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MIJLPAAL VAN BIJZONDERE BETEKENIS
Het

uitzonderlijke

muzikale

niveau van onze Limburgse mu
ziekgezelschappen, met daar
naast de belangrijke sociale
functie in
zijn zaken

de
samenleving,
waarop wij trots

mogen zijn.
Ook de Limburgse Bond
Tamboerkorpsen neemt in

van
het

muzikale leven in deze provin
cie een bijzondere plaats in.
Als troubadour van het
burgse leven dragen de

Lim
tam

boerkorpsen een stuk van onze
cultuur naar buiten.
Daarnaast betekent deze mooie
muzikale uitingsvorm voor dui~
zenden in onze provincie een
aangename

vorm

van

ontspan

ning.

Met het 25-jarig bestaan bereikt de Limburgs Bond van Tam
boerkorpsen een mijlpaal van bijzondere betekenis. De repu
tatie die deze bond in de afgelopen kwart,eeuw heeft opge
bouwd, maakt dat hij uit de Limburgse samenleving moeilijk
weer is weg te denken.
Van harte feliciteer ik Uw "Bandt! met zijn 25-jarig bestaan.
Moge dit zilveren bestaansjubileum de zilveren kroon op het
werk van deze bond voor het muzikale leven in deze provincie
zijn en tevens een stimul~ns vormen om op de ingeslagen weg
voort te gaan.
De Commissaris der Koningin

in delAPrOVinCie Limburg,

VLiu. <'-'<
t

dr. J. Kremers.
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25 JAAR KLANKKLEURRIJK GENOEGEN

11 mei 1986, 25 jaar Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen.
Proficiat I
Nu gaat onze feestelijke aan
dacht uit naar deze jubileren
de

Bond.

Deze

Bond

mag

er

zijn t met name door zijn vele
goede leden. Deze leden-vere
nigingen toveren al vele jaren
met grote vaardigheid, perfec
tie en muzikaliteit uit aller
lei

slagwerk- en

andere

in

strumenten een curieuze menge
ling

van

geluiden,

die

tot

harmonieuze luisterspelen en
tevens tot kleurrijke kijkspe
len zijn gebracht. De
viert nu terecht met
leden fees t ,

bond
zijn

Iedereen die de Limburgse Bond
Van Tamboerkorpsen op 11 mei
a.s. kan en wil beluisteren,
bespeurt in al die geluiden alleen maar vreugdeklanken. Een
terecht vreugdebetoon van deze jubilaris, die in Thorn op
die dag danig IIde trom" :l:al roeren.
Als burgemeester kan ik verklaren. dat wij trots zijn dat
Thorn is uitverkoren als de plaats waar dit feest wordt
gevierd. Wij zijn ervan overtuigd, dat de jubilerende Lim
2

i

burgse bond van Tamboerkorpsen in Thorn die sfeer en ambian
ce aantreft die een dergelijke jubileummanifestatie tot een
grandioos en onvergetelijk schouwspel maken. De uitstraling
van Thorn, juist op het gebied van de muziek en haar tradi
tie in Thorn, staat hier borg voor.
Thorn is een waar kleinood; een diamant met vele mooi kan
ten. Het is een overblijfsel van het vroegere vorstendom
Thorn. Ruim achthonderd jaar lang was Thorn de glorierijke
residentie van dit miniatuur vorstendom. De wereld is hier
wondermooi en toch waarachtig. Een stadje en stedebouw als
een oud en prachtig verhaal. De huizen liggen vredig; het
wit glanst. Het stadje straalt rust uit; het is een en al
vriendelijkheid en gastvrijheid.

.

In deze prachtige omgeving viert de Limburgse Bond
Tamboerkorpsen zijn zilveren bestaansfeeBt.
Ik wens de Bond veel vreugdemuziek toe in Thorn op 11
a.s. en dit wens ik hem eveneens op de drempel van
nieuwe periode van 25 jaren. Al deze wensen doe ik
namens het gemeentebestuur en namens alle inwoners
Thorn.
Allen die ons stadje op 11 mei a.s. bezoeken roep
reeds een allerhartelijkst weI kom toe.

ik

van
mei
een
mede
van
nu

Drs. J.W.Smeets,
burgemeester.
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BORELING IS VOLWASSEN GEWORDEN
Als iemand zijn 25e verjaardag
viert

dan wens je hem

ciat.
Niet
buitengewone

25

profi

omdat het zoln
prestatie is om

jaar te worden maar gewoon
de jarige ook maar een

omdat

mens is en best wel een

citatie c.q.
wil ontvangen.

feli

schouderklopje

Een 25-jarig jubileum van de
bond is echter iets anders. Op
de eerste plaats omdat je niet
in je eentje een bond vormt;
je doet dat met een aantal
mensen samen. Je zult samen

moeten
levend
drinken
Op de

werken om een
bond
te bouden.
Eten en·
is niet voldoende.
tweede plaats moet je

jezelf als bond

moet

er

bewijzen.

voor zorgen

dat

Je

de

leden van de bond het belang hiervan inzien cn ondersteunen.

