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ei< c Het t we o de f'ed owtieconcour~, georganiseerd door jeugdkll1roenkorps
·~•.NSt.:Rochus" Pey-Echt kan ge s Laagd genoemd worden. Puike
organisatie en gOed weer. Jammer
Lc' verstek lieten gaan.

was dat enkele korpsen

F~ ,§.l.f,del,i!:1.g_

DRlJHEANII L 'UNION HEYTHUIZEI1.

Mars\~edstr':i"j'él "L"Unic)n--"V'öo'rui t~ van G. Roe Lo f seri ,

Opstellen zeer goed. Het geheel iets meer dynamiek
hebben. Klonk iets' vlak.
E:;~'--· Concert
?????
2.
Voor 4e afdeling een verdienstelijke uitvoering

" .,

1

I!t ~:;;o;ii;:!i~~::;~~;~i~::f~:~:~~~~~;;;:;:~:n:;:;;:::~:::~·
~~c

Kl.trom in trio niet gelijk. Het geheGl kan dynamischer~
Concert ltDruBmer· Boy" van J.A ..Ruskus.
lIeer n an d.ac n't besteden aan trio18n~ ac c'en t en en dynamiek.
;~ars 122t pt. Concert 10~~ pt. Totaal 232 pt. 1e prijs.

al'

