven-Weert. Dit waren er minder als verwacht,
Want 4 korpsen lieten verstek gaan. Het was kil weer en af en toe zorgde een regenbui
voor een nat pak. Dit is bij sommige korpsen misschien ook de oorzaak geweest, dat
men niet tot normale prestaties kwam, want de resultaten waren over het algemeen
niet te best: 3 derde prijzen, 3 tweede prijzen, 6 eerste prijzen en 2 keer een eerste prijs
met promotie. Opvallend was wel de prestatie van de drumband St. Agnes uit Bunde.
"Ili...:;. Een week tevoren moest men genoegen nemen met een tweede pr ijs en nu, na "dag en
.'W nacht" hard te hebben gewerkt, kwam er zelfs "promotie" uit de bus. De show werd
gestolen door de drumband Concordia Obbicht. Dit korps behaalde met 206 punten
het hoogste aantal van dit bondsconcours, maar toonde tevens aan, dat het optreden
voor het publ lek veel aantrekkei ijker gemaakt kan worden, vooral na het wedsteildop
treden. Een ware ovatie van de belangstellenden was de dank voor dit keurige optreden.
Ook nu weer werden de korpsen beoordeeld door de heren A. Janssen, Amsterdam, J.
Coniaerts, Eys-Wittem en K. Srnits, Ede. De accomodatie voor dit bondsconcours was
bij betere weersomstandigheden uitstekend geweest. Door de regenbuien ging er echter
veel goeds verloren en uitwijken naar de feesttent was niet mogelijk, omdat deze te klein
bleek. Dit is dan wel het enige dissonant in de organisatie, die overigens zeer goed was.
Rest ons nog het jachthoorn- en trompetterkorps St. Oda Boshoven-Weert hartelijk dank
te zeggen voor het voortreffelijke onthaal van juryleden, honds- en districtsbestuur als
mede de redaktie.
11
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DE UITSLAGEN
naam korps

sectie

punten prijs

JEUGDDIVISIE
Eros, Echel·Helden
Prinses Marijke, Heerlerbaan-Heerlen

A
E

185
le
182 1/2 le

DERDE DIVISIE
St. Agnes, Bunde
St. Paulus, Roggel
St. Michaël, Thorn

A
A
A

193
le met promotie
177 1/2 2e
1691/2 2e

INTRODUCTI EDIVISIE
St. Agatha, Haelen

A

155

TWEEDE DIVISIE
St. Antonius, Altweert
Marijke, Hoensbroek
St. Joseph, Weert

A
A
A

1821/2 le
153 1/2 3e
163
3e

EERSTE DIVISIE
Concordia,Obbicht
St. Willibrordus, Meyel
Wilhelmina, Hingen-Echt
Eendracht, Eygelshoven

A
B
E
E

206
1e met promotie
193 1/2 le
le
192
le
192

ERE·DIVISIE
St. Petrus, Roggel

A

178 1/2 2e

3e

In iedere divisie was er voor het korps met de meeste punten een beker, alsmede een
medalje voor de beste tamboer-rnaitre, De beker voor het hoogste aantal punten van
het gehele concours werd gewonnen door de drumband van Harmonie Concordia, Ob
bicht. Het klaroenkorps St. Willibrordus, Meijel veroverde weer de wisselbeker voor het
korps met het hoogste aantal punten uit het district Weert:

'HUMOR

(Gehoord van missionaris)
Twee papoea's zijn aan het werk.
Eén van hen heeft een horloge.
Geen van beiden kan klokkijken
maar willen dat niet voor elkander

weten.
le papoea: :'Hoe laat is het? "
2e papoea: lhaalt horloge te voor
(
schijn) "Hier kijk maar".
1e Papoea: "Verdraaid, al zó laat! ",
12
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van teeseling

NIEUWE WERKEN VOOR?
DRUMBAND

Gerard Brinkman:

(V~~G~}t~t~r~a!~~a~~~!~)

Majorettenpolka
The dancing sticks (mars) (VT BB).
Martin Schneider: Sound of the band (VT 91); The drum brothers (VT 92);
The rhytm sticks (VT 93).
Verder nieuwe werken van J.H.W. Beurskens, voor klaroenkorps van Gerard Brinkman
drummethode van Gerard Kempers, tamboermethode van George J. Krijt, enz.
Vraagt catalogus
BREDESTRAAT 138 - NIJMEGEN (tel. 080-770450, b.g.g. 229076