Het moet vooral een dienstverlenende organisatie zijn waarin
de "k l ant" koning is en blijftt
Op de derde plaats durf ik te beweren dat de bond onsterfe
lijk is. Er zullen altijd idealisten blijven die de kar
zullen trekken en mede omdat muziek onsterfelijk is zullen
er altijd verenigingen zijn die het belang van het best~an
van de bond blijven inzien.
Met deze drie verschillen tussen de verjaardag van een mens
en het jubileum van onze Limburgse Bond van Tamboerkorpsen
wil ik duidelijk aangeven dat het niet de verdienste is van
slechts één persoon dat onze organisatie 25 jaar bestaat,
terwijl dat bij een persoonlijke verjaardag wel het geval
is.
Samen hebben wij er in de voorbije 25 jaren aan gewerkt om
van onze bond datgene te maken dat hij nu is ..
De mensen die 25 jaar geleden aan die wieg stonden hadden
een vooruitziende blik. Dat hun boreling echter zo zou
groeien hebben de oprichters, denk ik, zelfs niet durven
dromen. Zij hebben de basis gelegd dat de baby snel kon
opgroeien en volwassen worden. Inmiddels is het een lijvige
organisatie geworden waarin nu 320 druma-korpsen participe
ren, wat inhoudt dat de bond lijn en richting geeft aan de
hobby waarmee ongeveer 10.000 mensen hun vrije tijd vullen.
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In vergelijking met de leeftijd van andere organisaties was
deze boreling wel een nakomertje maar beslist geen vergis
sing. Integendeel, er is indertijd bewust en weloverwogen
gekozen.
, i
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Het tamboerwezen werd 25 jaar geleden jammer genoeg nog
beschouwd als het vijfde wiel aan de wagen. De oprichting
van de LBT heeft daar gelukkig snel een einde aan gemaakt.
Al spoedig kwamen de tamboerkorpsen, en vanaf 1969 ook de
majorettengroepen, steeds meer in de schijnwerpers te staan.
Ze stalen en stelen nog steeds de show omdat z~ zich vooral
op straat presenteren. Dat moet zo blijven, de korpsen
moeten zichzelf niet van de weg af pr.ijzen. Natuurlijk
hebben ook de binnenoptredens hun charme, maar toch •..•• 1
Dat dit jubileumboekwerkje een historische waarde zal krij
gen hebben we te danken aan de vele gegevens die men uit het
bondsarchief alsmede ook uit privèverzamelingen ter beschik
king had. Ook het beluisteren van verhalen verteld door
mensen die bij het ontstaan vao de bond nauw betrokken waren
of van nabij hebben meegemaakt is een welkome aanvulling
geweest.
Uiteraard is het ook op zijn plaats om de samenstellers van
dit boekwerk alle lof toe te zwaaien.
Op zondag 11 mei 1986 zal de zilveren Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen in het schilderachtige Thorn feest gaan vie
ren. Het is beslist niet de bedoeling dat het een feest
wordt voor een kleine groep bestuurders en genodigden. Inte
gendeel, het moet een feest worden voor alle aangesloten
verenigingen.
Meer dan 100 korpsen en groepen zullen zich op die dag
manifesteren in Thorn. Naar het zich laat aanzien zal het
een happening worden die zijn weerga niet kent. Het feestco
mitè heeft kosten noch moeite gespaard om de Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen te promoten.
Tot slot van mijn voorwoord wil ik graag eenieder bedanken
die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet voor het
reilen en "zeilen van onze bond.
Als voorzitter spreek ik de hoop uit dat de Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen een fijn feest zal mogen vieren en een
voorspoedige toekomst tegemoet mag gaan.