rtL

~~~

E~~~~arool1ko;ps .1'Earijke

Hoénsbroek
-T'Îarswed',ït'rÜd';schuttersg-Üde" van s. Egb e r t s ,
Deze uitvoerineg deed iets slordigs aan, Tempo niet
constant.
Concertwedstrijd " The Bandman Coming" ;r.Sc)U1eider.
Toch wel een moeilijk nummer v-oor deze afdeling.
Op enkele slordigheidjes na, een verdienstelijke uitvoering.
Hars 107 p t , concert 121"i p t,
Totaal 228";j- p t , een 1e prijs.

c

11

11Ie AFDELTllG

Drumb[ln~d-lIr.t;ie-nrayll
TIJ:;;}"fRAY
_ _ .,- • .
.• _,'_• . _ •. _
,n._.
• _ _ .• _
'lrIarsrlcdstrijd IIJeugdmars n o , 2'11 Van S.Egberts.
Opstell~n, afmarcheren ~ocd. Moer nuanc~ring is

,

~

k~

TIGI

gewenst.

-2 
Het einde min of moer mislukt
Concert "Het Schuttersgilde" van S.,Egbo.rts.
De exactheid van slag ontbreekt. 16e noten ongelijk.
l.la'r s 108 pt , Concert l07~:' pt •. Totaal 21y} pt , een 2e prijs.
DRUIlBA1ID HAilliIONIE "ST.PANCRATIUS"· KERlmÁDE
lla"rs',-redstrij<f "iagersmä:rs"··van""i??? - ,- --.
Het geheel werd. te hard geslagen. lieer aandacht
aan d e nuancering besteden; Accenten in vóor Larrte t e reprise
niet correut.
.
Concert : "Het Schuttersgilde" van S.Egberts.
Ook in dit nunmermeer aandacht besteden. aan de
nuancering. Overigeriseen goede uitvoering.
Uars 127-;';- pt , Concert 121"~·Pt.Totaal 249 pt , Ie pr smo t PRO~
DRUllBAJm HllIlHoNIE "KUNST NA ARBEID" BELFELD.
j1"ars'"eds'trijd ':- Accent'ue 'n·o.··-1·,;..;m; 'j:Jans·sen.
Het richten enhalthouden niet covrect. Meer aandacht
aan nuancering besteden.
Concert"Wedstrijd , "Het Schuttersgilde" vanS.Egberts.
Dit nummer we r'd net kleur en feeling gebracht.
Tenadrom niet altijd zeker. Verder een zeer behoorlijke
ui tvoering •
254 p t , 113 prijs met PROliI.
. Hars 124;';- p t , Concert 12~,· p t ,

. Ilo }llY.ELI'p'G._
Flui t- &0 '!'anboerkorps "Eendracht" EYGSLSHOVEN

li'pifpe"rsmars':-n-o'" 'iiî ,·vD."ii

·Egbe·rt·~·-Srni t."
Pijpers .mooi zuiver. Eegeleiding sla~7erk uitstekend.

Iiars·,7e'('.'s"i'r"ijd

Het tempo niet. alti jd coer-e o t , Vinder ui tstekonde
ui tvobt'"ing.
Concert\7edstrijd verplicht numme r- , Bonne Fortune Po'l.ka
lIazurka" van Sprink-Schneid,er.
Stemming van pijpers in dit nm.mer minder als in
vorig "Werk. Het t cmpo was te . laag, hied oorklonk dit we rk
te zwaar,/ichtig. Sla~7erkp2.stc zi.ch to ok hier kouriaaan.
Hars 12&', pt. Concert 113), pt.
een Ie prijs.
DIWlIBAJfD "ST.GSORGIUS EN SEBM,TIMlUS" BE~SEL.
11' -'van' 'j ~11·.j~1·ss·Qn:
Het' 'aantreden o.p zich kan corrector. Het opstellen
was beter. Grote trom is iets te bescheiden •. Triolen
niet altijd correct. Verder kourige uitvoering.
Concert; u J.C. Stolknars" van S.l':gberts.
Einder als vorig optreden. Het geheel kan 17el iets
doorzichtiger gebracht "orden.
'Iarswedstr. 1241~pt. Concert 112pt. Totaal 23~· p t , le.prijs:

ïiÏar'st,re'ds't~r'fj-d' iip.."c·c·c<ntué ·~o'~' '1
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.le_a!d2.l .:i,p J"DllUMBAND HARHONIE "ST.CACC'ILIA" GEU11,E.•
Marsüedsï-iij"a: -; -iR .S. B.--liar-s"--vän~'f.-13ök.
Opstelle~, afmaroheren zeer goed •. Heer annda ch t
besteden aan de dynamiek •.
Conoertweds trijd verplioh t nunme r "The Bandman Coning"