• A. Adams Muziekhandel Thorn
REPARATIE·INRICHTING - MUZIEKHANDEL - PAUKENFABRIEK
Het betere adres voor reparaties aan SLAG- en MUZIEKINSTRUMENTEN
Adams, die bi] diverse fabrieken samenstelling
van Muziekinstrumenten en Slagwerk bestudeerd
heeft, bundelt deze wetenschappen in eîgen
bedrijf waar hij dan ook zelf reparaties leidt.
ReparatÎes worden onder garantie uitgevoerd
en worden opgehaald en teruggebracht.
Ons leverlnqsoroqramma omvat o.m. :
Paradetrommen
Marstrotnmen
Vraag vrijblijvend inlichtingen en
Overslagtrommen
wij zullen U graag van dienst zijn.
Klaroenen
Pijperfluiten
Lyra's
Woodbloek, passend gemaakt voor _Ike trom
Leerwerk en foudralen van zeer goede kwal iteit
e.a.

adams maakt 't goed

8enedictastraat 14
Tel. 04756 - 1324 en 1814

Van de twee specialisten op tromgebied verschenen weer vele soli, duo's en trio's
soms met gebruikmaking Vim vele andere instrumenten:
Van J. V. VELUWEN ;
1552 PASO DOBLE
kleine trom, castagnetten en tambourijn
1553 DE KOMISCHE MARS
kleine trom, rimshot of woodbleek
en conducteursfluitje..
1554 PRACTISCHE SOLI VOOR TAMBOUR-SOLIST
Jensiusstraat
1555 OE BRANDING DUO - voor kleine trom en dofte trom.
Rotterdam·
VBn M. SCHEINOER
1537
THE YOUNG AATIST - kleine tromsolo
1539
HET BOEMELTJE - Duo voor 2 kleine trommen.
Als U op Uw inrfeest "De komische mars" en "Het boemeltje" door enkele van
Uw beste drummers laat spelen is Uw teest geslaagd.
~..!.~ vrije nummers op de sollstenco~~rsen midden in de roos.

n.v. KONEFA Muziekuitgaven

58
Tel. (010)241871

OVERZICHT VAN DEELNAME EN RESULTATEN
BONDSCONCOURSEN IN 1973
Divisie

Drum-

bands
Jeugd

Klaroen· Pijper- Atw. Totaal
hoorn korps bezet
12

1

7

3

1

27

6

8

8

4

25

4

6

12

3

19

3

11

3

2

17

4

6

6

1

18

38

32

9

1

3e Divisie

21

6

2e Divisie

17

3

le Divisie

9

1

8

Ere Divisie

4

1

12

60

12

26

100

Totaal

2
4

2

Lof Promo Ie pro 2e pro 3 pro

11 ~;'
~

Door 17 welke reeds hadden ingeschreven, werd niet deelgenomen
Ter vergelijking geven wij U de resultaten, in procenten uitgedrukt, over 1969 tlm 1973.

1969
1970
1971
1972
1973

- Totale deelname
- Totale deelname
- Totale deelname
- Totale deelname
- Totale deelname

104
124
118
103
100

korpsen
korpsen
korpsen
korpsen
korpsen

Lof

Promo

1e pro

2°/0
2°/0
1°/0
1°/0
1°/0

55°/0
62°/0
40°/0
25°/0
18°/0

20°/0
16°/0
49°/0
50°/0
38°/0

2e pro
230/b

20°/0
10°10
9°10
32°/0

Je pro

0°10
0°10
0°/0
7°/0
11°10

SPEK UW VERENIGINGSKAS
WIJ MAKEN VOOR U
KALENDERS
MET UW EIGEN

VRAAGT PRIJSOPGA VE
boekdruk
offsetdruk

drukkerij

VERENIGINGSNAAM
gelieve tijdig te bestellen

eijdems
eygelshoven - tel. (045) 351533

14

t.