J.Posthumus
voorzitter
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen

5

6

If

Hele stap van modelmars naar volwaardige kompositie

PAD LBT GING NIET OVER ROZEN

"Het zal u inmiddels bekend zijn, dat op 16 september na
vele moeizame besprekingen de oprichting van de Federatie
van R.K.Limburgse Fluit- en Tamboer- en Klaroenkorpsen en
Drumbands een feit is geworden. Zij vormt een onderdeel van
de R.K.Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Een dertigtal
verenigingen sloten zich bereids bij de nieuwe 'federatie
aan. Federatief samenwerken van verenigingen, die eenzelfde
doel nastreven, betekent ten op~ichte van andere organisa
ties en van de overheid een belangrijke samenbundeling van
krachten. Wat, door één vereniging alléén niet kan worden
bereikt, 15 wel mogelijk door- middel van een organisatie,
een federatie, waarin alle verenigingen zich hecht aaneenge
sloten hebben. Talloos zijn de voorbeelden, die deze princi
piële stelling kunnen bewijzen ll •
Met deze brief aan de besturen van de in Limburg gevestigde
Fluit- en tamboerkorpsen, klaroenkorpsen en drumbands beva
len voorzitter Hub Jongen en sekretaris M. Beckers begin
1962 hun pas opgerichte bond bij de nog niet toegetreden
korpsen aan. Na vele tevergeefse pogingen, waarbij heel wat
moeilijkheden moesten_overwonnen worden en waarbij nog meer
mensen van de noodzaak van een overkoepelende organisatie
moesten worden overtuigd, was het eindelijk gelukt een Lim
burgse tamboerfederatie in het leven te roepen en daarop was
men - gezien de vele problemen die dat met zich mee had
gebracht - terecht bijzonder trots.
Reeds jaren eerder waren enkele vooruitziende geesten binnen
de tamboerwereld tot het besef gekomen, dat je je moest
organiseren om werkelijk iets in de melk te brokkelen te
hebben, met name op het gebied van subsidiëring. Maar ook
muzikale redenen voor deze samenbundeling waren aanwezig: de
muzikale ontwikkeling van de korpsen liet veel te wensen
over en men verkeerde nog steeds in het stadium, dat men op
de trom sloeg, in plaats van dat men erop speelde.
7
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Ook van de concoursen, die iedereen naar eigen reglementen
en inzichten organiseerde, ging geen stimulerende werking
uit. Integendeel: van te voren was al afgesproken wie welke
beker mee naar huis mocht nemen en 'het kas spekken' was in
de meeste gevallen belangrijker dan het concours als zoda
nig.
De 'juryleden' bleken bovendien veelal meer aandacht te
besteden aan 'trommen gel ijk omhoog', 'hakken tegen elkaar' ,
'fluiten recht aan de mond' en andere militaire aangelegen
heden dan aan de muziek zelf. Er werd zelfs gefluisterd, dat
je bij Duitse juryleden (en die waren er nogal wat in die
tijd) met een wals geen prijs kon behalen. Het moest persé
een mars zijn.
Hoewel velen uit de tamboerwereld zelf tot het besef kwamen,
dat hieraan iets gedaan moest worden en dat een gezamenlijke
aanpak de enige oplossing kon betekenen, was het toch de
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen, die uiteindelijk het
initiatief nam om de Limburgse tamboerkorpsen te organise
ren. Het was vooral de persoonlijke inzet van de voorzitter
van de Limburgs Muziekbond, de toenmalige burgemeester van
Simpelveld W.Scheelen, die de belangrijkste stappen zou
nemen. Deels uit eigen belang, omdat hij de Limburgse Bond
van Muziekgezelschappen, en daarmee de FKM, de grootste van
Nederland wilde maken, deels uit idealisme zocht hij kontakt
met enkele bekende persoonlijkheden uit de tamboerwereld en
nodigde hen uit voor een bespreking. Het resultaat van dit
overleg was een vergadering op 21 februari 1961 in Hotel
Roberts te Heerlen, waar 21 korpsen acte de presence gaven.
Dat alles niet probleemloos zou verlopen had voorzitter
Scheelen, politicus als hij was, natuurlijk zien aankomen.
Reeds jarenlang immers probeerden kleine afdelinkjes, een
soort regionale samenwerkingsverbandjes, binnen de tamboer
wereld samen te werken, echter zonder resultaat. En boven
dien zagen vele fluit- en tamboerkorpsen in samenwerking met
de drumbands, die via de fanfare- en harmonieorkesten bij de
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen waren aangesloten,
een mogelijke aantasting van hun eigen identiteit. Ondanks
zijn psychologisch plan de campagne ("Wij 'moeten die mensen
uit hun arbeiders- en mijnwerkersmilieu halen en hen in een
chique hotel zetten, dan houden ze zich tenminste rustig")
begreep voorzitter Scheelen, dat het wel eens een chaotische
vergadering zou kunnen worden. En zo kon. het gebeuren, dat
de voorzitter de vergadering opende, met de legendarische,
maar toch van weinig lef getuigende woorden: "Mijne Heren,
Welkom. Helaas moet ik dringend ergens anders naar toe. De
heer Boermans zal de vergadering verder leiden".
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Ondanks het verloop van de vergadering, die veel van een
Poolse landdag weg had. kwam men toch tot een belangrijke
besluitvorming: er werd een kommissie samengesteld, die de
opbouw van de aanstaande organisatie op papier moest zetten
en een concept-reglementeri~gmoest samenstellen.
Resultaat hiervan was, dat op 16 september in hetzelfde
hotel de oprichtingsvergadering van de R.K.Federatie van
Fluit- en Tamboerkorpsen en Drumbands een feit werd. Tijdens
een volgende vergadering op 16 december 1961 werd een lid
van de Provinciale Staten tot voorzitter gekozen. Het was
deze voorzitter. die de nièuwe federatie jarenlang met vaste
hand zou leiden en zou laten uitgroeien tot een volwaardig
lid van de Federatie van Katholieke Muziekbonden in Neder
land.
Zelfstsndig
Hoewel de Limburgse Federatie van Fluit- en Tamboerkorpsen
en Drumbands reeds na drie jaar zelfstandig zou worden,
werden de zaken ook onder de vlag van de Bond van Muziekge
zelschappen meteen voortvarend aangepakt. Zo ging het muzi
kale peil onder invloed van een aantal maatregelen meteen
een flink stuk omhoog. Belangrijk in dit verband waren de
bondsconcoursen, die op het gebied van niveauverbetering van
onschatbare waarde zouden worden. Meteen werden kompetente
juryleden aangesteld - mensen als Jochems, Vliex, Arbeel,
Van der Biezen en Everaerts - die hun sporen op muzikaal
gebied verdiend hadden en die meteen de muzikale puntjes op
de i zetten. Bovendien werden er door de Bond kompositie
opdrachten verstrekt voor de diverse sekties, die kwalita
tief op hoog peil stonden en de korpsen zeker in het begin
voor· de nodige problemen zouden stellen. Dit kan zeker ook
gezegd worden van de instrukteurs, die poot aan moesten
spelen om hun kennis te vergrotenj ook voor hen was het een
hele stap van de modelmarsen naar volwaardige komposities en
menigeen moest door zelfstudie proberen zich muzikaal bij te
spijkeren. Gelukkig onderkende de nieuwe Federatie ook dit
probleem en al vrij snel werd begonnen met een instrukteurs
opleiding via de muziekscholen. Hoewel deze opleiding moei
zaam op gang kwam, droeg ze in niet geringe mate bij tot het
verhogen van het algemene muzikale peil.
Tegelijk met deze muzikale opbloei groeide de nieuwe Federa
tie gestadig.> Bij de oprichtingsvergadering in 1961 konden
27 korpsen worden ingeschreven, een jaar later waren het er
al 42, en in 1971 bij het tienjarig bestaan waren liefst 200
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korpsen lid van de tamboerbond, die inmiddels de Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen heette. Deze naamsverandering had
plaats in 1969 toen de Federatie zich volledig aansloot bij
de Federatie van Katholieke Muziekbonden. De aanzet tot 4eze
autonomie was gegeven door voorzitter Jongen in 1965,., die
zijn federatie gestadig zag groeien en de tijd gekomen
achtte alleen verder te gaan door het "loskoppelen" van· de
Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Dit onder het motto:
'Bedankt mljne heren, dat jullie ons uit het slop hebben
gehaald, maar wij zijn nu sterk genoeg om op onze eigen
benen te staan!.
Deze vrijheidsdrang werd door de Limburgse Bond van Muziek
gezelschappen met lede ogen aangezien, omdat met de leden
van de tamboerfederatie ook een groot bedrag aan subsidie
verloren ging. Anderzijds beseften de bondsbestuurders ter
dege. dat een scheiding vanwege de verschillen in mentali
teit tussen beide muziekorganisaties onontkoombaar was. Niet
alleen maatschappelijke verschillen, maar ook zuiver muzi
kale motieven speelden (en spelen) hierbij een belangrijke
rol: de grote Hafa-broer keek geringschattend op de tromme~
laren en fluiters neer, die 'eigenlijk alleen maar een
sociale functie hadden, geen muziek maakten en daarom verder
niets voorstelden'.
Ook nu nog is er sprake van deze kat-en-muis-verhouding, al
heeft men door gekultiveerde omgangsvormen geleerd elkaar te
accepteren en via een 'non-agressie-verdrag ' een gewapende
vrede in stand te houden. Het besef, dat een drumband be
langrijk is voor een hafa-orkest La zeker in vergelijking
tot de meningsvorming ten tijde van de afscheiding echter
een stuk groter gewordeh. Men is binnen de blaaswereld tot
het inzicht gekomen, dat je je moet tonen aan de bevolking,
reklame moet maken en goodwill moet kweken op straat, om de
mensen naar de koncertzalen te lokken. De hafa-wereld heeft
zich laten wegdrukken van de straat (of daar bewust nàar
gestreefd) en heeft daardoor ook de slag om de gunst van het
publiek verloren. Ook dit was een gevolg van de afscheiding
tussen de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen en de Lim
burgse Bond van Tamboerkorpsen in 1965.
Tevredenheid
In de eerste jaren heeft de Limburgse Bond van Tamboerkorp
sen dUB een gewe.1dige groei doorgemaakt, en het spreekt dan
ook van zelf, dat bondsvoorzitter Hub Jongen bij het tienja
rig bestaan in 1971 met tevredenheid terugkeek op deze
suksesvolle periode. In het voorwoord van een bij gelegen
11

• Bondsvoorzi tter Hub Jongen gaf in 1965 de aanzet tot de
autonomie van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen. Onder
zijn leiding groeide de Bond uit tot een grote goed geoliede
machine.
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heid van dit tweede lustrum extra uitgave van 'De Tamboer
maître' , het mededelingenblad, dat in december 1963 voor het
eerst van de pers was gerold, schreef de voorzitter dan ook:
"Een terugblik op de eerste tien jaren van het bestaan - van
onze Bond geeft reden tot tevredenheid over de bereikte
resultaten. Wij zijn een grote organisatie geworden en. dat
vereist, dat eenieder van ons op de hem toevertrouwde plaats
zijn best zal moeten doen en daarbij het algemeen belang van
onze Bond soms moet laten prevaleren aan het incidentele
belang van de eigen vereniging en dit kost moeite en inzicht
in dit belang. Ik vertrouw hierop voor de toekomst en dan
zal onze jeugd met sukses verder kunnen uitvoeren in het
belang van ons gewest
ll