van lT.Schneider.
Verdienstelijke uitvoering. De 4 zestiende cnvdaar-achte r
de oynoope niet oorreot.
Mars l27i pt. Conoert l2y,} pt. Totaal 251 Ie prijs Det PR~l.

~i,~~~~~~~t~-r~l~I~~-~~-t-~~G~~;·1"van
~--

t

J .H. Jansen •
Het riohten kan eKaoter. In 1a reprise werd 1 neot
te weinig geslagen. Tempo telangzaan.
Conl&ort verplioht werk "The Bandman Coming" van H.Schneider.
Heer aand ach t aan ooenten besteden. Tempo ook hier
iets te langzaan.
j(o.rs 1141;- pt , Concert 124 pt , Totao.l 23&;,- p t , een t e prijs.

DRill'.!BAND RARl!ONIE"C ene ORDI.Il." -OBBICRT.
ITarsüeds'fiij-a." "Qpt}ó,f<; ma-is"'; "ViJl j;.--d-e" Boer.
Het opstellen ko.n iets meer show van geno.akt wordon.
Voor de rest een uitstekende uitvoerïng.
Concortr,edstrijd ; Verplicht nUIDT,lOr "The Bandman Ceming"
E.Sohneider.
Een vrijwel gave uitvoeringv~n dit werk.
Hars 1341; pt , Concert l2&,'j" pt , Totaal 363 p t , 1e pr.met LOF.
ERE -l\'FDELIN G
_ ÏÜäroenkorps-" st .An tonius" Tree beek
~~t1rsüe"dstrijc1" -"-Tronpett-orGe'schaÏ"S .Bgber;l;s.
Bu.L tengewoneprestatie • Correcte marsorde.
Concertwedstrijd verplioht werk "Vrïjheidrmrs" van Verheyen
Schne dc r ,
Over het geheel wa s het tempo niet 100%.
Overigens een zeer gcmde uitvoering.
l!llrs l36-/;- pt. Conoert 132;';- p t , Tetaal 269 p t , Ie pr.net LOF.
Tevens beha~lde St.Antonius _het hoogste aantál punten van
het gehele conoours.
.
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Zuid-1inburg
Zuid-Limburg
Zuid-Limburg
:rlidden-J..Jimburg
Ilidden-Limburg
Noord-Limburg

dist:rict I
distri'ct 11
district 111
districht IV
district V
districht VI

(middelpunt Ni ourrcnha gen )
("
Geleen
)
(
n
Hoensbroek )
('
"
Roermond
)
Weert
)
(
"
.(
H
Kessel
)

_DlSTH.IC. T . ZWJJ.-LIJlIJ3URG I •...
F~ ui t-

8(, To..I1boerkorps I! Ju.Lä ann." Apdissenbosch-Wauba,bh.

Je ugdd rumban d "BI8uw-tli t" Haan:i"ade
DruDband 11 Olyopiat! H'e81"len
Dr-umb an d "Ho Lerib e r g!' Hoerlen
Drumbo.nd "i iu z I ek is Le veri " He e r Len
Flui t- !Je ~~2,Db"oerkorps w:.o.rijke'.: }IGerlerbo'on-Heerlcn.
Flui t- & 'famtroorkorps "\7ilhoIElinC\" Korkrade-Holz
Dr-umbnnd Panf'u.r-e "Eond.r-acrrt!' Hieu1Tonhngerheide
~ Flui t- Cc 'I'arib o c r'ko r-p s llWilhelnina" Ni eur:enh:'.gen
"."". Fluit- & Tamboerkorps liSt. PauLu s " Scho..Gsberg
Irrumbnnd Kon s Fun f'nr-e "ALoy a'i an a" Schaesberg
PI ui t- & '.C2.mbo-Grkorps 3t. Bnrbn.ra ll G.A.tI Kako r t e-Sc hue s be r-g
Flui t- & TC\",boerkor:ps "Prins Bernhard" '.'bubaeh.
Dr-unb anû 11 st • Barba... ru'' Ch8vreuon-t-.Kcrkrhdc.
Fluit- t-: ~~o.nboerkor.ps 'tSt.Jozefll Vaals.
Fluit- & To.nboorkorps IIOns genoegen l1 Koso..lhcid·è-Kerkrnde
Flui t- & Tr,nboerkilrps "R.K.Eendracht" Eygolshoven.
Dr~Dband Jongonspension~at Blo{jerheide,
.
Kerkrade

~.l(
,

I(",ri:-.

t~. ~ii!.t!:.ic, t

Z.uid.-..~igbllr.!l' II_
XDruluband "fr~o" Beek
.
,
.)(
Drumband 113t.DIaarton tl Elsloo
~li:i'fJ & :PBoJn"Soerkorps "Q9JQQb;l VQorvit ll QgJpon

];)3?l!:lm13 all gil"?
KDrunband
t\])ruIrrbo.nd

2 çl r

01

la

Ifl.

d~,,~-t,
-- li
.

a e h:5-n 9 Q J PP"
Q

LinIiel-l.'io.Cl.stricht
st. Bar-ba.r-a" LindGnhouvel-Geloen.