I
t~

1

I

~.i

,;

(

t

t-

l
i

Jr.
~.~

t

~
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SCHROËN

PREMIER tromstokken (alle modellenf'
van f. 9,- voor f. 8,-. OL YMPIC tromstok
ken (alle modellen) van f. 8,· voor f. 7.-.
YAMAHA tromstokken van f. 6,50 voor
f. 5,60 modellen C en D. Tamboer Maitre
stokken in luxe uitvoering (met fraai be
werkte vol) van f. 135,- voor Ci2(),-.
Deze aanbiedingen gelden tot 1 maand
na verschijnen van deze advertentie. Qve
" rige instrumenten 10~ 15% korting.
FRANCO door geheel Nederland. Wij ge
Z ven de beste service, o.a. opleggen van
w
C' vellen geheel gratis.
Z . NIEUWE UITGAVEN KLAROEN KORPS
Q van P.H. Walters LES CINQ POMPIERS
~ (5 brandweerlieden die alles in de 100
Z laten lopen) een concert werk in 5/8 voor
~ Es trompet I . 11, Bastrompet en div. slag
w werk. Van J.A. Huskus de NAJO MA{j§
..... voor Bes klaroenen I en 11 en Basklaroen.
~ NIEUW voor B""'Es trompet (met gebruik
w van ventiel) het werk DEINING van F.H.
g; Geens, de stemmen: Bes/E. trompet I en 11,
Jachthoorn I en 11, Bastrompet en dlv.Slaqwerk.

Muziekuitgaven
Muziekhandel
Postbus 14
HEYTHUYSEN IL.1
tel. 04749 - 1989

Speciaalzaak voor
Drumbands
Klaroenkorpsen
Trompetterkorpsen
Pijperkorpsen
SPORT· MODE· CAMPING

Wij leveren door geheel Nederland
SNEL· BETROUW8AAR - VOORDELIG
Vaantjes
>I< Sherpen
Bekers
>I< Massa Speldjes
• Medailles
>I< Erelindjes
>I< Lauwerkransen
.. Vlaggen
.. Plaquettes
.. Insignes
>I<
>I<

KU NTZ - LA_Ra

>I<

Carnavalshirts
en complete
costUUIDS
naar eigen
ontwerp

EIGEN TEXTIELBEDRUKKING OP KLARE PRODUKT EN

(iMslr. 51 TE6ELEN (Nedorl.) NAAR

EIGEN ONTWERP.

1------------------------------..,
Firma van ROSMALEN
VELP (Gld)
Bozendaetselaan 18· Telefoon 08302 - 3457