•

Inderdaad was de Limburgse Tamboerbond een grote, goed
geoliede machine geworden, die op allerlei manieren aan de
weg timmerde en de belangen van zijn leden behartigde: de
muziekscholen in Kerkrade en Maastricht leverden in 1965 de
eerste instrukteurs af, gevolgd door de muziekscholen van
Roermond, Weert en Brunssum; de bondsconcoursen, gestart in
1962 in Reuver, begonnen steeds meer positieve uitwerking te
hebben op het muzikale niveau; bij de in 1966 opgerichte
muziekkommissie kon iedereen terecht voor advies en op be
stuurlijk niveau zorgde het beschermheerschap van Commissa
ris Van Rooy in 1967 ook op dat gebied voor de nodige uit
straling.
Resultaat van dit alles was een dynamische ontwikkeling van
het tamboerwezen in Limburg, waardoor het aanzien van deze
vorm van muziekbeoefening werd vergroot. En bovendien kwam
er ook waardering van de overheden in de vorm van gemeente
lijke subsidies, die de ontwikkeling van de tamboerkorpsen
in belangrijke mate gestimuleerd hebben. Wat in al die jaren
tevergeefs geprobeerd is, is een goede tamboer-maitre-oplei
ding van de grond te krijgen. Al vlug leefde ook bij .de
bondsbestuurders het besef, dat een goede tamboer-maitre,
toen het paradepaardje en blikvanger van het korps, onont
beerlijk was voor de tamboerkorpsen en dat een goede oplei
ding op touw moest worden gezet, die een einde moest maken
aan het gebruik, dat degene, die het langst bij de drumband
was of toevallig zoon van de voorzitter of sekretaris, voor
deze functie in aanmerking kwam. Ondanks bemoeienissen van
verschillende
mensen
en het aantrekken
van
ervaren
kursusleiders als de heren Peters, Jochems en Gerritsen,
bleven de resultaten miniem. Het verschil in inzichten bij
de kursus gevers - gebaseerd op verschillen tussen de nieuwe,
oud-militaire en burger exercitie - hebben ertoe geleid, dat
gekwalificeerde tamboer-maltres nauwelijks konden worden
13

afgeleverd. Ook voor de toekomst blijven er dUB nog taken
voor het bopdsbestuur weggelegd!
Problemen
Hoe hecht een organisatie in de loop der jaren word~n kan,
wordt het meest duidelijk, uit de wijze, waarop ze het hoofd
biedt aan interne problemen. Wat dit betreft heeft de Lim
burgse Bond van Tamboerkorpsen haar examen met glans door
staan. Want het was niet bepaald een kleinigheid waarmee de
bondsbestuurders in 1983 werden gekonfronteerd en die uit
eindelijk tot gevolg had, dat 21 lidverenigingen hun lid
maatschap opzegden en toetraden tot de Koninklijke Neder
landse Federatie van Muziekgezelschappen. Wat het is door
schade en schande wijs te worden heeft de Limburgse Tamboer
bond toen heel nadrukkelijk aan den lijve ondervonden. Emo
tionele toestanden, persoonlijke verwijten over en weer,
ontevreden verenigingen, venijnige perspublikaties en een
bestuurskrisis kunnen een zware aanval doen op de saamhorig
heid binnen een bond en je moet al heel s~erk in je schoenen
staan, wil je gelouterd uit de strijd tevoorschijn komen. De
Limburgse Tamboerbond kan zich wat dat betreft een pluim op
de hoed steken, al zal men zich nooit hebben gerealiseerd,
dat een enkele marstrom, opgekropte frustraties. en persoon
lijke ambities ook in een goed funktionerende organisatie
zoveel heeft kunnen bewerkstelligen. De Limburgse Bond heeft
echter de moed en de kracht gehad lering te trekken uit
gemaakte fouten, is weer met een schone lei begonnen en zal
er voor blijven waken, dat iets dergelijks in de toekomst
niet meer zal en kan gebeuren. Het optimaliseren van de
betrekkingen met de FKM enerzijds en een soepeler terugkop
peling van het bondsbestuur naar de distriktsbesturen recht
vaardigen hierbij de positieve en optimistische blik in de
toekomst, die de door het bondsbestuur uitgestippelde lijn
anno 1986 kenmerkt.
Deze positieve toekomstverwachting wordt nog versterkt door
de aanwezige kans op een eigen kantoorruimte en een profes
sionele kracht. Een door de provincie gesubsidieerde be
leidsmedewerker, die het bondsbestuur met raad en daad kan
bijstaan, waardoor de voortzetting van dienstbaar zijn voor
de eigen leden, kan worden gekontinueerd. Samen met de
bondsbestuurders zelf, de idealisten, die zich zelf willen
wegcijferen en zich hard willen maken voor hun zaak, kan
deze professionele kracht bijdragen tot het besef, dat de
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen echt iets voorstelt en er
niet maar bijhangt, zoals nog vele 'muziekliefhebbers' ons
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doen geloven.
Ondanks deze professionalisering van het bestuur zal de
Limburgse Tamboerbond echter een Bond van en voor amateurs
blijven: één grote vriendenclub, waarin voor plezier net
zo'n belangrijke plaats is ingeruimd als voor muziek mak~n.
Een Bond ook, waarin tamboer- en fluiterkorpsen, drumbands
van harmonieen, fanfares en schutterijen zijn verenigd en
waarin geschiedenis, muzikale traditie en kultuur hand in
hand gaan.
Feest
Op 11 mei 1986 is het dan zover: de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen viert zijn 25-jarig bestaan. Een zilveren
jubileum met als onbetwist hoogtepunt de optocht en het
defilé van de honderd drumbands en majorettengroepen door de
straten van Thorn; een gebeurtenis, die ongetwijfeld de
nodige emoties zal losweken. Want juist deze manifestatie
zal de verworvenheden van de Limburgse Tamboerbond duidelijk
aantonen. Zij zal laten zien wat er in 25 jaar 'pro deo' tot
stand is gebracht, wat er op muzikaal gebied is bereikt en
wat er voor een uitstraling van het tamboerwezen uit kan
gaan. Een manifestatie, waaraan door de aanwezigheid van
diverse korpsen, die vanaf het begin lid zijn van de organi
satie, een bijzonder cachet gegeven wordt. Een klein OLS op
DruMa-gebied, die aan dit jubileum de gepaste luister geven
zal. De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen heeft er recht op.
Born, maart 1986
Jos Frusch
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EVENEMENTEN LBT IN 1986

25 mei

Limburgse Kampioenswedstrijd
jeugd- en derde divisie
solisten en kleine ensembles

Brunssum
Maasbracht
Roermond

22 juni

Ber" aid Maa.
Melderslo
Venlo
Heel

21
2B
6
30

Majorettenwedstrijd
Mars- en Showwedstrijden
,aptae Limburg 19B6 i.s.m.
Limburgse Bond van Muziekge
zelschappen
Mars- en showwedstrijden
Mars- en showwedstrijden
Majorettenwedstrijd
Limburgse kampio~nswedstrijd
drumbands,showkorpsen en
majorettengroepen

Beek

drumbandmuzikanten

29 juni
14 september
september
$epternber
oktober
november

Aktiviteiten-coordinator: Harry Logister, Schumanstraat 37,
6372 BP Schaesberg
tel.: 045-313.BBB
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PROGRAMMA ZONDAG 11 HEI 1986 IN TlIORN

12.00 uur
-----

Plechtige eucharistieviering in de Stifts
kerk

opgedragen

door

pastoor/deken

M.Niessen.
Het bondsbestuur, de distriktsbesturen en
het erecomité.worden vanaf de Grote Hegge
begeleid door drumfanfare Antonius uit
Treebeek.