[

Het Centrale adres

~~~~

voor ALLE BINNEN- EN BUITENLANDSE muziekuitgaven voor

~c

HARMONIE, FANFARE EN DRUMBAND

[

~

.,..J .

. ONZE GEPROMOVEERDEN IN 1973
JEUGD·DIVISIE
Drumband Fanfare St. Blasius, Cadier en Keer

192 pnt.

3. DIVISIE
Drumband Fanfare St. Cornelius, Schin op Geul
Drumband St. Urbanus, Belfeld
Drumband Wilhelmina, Horst
Drumband Fanfare Moed en IJver, Blitterswiick
Drumband Harmonie Sub Matris Tutela, Oostrum
Drumband Blauw Wit, Kerkrade
Drumband Harmonie St. Agnes, Bunde

197 1/2 pnt,
193 pnt.
197 pnt.
196 pnt.
217 pnt,
193112 pnt.
193 pnt.

Sectie A
..

A

..

2. DIVISIE
Drumband Harmonie St. Petrus en Paulus. Maastricht

Klaroenkorps Heel, Heel
Jachthoorn- en Trompetterkorps Edelweiss, Heerlen
Fluit· en Tamboerkorps St. Antonius, Slek-Echt

193112 pnt.Sectie
193 pnt.
197 1/2 pnt, ..
199112 pnt. ..

A
B
D
E

204 1/2 pnt,
206 pnt.
204 1/2 pnt,

A
A
E

1. DIVISIE
Drumband Fanfare Concordia, Einighausen

Drumband Harmonie Concordia,Obbicht
Fluit· en Tamboerkorps Marijke, Heerlen
ERE·DIVISIE
Drumband Kon. Oude Harmonie, Eijsden
. Fluit- en Tamboerkorps St. Barbara-Gtück-Aut, Schaesberg
Fluit- en Tamboerkorps Excelsior, Montfort
Fluit· en Tamboerkorps Prins Bernhard, Waubach

205 pnt.
206 pnt,
204112 pnt,
207 pnt.

..
..

Sectie A
E
E
E

Door deze promotie zijn bovengenoemde korpsen gerechtigd tot deelname aan de Lirn

burgse Kampioenschappen op 2 december in de Rodahal te Kerkrade.
16

Ook een manier om
geuniformeerd te zijn

Maar wij hebben
betere ideeën,
vraag eens vrijblijvend
offerte aan

Telefoon 043 - 33834

~;--

MAASTRICHT

A

f~~

GEPROMOVEERDE MAJORETTENGROEPEN
3e DIVISIE
Majoretten-Peloton St. Clara, Venlo
Majoretten-Peloton Harmonie St. Caecilia, Ottersum

1301/2pnt.
12B 1/2pnt.

2e DIVISIE
Majorenen-Peloton Stella Duce, Venlo

129 pnt,

Het Bondsbestuur heeft beslotenom voor 1973 alle eerste prijswinnaars van onze
Majorettengroepen aan genoemde Kampioenschappen te laten deelnemen.

ONZE EERSTE PRIJSWINNAARS VAN DEMAJORETTENGROEPEN:
JEUGD-DIVISIE
Majorettenpeloton D.E.S., Stein

120 pnt,

3e DIVISIE
Majorettenpeloton St. Clara, Venlo
Majorettenpeloton Harmonie St. Caecilia, Ottersum
Maj~rettenpeï';ton Fatima, Weert

1301/2 pnt.
12B 1l2pnt.
120 pnt.

2e DIVISIE
Majorettenpeloton Stella Duce, Venlo
Majorettenpeloton Heel, Heel
Majorettenpe'oton Fanfare Juliana, Limmel

129 pnt.
120 pnt.
120 pnt,

1e DIVISIE
Majorettenpeloton Lucia, Beek
Majorettenpeloton Marijke. Heerlen

Majorettenpeloton St. Barbara-Glück-Auf, Schaesberg
Majorettengroep Prinses Margriet, Hoensbroek

121 pnt.
122 pnt.
120 pnt.
121 pnt,

Aan alle korpsen en majorettengroepen nogmaals onze hartelijke gelukwensen met de

behaalde resultaten en eveneens veel succes bij een eventuele deelname aan de karn
pioenschappen.
Ons advies aan onze muziekvrienden: houdt 2 december vrij voor een bezoek aan de

Kampioenswedstrijden in de Rodahal.
lB
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Aan nieuwe unilormen ol aan
gedeeltelijke vervanging toe?
Kom dan eene grasduinen In een
·monsterkollektie zonder weerga ..
Of bel Martens simpelweg op.
Pralen met vakmensen heeft alUJd
voordelen.

Uiterste perfektie.
In muzikaliteit en in
preaentetlë. Daarop i'S het streven
van elk muztekkcrps gericht.
Daarvoor wordt eindeloos gerepeteerd.,
Daarom wordt de uiterste zor9 aan
tnstrumentenum en uniform besteed.
Martens, gespecialiseerd in uniformen
en unitermpetten. biedt een weeter van
mogelijkheden om die perfektie in de
presentalle te bereiken. Als creatieve
perfeklionisten hebben ze een kritisch
oog voor het kleinste detail. AII:l
vakmensen zijn ze wars van elk compromis
dat ten koste van de kwalileil qeat. En
toch komen ze mei uitgekiende prijzen
uit de bus.

unttcemen- en unilorfJIpElltenalellers.
Livrei en uitmonsteringen.
J.G.A. Mal1efl.
Paardenstraat 43. Sittard
Teleloon 04490-5618.

äe. Blnnenv9stgracht 14, Lelden,
Telefoon 01710-46067.
AbdIj van Averbodestraat 14,Tilburg,
Telefoon 013·670224.

UNIFORMEN- EN UNIFORMPETTINA1ILlERS _

UVRII EN UITMONS1IRINGEN

J. G. A. MARTENS
PAAIDlNSTIAAT 43, SITTARD

~

1ILEFOON 04490.5618

RECEPTIES IN DISTRICT ROERMOND
SLEK-ECHT. Wegens het behalen van een Ie prijs met promotie receptiërde Fluit- en