De dankdienst wordt opgeluisterd door het
Parochieel

Abdijkoor

en

het

Fluit- en

Tamboerkorps Excelsior uit Montfort.
13.00 uur
-----

Ontvangst van ~ 100 tamboerkorpsen en
majorettengroepen.

14.00 uur
-----

Op dit tijdstip zullen de deelnemende ver
enigingen

vertrekken

voor

een

optocht

, door de Thorner straten. Op de Wijngaard
zullen de korpsen en groepen defileren
voor het bondsbestuur, erecomitê en ere
gasten.
15.00 tot
20.00 uur

de Grote Hegge
Optredens en demonstraties van de gastkorp
Ben en majorettengroepen.

18.00 uur
----

Receptie Bondsbestuur in de Ridderzaal van
de Grote Hegge

In de avonduren is er in de grote feesttent volop de
gelegenheid om oude herinneringen op te halen onder het
genot van gezellige dansmuziek door de Maaskapel uit Wessem.
17

ERECOMITÉ 25 JAAR LBT

Drs. J.W.smeets, Thorn
Burgemeester van Thorn.

De heer J.M.F.Wolfs, Thorn
Gemeentesekretaris van Thorn en direkteur VVV Thorn.
Drs. C.J.J.Halkeà, Thorn
Voorzitter Harmonie

St.-Micha~l

Thorn.

Zeereerwaarde Heer M.A.J.Niessen, Thorn
Pastoor-Deken van Thorn.

De heer W.J.A.Lenaerts, Thorn
Direkteur "de Grote Hegge" , Thorn.

De heer N.G.M.van Enschot, Herkenbosch
Direkteur VVV Midden- en Noord-Limburg.
Mr.J.I.M.Reuser, Linne
Erebestuurslid Limburgse Bond van Tamboe rko rps en ,

De heer P.J.Boermans, Schaesberg
Mede-oprichter van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen
De heer G.Jurjus, Treebeek
Erelid van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.

De heer Th.Reinders, Kessel
Erelid van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
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COMITÉ 25 JAAR LBT

H.Cox
M.F.Kessels

Ittervoort
Heel

J.M.8ouwens

Heerlen
Echt
Geleen

E.Cox-Heutmekers
G.P.G.Fijten
J.Geelen
A.Koonings
H.W.Logister
J.Th.Ottenheijm
J.N.M.Posthumus
F.A.J.de Regt
A.M.E.Souren-de Theije

Voorzitter

Sekretaris

Montfort
Ven~ay

Schaesberg

Kessel
Panningen
Venlo
Brunssum

Sekretariaatsadres Camtte 25 jaar LOT: Heerbaan 44
6097 AZ Heel
tel.04747-2393

• Speciaal geslagen legpenning t.g.v. het 25-jarig bestaan.
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BONDSCONCOURSEN 1962 - 1985 IN CIJFERS
Ook

deze

gegevens betekenen een stuk

geschieden~s

van

de

LBT. Al direkt na de oprichting werd de organisatie van
wedstrijden ter hand genomen. Op 6 mei 1962 vond het eerste
concours plaats te Reuver. Het eerste kampioensconcours werd
op 7 oktober 1962 gehouden te Geleen.
Wij zijn ,in ons overzicht niet zo ver gegaan om behaalde
resultaten te vermelden. We hebben ons beperkt tot het
aantal wedstrijden en deelnemende verenigingen.
Sinds

1970

wordt

door

de

Federatie

van

Katholieke

Muziekbonden
in Nederland (FKH) jaarlijks een
DruMa
kampioenschap gehouden. Voor het eerst werd deze titelstrijd
georganiseerd door de LBT op 13 september 1970 te Pey-Echt.
Uiteraard heeft de LBT sindsdien verenigingen naar de FKM
titelstrijd afgevaardigd.
In een aparte kolom geven wij de behaalde FKM wimpels aan
die door korpsen van de LBT werden behaald.
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jaar

r

aantal
Conc.

deelnemers

deelnemers

FKM

(korpsen)

(korpsen)

kamp.

kamo.conc.

wimpels

1962

2

38

15

1963

3

55

11

1964

4

76

21

1965

4

80

33

1966

4

66

25

1967

6

108

26

1968

5

117

39

1969

6

104

1970

6

124

36
28

4

1971

6

118

30

6

1972

7

103

6

1973

7

117

28
25

1974

7

131

35

6

1975

7

132

35

1976

7

113

35

5
5

1977

7

120

38

4

1978

7

124

34

4

1979

6

112

30

5

1980

7

118

29

1981

6

108

22

5
4

1982

6

100

24

5

1983

6

112

38

5

1984

5

97

33

7

1985

4

104

27

7

135

2.477

135

85

7

6====6=======6==========:6===========6=========
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GESCHIEDENIS LBT IN VOGELVLUCHT

21 februari 1961

In
hotel
Roberts
in
Heerlen
komen op initiatief van de Limburgse
Bond van Muziekgezelschappen 21 tam
boerkorpsen

bij

elkaar om de

moge

lijkheden tot samenwerking te bespre
ken.
16 september 1961

Officiële oprichtingsvergadering van
de R.K.Federatie van Fluit- en Tam
boerkorpsen en Drumbands te Heerlen.

16 december 1961

Hub Jongen, wethouder van Heerlen,
wordt tot voorzitter van de nieuwe
Federatie gekozen.

6 mei 1962

Het eerste federatief concours wordt
gehouden in Reuver. Negentien korpsen
nemen deel. In dit jaar wordt ook het
eerste

Limburgse

kampioenschap-con

cours gehouden, nl. in Geleen.
24 maart 1963

In Nieuwenhagerheide wordt het eerste
solistenconcours
van de Federatie
gehouden.

december 1963

Het eerste exemplaar van de "Tamboer
Ma1tre", het mededelingenblad van de
Limburgse Federatie van
Fluit- en
Tamboerkorpsen en Drumbands rolt van
de pers.

1 januari 1965

Afscheiding van de Limburgse Bond van
Muziekgezelschappen.
De
Limburgse
Federatie van Fluit- en Tamboerkorp
sen en Drumbands wordt zelfstandig.

15 juli 1965

De
muziekscholen van Kerkrade en
Heerlen leveren de eerste gediplo
meerde instrukteurs af. Een initia
tief van de Federatie heeft zijn
eerste vruchten afgeworpen.

22

oktober 1965

De Limburgse Federatie van Fluit- en
Tamboerkorpsen en Drumbands wordt als
zevende Bond opgenomen bij de Federa
tie

van

Katholieke

Muziekbond~n

in

Nederland.

\
medio 1966

Het

hoofdbestuur

van

de

Ltrnburgs e

Federatie benoemt een muziekkommis
sie, die de taak krijgt het bestuur
in muzikale zaken te adviseren.
Het
bondsgebied v~n de Limburgse
Federatie wordt opgesplitst in zes

eind 1966

distrikten.

t

li

II

I

januari

1967

eenhonderdste lid van de Federa

tie

kan

worden

ingeschreven.

Een

eerste mijlpaal wordt bereikt.
9 september 1967

Dr.Ch.j.M.A.van Rooy, Commissaris van
de Koningin in de provincie Limburg,
aanvaardt het beschermheerschap van
de Limburgse Federatie.

1969

De

f

t

Het

eerste

majorettengroepen

treden

toe tot de Limburgse Federatie.

]'

oktober 1969

Het honderdvijftigste lidkorps wordt
ingeschreven:
Drumband
harmonie
St.Michaël Thorn.

13 december 1969

De
naam Limburgse Federatie
van
Fluit- en Tamboerkorpsen en Drumbands
wordt gewijzigd in Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen.

1970

Het meest noordelijke distrikt van de
Bond wordt opgesplitst. De Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen heeft vanaf
nu zeven distrikten.

13 september 1970

Het eerste kampioensconcours van de
Federatie van Katholieke Muziekbonden
in
Nederland voor
tamboerkorpsen
wordt door de LBT georganiseerd te
Echt.

,
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L

december 1971

De

Limburgse Bond van Tamboerkorpsen

gedenkt

zijn

IO-jarig

bestaan.

Er

zijn 200 verenigingen lid van de LBT.
1973

Hub Jongen en Matthieu Beekers nemen
voorzitter en
afscheid als resp.
sekretaris van de LBT.

1973

Joh. Janssen uit Eygelshoven
Mr.
wordt de nieuwe voorzitter van de

LBT.
Harry Logister uit Schaesberg wordt
gekozen tot nieuwe sekretaris van de

1973

LBT.
1973

De distrikten Heerlen en Kerkrade
worden samengevoegd. Vanaf nu telt de
LBT weer zes distrikten.

2 oktober 1974

Overlijdt Hub Jongen,
bondsvoorzitter.

1975

Mr.
het

de

eerste

J.I.M.Reuser uit Sevenum neemt
voorzitterschap van de LBT op

at ch ,

1975

Afsluiting instrukteurskursus van de
Bond van Orkestdirigenten te Echt. Er
slaagden 21 kandidaten.

1980

Mw.A.M.E.Souren-de Theije volgt de
heer Logister op als bondssekretarea
se.

3 maart 1981

Overlijdt Matthieu Beckers. de eerste
bondssekretaris.

30 mei 1981

Overlijdt Hub van Zijl,
bondspenningmeester.

1982

De huidige voorzitter van de LBT, de
heer Joh. Posthumus uit Panningen,
aanvaardt zijn functie.

de

eerste

24 - - - - - - - - - - - - - - - - 
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~
t,

1982

Als opvolger van CDr Timmermans uit
Steyl wordt Theo Ottenheijm uit Kes
sel benoemd tot bondspenningrneester.

1983-1984

Na een intern konflikt zegt een twin
tigtal verenigingen, voornamelijk uit
de regio Heerlen, het lidmaatschap
op.

1984

De eerste majoretten leggen met
gevolg examen (C) af.

1985

De

eerste

teurs(trices)

goed

majoretten-instruk
kaderkursus gaat van

start te Echt.

11 mei 1986

In

Thorn wordt op grootse wijze

het

Z5-jarig bestaan van de Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen gevierd.

i

j
• Twee bondsvoorzitters bijeen, mr. J.I.M.Reuser uit Sevenum
(links) en mr. Joh.Janssen uit Eygelshoven.
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BESTUURDERS IN 25 JAAR

M.Beckere

Reuver

J,Beutskens

Maasbree
01rsbeek

J .ûe 8eij
J. Bouwene

Heerlen

w.urms

Bees e 1
Brunssum
Berg aId Maas

G.Creusen
G.fljten
J.Hanssen

sekretaris

1961-1913(t1981)
1974-1977
1966-1968
1985-heden
1966-1968
1980-1983
1974-heden

1966-1967
1969-1972
v tce-vocee r t ter 1966-heden
EIJgelshoven voorzitter
1973-1975
Fr.Janssen
Echt
1972-1978
U.Jongen
Heerlen
voorzitter
1961-1973(tI974)
G.Jurjus
Treebeek
1961-1966
H.Kastennans
Heerlen
1961-1966(t1971)
J.Kockelkorn
Heerlen
1973-1979
H.Loglster
Schaesberg
1966-1973
It.Logf.e t e r
1973-1980
Schaesberg
sekretaris
H.Loglster
Schaesberg
1984-1985
P.Martens
Tle nray
1978-heden
W.Heeuwlssen
Echt
1967-1969
J.OttenheiJm
Kessel
1977-1982
J.OttenheiJm
Kessel
penningmees ter 1982-heden
Chr.Odekerken
Geleen
1966-1974(tI985)
M.Peeters
Swolgen
1975-1977
F. Pe r rée
Venlo
1982-heden
Nleuwenhagen
W. Pill1ch
1961-1973(tI975)
Joh. Pos rhumu s
Panningen
voorzitter
1982-heden
Mr.J.Reuser
voorzitter
Llnne
1975-1982
A.Souren-de Thelje Brunssum
sekretaresse
1980-heden
W.Starmans
Treebeek
1968-1977
C,Tlmrnermans
Steyl
penningmeester 1969-1982
J.van Toor
Venray
1968-1977
J.Vcrgoossen
Dol-Herten
1979-heden
Th.Walendowski
1967-1968
Brunssum
Swalmen
R.Wljnande
1961-1966(t1978)
H.van Zij 1
Schaesberg
penningmeester 1961-1969
H.van Zij 1
Schaesberg
1969-1980(tI981)
Echt

J.l1anssen
H.van Hoef
Mr.Joh.Janssen
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Echt
Weert

KEDEJUBILERENDE VERENIGINGEN

I

i
I
I
I

1
!