Tamboerkorps St. Antonius Siek-Echt in hun clublokaal OP laterdag 8 september. Een
stroom van receptiegangers passeerde de bestuurstafel om bestuur en leden de hand te
drukken. De feeStvierende vereniging werd als het ware onder de bloemen bedolven.
Praktisch alle plaatselijke verenigingen aaven acte de précense om het kranig, korps te
feliciteren. Burgemeester en Wethouders kwamen hun opwachting maken. De districts
voorzitter, vergezeld door de bestuurders de heren G. Leyendeckers en F. Beunen waren
aanwezig om namens de L.B.T. de gelukwensen aan te bieden.
MERUM-HERTEN. In Merum was het de nog jeugdige Drumband St. Anna, die reeep
tiërde wegens hun sukses - een 1e prijs - tijdens het bondsconcours te Kessel op zaterdag
8 september in hun clublokaal "De Schuur". Burgemeester Hehenkamp opende deze
feestelijke bijeenkomst en stak zijn lof niet onder stoelen of banken en bood namens
de gemeente een couvert met inhoud aan. Hierna was het een komen en gaan van deou
taties van plaatselijke en austervererûqlnqen uit de verre omtrek. De heer F, Jenssen uit
Roermond vertegenwoordigde de L.B.T. en bood namens het district Roermond geluk
wensen aan. Aan het eind van deze drukke receptie bood vlce-voorzttter f. Stefannie
aan instructeur Kurvers een couvert met inhoud aan als dank en waardering en mocht
een fraai boeket bloemen ontvangen, evenals de Tamboer-Maitre, mej. A. Moors, die spe
ciaal haar vakantie afbrak om op de repetities aanwezig te kunnen zijn, ook zij ontving
uit handen van de heer Stefannie bloemen.
Hierna dankte de vice-voorzitter alle aanwezigen voor hun blijken van belangstelling en
sloot deze druk bezochte receptie,

De enigste in district Venlo ....•• ST. URBANUS BELFELD
Als enigste, van de 15 deelnemende korpsen uit district Venlo, wist het Trommelkorps
van Schutterij St. Urbanus Belfeld de zo fel begeerde promotie te behalen
Dit heugel ijke felt was aanleiding voor het korps om zo zaterdagavond 15 september
receptie te houden in Cafetaria van Dijk.
Hoezeer het behalen van deze promotie gewaardeerd w,rd, bleek duidelijk uit het leer
grote aantal receptiegangers - gevormd door burgerij en verenigingsleven van Bel!eld
en vele bestuurders van bevriende korpsen - welke hun felicitaties kwamen aanbieden
aan bestuur, instructeur en Jeden.
Voor een muzikale hulde zorgde het Trommelkorps van Harmonie Kunst na Arbeid.
Namens de aangesloten korpsen in district Venlo kwamen de heren Timmermans en
Thijssen de gelukwensen overbrengen.
De heer Timmermans had veel waardering voor de inzet van de leden, welke onder
deskundige leiding van de heer Stultiens geleid had tot dit mooie resultaat. Hij toonde
zich zeer verheugd over het feit, dat St. Urbanus Belfeld ~ ondanks de grote conc~Jrren
tie in de derde divisie - besloten had om deel te nemen aan de Limburgse IKampioen~
schappen op 2 december te Kerkrade en hij wenste instructeur en korps, ook voor dit
concëurs, veel succes .
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tenten

Mensen
met smaak

VOOR ALLE DOELEINDEN GESCHIKT
In de maten van 30 tot 3000m

2

grondoppervlakte.
Vloeren, verlichting, toiletwagens,

verwarming enz.
,

ldr

~· · "

f s.

kiezen

W.J. HEKKENS MOEDERSCHElM
voor uniformen
REUVER
INDUSTRIESTR. 16 - TEL. 04704-1771

fa. N. Moederscheim en Zn
ZEILMAKERIJ - TENTENVERHUUR
ALLUMINIUM JALOEZIEEN

HEERLERWEG 49
VOERENDAAL (L.)

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

Zonder kosten uwerzijds
maken wij een ontwerp van

Wij verzorgen de volledige belichting

ti
I

Vaandels
Vlaggen
Schellen
bomen

van taptoes, shows, openluchtspelen
en andere evenementen.
Interessante prijzen.
Nadere inl ichtingen worden gaarne,
geheel vrijblijvend, verstrekt.

Vraagt foto's en prijzen
ter Inzage

TECHNISCH BURO

BREUGElMANS
TESSELSCHADELAAN 18
ROOSENDAAL . TEL. 01650-40045

NIEUW

V.D.G.
Dubbelsnaar
Trommen
worden geleverd in
twee afmetingen:
DIEPTROM

36x34 cm
en
HALF-DIEPTROM

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-delig 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 11
"dof" bespeeld kunnen worden.
-,
Uitermate scherpe klank.
Toppunt van perfectie en klasse.
j,

op aanvraag zenden wij U
gaarne volledige
documentatie
Blaa•. an Slalln.lrumanlanlabrlek

VAN
DER GLAS
Heerenveen
telefoon (05130) 22652