I
I

I
I
I

Elders in de historische overzichten is vermeld dat er bij
de oprichting van de bond 27 verenigingen lid werden.
In de loop van de achter ons liggende 25 jaar is het leden
tal gestadig gegroeid, ook dat blijkt uit de genoemde getal
len. Er traden korpsen toe maar ook zegden anderen het
lidmaatschap op en dat om zeer uiteenlopende redenen.
Samen met de jubilerende LBT vieren 15 verenigingen hun 25
jarig lidmaatschap. Ook dat is een gelukwens waardl
De navolgende verenigingen zijn 25 jaar onafgebroken lid van
de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen:
Fluit- en tamboerkorps Juliana
Abdissenbosch
Drumband
St.Jan
Baexem
Drumband
Drumband
Drumband

St.Urbanus
St. Barbar-a
Marijke

Fluit- en tamboerkorps
Fluit- en tamboerkorps
Jachthoornkorps
Drumband
Fluit- en tamboerkorps
Fluit- en tamboerkorps
Fluit- en tamboerkorps
Fluit- en tamboerkorps
Drumfanfare/showband
Fluit- en tamboerkorps

St.Hubertus
St.Job
s t vurbanue
Maasbree
Wilqelmina
St.Barbara
St. Paulus
Heide
Antonius
Pr.Bernhard

Belfeld

Geleen
Hoensbroek
Kessel
Leuken-Weert
Maasniel
Maasbree
Nieuwenhagen
Reuver
Schaesberg
Swalmen
Treebeek
Ubach over Worms
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HOE DE LIMBURGSE FEDERATIE GROEIDE TOT BOND
Ledentallen sinds 1961
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

27
42
50
62
75
94
118
140
162
180
200
211
220
237
247
252
254
259
266
277
281
'282
285
266
267

M.Beckers

W.Pilich

H.van Zijl

• Drie

belangrijke steunpilaren uit de beginperiode van

Bond ..
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de

BONDSBESTUUR

j
I

Panningen
Weert

Voorzitter
Vice-voorzitter

Brunssum
Kessel

Sekretaresse
Penningmeester

F.J.H.PerE!e

Heerlen
Geleen
Tienray
Venlo

J.H.Vergoossen

Herten

Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

J.N.M.Posthumus
P.J.H.van Hoef

A.M.E.Souren-de Theije
J.Th.Ottenheijm

J.M.Bouwens
G.P.G.Fijten
P.A. F .na r tene

Sekretariaatsadres LBT: Hokkelenbergstraat 16
'6444 AG Brunssum,

te1.045-25.5B.17
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KOHPOSITIEWEDSTRIJD LIMBURGSE BOND
VAN TAMBOERKORPSEN

In 1986 viert de Limburgse 80nd van Tamboerkorpsen zijn 25
jarig bestaansfeest.
Ter gelegenheid van dit jubileum wordt een landelijke kompo
sitiewedstrijd gehouden in de sektie A tot en met E.
Inzending staat open voor alle Nederlandse komponisten.
De vijf ingezonden muziekwerken worden beoordeeld door een
kommissie van vijf deskundigen, onder koördinatie van SAMO
Nederland.
De vijf ingezonden werken dienen originele komposities te
zijn, geen bewerkingen, dus nieuwe werken, die nog nooit
eerder werden uitgegeven.
De werken die hiervoor door de kommissie geschikt worden
geacht zullen worden uitgegeven bij een erkènde muziekuitge
verij.

De muziekwerken worden eigendom van de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen.
Alle rechten, voortvloeiend uit een kompositie, zijn voor de
komponist.
In de sekties:
A- 8 + C - D- E 1 + E 2
zullen-twee prijswinnaars worden aangewezen: eén eerste en
een tweede prijs. Dé eerste prijs is f 1500.-; de tweede
prijs is f 1000.-.
Sluitingsdatum van inzending: 1 augustus 1986.
Reglementen voor deze kompositiewedstrijd kunt u aanvragen
bij het sekretariaat van de Limburgse Bond van Tamboerkorp
sen.
De uitreiking van de pr1Jzen aan de winnende komponisten zal
in het najaar 1986 geschieden. Tevens wordt er naar ge
streefd om de bekroonde werken bij die gelegenheid te laten
uitvoeren door lidkorpsen van de LBT.
";

!L
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EREGASTEN JUBILEUMVIERING IN THORN

De Heer L.Stala
De Heer J.H.Franssen
Drs.P.Coenemans
Drs.P.R.H.M.v.d.Linclen
De Heer A.W.PauIie
Drs.f.L.A.J.Wolters
Mw.M.G.H.C.Oomen-Ruyten
De Heer R.P.Hummel
De Heer Th.f.M.Rongen

l

I
f

t
I
I

Lid Gedeputeerde Staten van Limburg
Lid Eerste Kamer
Lid Eerste Kamer
Lid Tweede Kamer
Lid Tweede Kamer
Lid Tweede Kamer
Lid Tweede Kamer
Lid Tweede Kamer
Voorzitter Limburgse Bond van Muziek
gezelschappen
De Heer H.A.J.Roels
Voorzitter Federatie Katholieke Muziek
bonden in Nederland
De Heer M.J.J.Rasenberg Sekretaris Federatie van Katholieke
Muziekbonden in Nederland
De Heer M.G.W.Weijmans
Penningmeester Federatie van Katholieke
MUziekbonden in Nederland
De Heer G.M.Broens
Voorzitter R.K.Noordhollandse Bond van
Muzlekverenigingen
De Heer C.M.C.M.Blokdljk Sekretaris Stichting Overkoepeling
Nederlandse Muziek Organisaties (SOMNO)
De Heer J.T.Braun
Consulent van de Muziekscholen in Limburg en
Brabant
De Heer L.Pustjena
Lid Muziekkommissie Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen
De Heer L.Jans
President O.L.S.-Federatie
De Heer J.G.M.v.Wegberg Voorzitter Stuurgroep O.L.S. Stramproy
De Heer H.A.M.Daemen
Voorzitter K.R.O.-Contactgroep
Ir.W.K.Brand
Vertegenwoordiger van de AVRO
De Heer f.M.Jaasten
Regiodirekteur RABO-bank Nederland
De Heer J.M.Schulting
Direkteur RABD-Dank Thorn
Mw.G.v.Zijl-Janssen
Echtgenote oud-bestuurslid Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen z.g.
M~.A.C.Pilich-Hichiels
Echtgenote oud-bestuurslid Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen z.g.
De Heer J.de Laat
Redaktie maandblad St.Caecilia
De Heer P.F.K.Koch
Redaktie maandblad St.Caecilia
De Heer J.M.W.Starmans
Administrateur FKM en redaktie St.Caecilia
De Heer J.Hennissen
Ere-voorzitter Kerk.Harmonie St.Micha~1
Thorn
De Heer W.N.J.van Erven Sekretaris Kerk.Harmonie St.Mlcha~l Thorn
De Heer Adams
Penningmeester Kerk.Harmonie St.Hicha~1
Thorn
De Heer L.W.J.Plum
Groepscommandant van de Rijkspolitie Thorn
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COHITE VAN AANBEVELING
De Heer J.J.Hannen

Burgemeester van Heythuysen
en Baexern

Drs.C.A.C.M.Nuytens
Mr.E.W.M.Meijer
Mr.J.G.M.Lurvink
De Heer G.J.M.van Riet
De Heer J.J.M.Simons

Burgemeester
Burgemeester
Burgemeester
Burgemeester
Burgemeester

De Heer J.van 't Hooft
De Heer F.H.C.Cortenraad
Mr.J.G.Smeets
De Heer J.L.J.M.Coenders
Drs.H.J.Kaiser
De Heer G.M.H.J.Kirkels

Burgemeester
Burgemeester
Burgemeester
Burgemeester
Burgemeester
Burgemeester
Kessel
Burgemeester
Burgemeester
Burgemeester
Burgemeester

van
van
van
van
van

Beesel
Bergen
Geleen
Haelen
Heel en

van
van
van
van
van
van

Helden
Hunsel
Kerkrade
Landgraaf
Margraten
Meijel en

van
van
van
van

Nederweert
Nuth
Roermond
Roggel en

Panheel

De Heer A.Kessels
Mw.E.F.M.Coenen
Mr.J.H.J.Dani~ls

De Heer J.A.L.Peeters

Neer
Drs.R.J.Persoon
Mr.H.T.Vrouenraets
De Heer E.A.Mooren
Drs.P.G.J.M.Beckers
Drs.J.W.Smeets
De Heer P.P.M.Gilissen
De Heer J.A.van Graafeiland
Mr.H.J.M.Defesche
De Heer H.W.C.M.Smeets
Mr.H.G.M.Strous
Mr.J.L.Matti
Drs.C.J.J.S.Majoor
Drs.Fr.Ph.L.van de Voort
Drs.J.M.Jaminon

De Heer C.van Hal
Drs.M.P.A.van Dam
Drs.Th.D.Janssen
Kolonel J.P.Laro
De Heer Hans Besselink
De Heer J.L.G.Bruls
De Heer J.P.J.Engelen
De Heer C.P.J.Koster
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Burgemeester van Sevenum
Burgemeester van Stein
Burgemeester van Stevensweert
en Ohè en Laak
Burgemeester van Stramproy
Burgemeester van Thorn en
Grathern
Burgemeester van Valkenburg
aan de Geul
Burgemeester van Venlo
en lid Eerste Kamer
Burgemeester van Venray
Burgemeester van Vlodrop
Burgemeester van Voerendaal
Burgemeester van Weert
Burgemeester van Herten en
voorzitter Culturele Raad Limburg
Algemeen sekretaris Kamer van Koop
handel en Fabrieken van Nrd-Limburg
Direkteur Koninklijke Brand Bier
brouwerij B.V. Wylre
Public-Relationsadviseur RABD-bank
Nederland
Voorzitter VARA
Voorzitter N.C.R.V.
Inspekteur Militaire Muziek
Direkteur Conservatorium voor Muziek
Maastricht
Direkteur Muziekschool Beek
Direkteur Muziekschool Brunssum
Direkteur Muziekschool Geleen

De Heer E.F.Lamers
De Heer P.M.Theunissen
De Heer P.A.M.Rietrae
De Heer G.H.G.M.van Buul
De Heer L.H.J.Adams
De Heer J.van Meen
De Heer L.W.van den Hoonaard
De Heer A.P.M.Janssen

Direkteur Muziekschool Gennep en
omstreken
Direkteur Muziekschool Heerlen
Direkteur Stichting Muziekschool
Kerkrade
Direkteur Stedelijke Muziekschool
Maastricht
Algemeen Direkteur van Stichting
KREATO Thorn
Direkteur Stichting Kunstzinnige
Vorming Noord-Limburg
Direkteur Muziekschool Venray
Direkteur Stichting Streekmuziek
school Weert

\R. I,I. rederatle yan rlult-en

Tp~bo.rkorp.en on Drumband',
aange.loten blj de R. I. L1mb. Bond Y_n Ku.lokgo.ol.obappan.

IJegroUng Oyer 't jaar 1983.
UUg_yepl

rL. 13,0.

Btenol1 work .t.tuten
I
I
hul.houdOlljt regloment
I
I
oonoour. reglement
I
I
600 .rute lneohrljylngeformulloron
I
100 .tut. punten.toleolo
Rdetoeten
Repro_entatle to.ton
Po.to toUen
Type pap lor
Dlveloppen
Teletoonkoeten
At te dro~en oontrlbuUe·.
Onyoorllene ul'g~yeD -

1".00
18,00
10,00
20,00
120,00
70,00
40,00
10,00
_,00
10,00

,

1311,00
10,00

n..

,

I
J

I
I

n",oo

OntYMgetens

rL. 375,00
rL. 139,00

COlltrlbutl! gemldJeld rL.16,oo per torp.
Inleggelden redera'le-oonoourlen

rL• 11",00

• De eerste echte begroting.
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JURYLEDEN BONDSCONCOURSEN SINDS 1961

J.van Appeldoorn
M.Arbeel
H.Biessen
P.van Bruggen
J.Cammenga
W.Cobben
J. Conj aerts

S.Egberts
M.Everaarts

H.de Geus
W.Hautvast

P.Hermes
H.de Hoog
A.Janssen
J.Jochems
E.Knoop
J.de Laat
S.Maas-Tielen
W.Maas

Amersfoort
Maastricht

Maastricht
Assen

Amersfoort
Merkelbeek
Eijs-Wittem
Gasteren
Maastricht
Klaaswaal

Nijmegen
Berkel en Rodenrijs
Amsterdam

Koudekerk aId Rijn
Roermond
Doorn
Uden
Roosendaal
Venlo

I.Nuiten-Klarenbeek

Bergen op Zoom

J.Peeters

Weert
Venlo
Asten

L.Pustjens
W.van Schalen-Manders
M.Schneider
J. Semmeling
Kr.Smits
Th.Smits
A.Thissen
H.van Vleuten sr.
J. Vliex

M.Voets-Tielen
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's-Gravenhage
Maastricht
Assen

Ede
Papenhoven
Someren

Kerkrade
Roosendaal

,I
I

I

,
1

SPONSORS/BEGUNSTIGERS MANIFESTATIE 25 JAAR LBT

1

i '

I
I

RABD-bank Nederland
Vredestein-Icopro BV Lokatie Maastricht
Adams Muziekcentrale BV Thorn
Firma Hommel Kerkrade
Dcè Elisa stichting Venlo
Makro Nuth