~Jeugddrumband "W.V.V. 28" Iîan s t r-l ch t
I\. Flui t- & To.ElboeTkorps"St.Pnncratius" l.lun s t rge Lo en
Dr-umband Hn rmorri o "St.Cllecilia" Ce u Ll.e , '
I(JGo.roenkorps Earrf ar-c "Juliana" LiI'lJUel-Ibé\s tricht
lé:laroenkorps 'Schutterij ",St.Hulmrtus" Ubachsberg
o(Dru..TJbi:nd R.I~.1:arBGnie l1St.Cc..eclialt' HDe Gele Rijders 1t
I.. p -......~ ":lt
.
~ ~.
~."'~.
D "TRIC'r ZUID-LTIlBURG III
R.K.Flui t- en Jcugddrui:îb:;;:nc'l"IIirgr':Cef" Hoensbroek.
Jougc1drumbo..nd "Ed e L\Ieiss 11 Heksenberg-Hc.erlen.
1"llari~nWD,ardtl

11

è

1l.I~astricht.

--'"'lI.!Iii!li!!lll="-..........- .......!=====--==""'''''=='""l,
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-JPlu i t- & T::mboerkorps "Juliana 27" VersilHlnbosch-Heerlen.
Fluit- /ie TarnboerkorpD lISt~Jal1 Gebrook" Hoensbroek
Jeugddrunband "Tlanu eLa" :JiGu\7-Einde Heerlen

Jeugddrunband "JIo.rijke u Hieu\7-Lotbroek Hoensbroek
Jrunnand "">'T.n.Kr." Sinpelveld.
Klo.roenkorps "St.Antonius" Treebeek
Jeugddrunbn.nd "Volh::tring n Treebeele
:Bazuinenkorps "Jong Loven!' :Bruns aun ,
]runb::md Hnrmonie "Concordio." Obb i ch t ,
p
RCl..rmOl1.i,Q St. Gcrlachus lt
11

r - u r i b a n d

r - s

b ' e e k
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DISTRIC. T HI]::lEH Lm:BURG IV
en
j
"As senr::1Y
Roernond
Drumband Fo..nfC\.To "Exc e Ls Lor" EulggenULl,
Flui t- 8" Tamboerkorps IIFilhelnina"-' Hingen-Echt.
Fluit- & Tnnboerkorps "St. Sobo.stio.nus " Horkenbosch.
Dr-umband Kon s Hrrrm önLc "Lcrrtc kr-an s'' L'i nne
Kl:::>roenkorps "St .llartinus" Linne
Irruraband Kon.I'o.nfo.re "De VriendGIikring" iIontfoort.
Dr-umban d Hst. Ur-banus " Hon t f'o o'r b,
KlaToenkorps llSt.Urbo.nus ll l1n.nsniol •.
D'rurnbzmd "st. Ho.thio.s" Postorhol t.
JeugddrUl'lb::cnd "St.Rochus'; }'ey-~cht.
Drunb:::>nd Kon.H:::>rnonie Roernond.
Drunband Fcnf~re O.L.Vr. in 't Zand, Roernond
IClo.roenkorps "st, Jozef" Roornond.
Klnroenkorps "St .Hubertus" Ro e.rmon d ,
Drunbnnd. ;;St~}îotTUS!! Roggel.
Drunband Harnonie "lhlholmina" P östol:'hol t ,
Flui t- ~~ T[~nboeTkorps "St. Andre as 1'_ Hclick
...l~aroenkorps "Hollands Gloric" Jougddol:'p Be taan i.ë Horn •
. '"lrLaroenkorps ",st.Christoffol" Roermond,

~rommel-

l

O d

kla;o~n~o~'p: 's'c'~u~-t-~r-; --,,-~ t:~;~;;inus

i

_lJl.S.!R};.C.'l: _JI.:rD;DI:~.!. -J:.IJ.iB.\[RQ V
Irrunbund Fo..nf'c,I'c lIAuTOTn. lI Bn.c~reI:l~

Bae xcn ,
Kl:::>roenkorps "Boogden" Beogden.
Klaroenkorps "st. Hicolao.s" Heythuyzen.
Klaroenkorps "St.Pctrus" Kolpen-Olel:'.
Klnroenkorps "St. rTillibr.ordus" !leyol.
DTUD en k Lc.r-ocnk or pe "st.Uicolaas'"II,Toyel.
Kl c.r-ocnk or-ps Schuttorsgilde "St.Lucic" NedGrueert.,
Flui t- & Tnnboerkorps "St.Cornelis" S\7nrtbroek
Drun.bc,ndllSt. Ja.n ll,

-6
Ylui t- & To..nbocrktxps HSt. l.lartinus" Weort.,
Fluit- & Tn.nboerkorps "St.Job" Leuke-Weert
}'luit- & T"üboerkorps "St.Oda" Boshoven-Yee r-t ,
Pa.r-ochf.ë Le jeugdclrunbnrid "Fatimo.':1 Weert.
Drumbnnd Earrnon Le "L'UNTON" Heyt hui.aen ,
KlaroenkDrps aSt. So,bnstinan fl W-eert (Lci:ar)

Drurtb an d Fanfare "Ec ho " Hout-131crick.

Drumband Ear~H:bnie "St. Ga.eci:t-în. 1t Eloriek
Dr urabnnd "OTE\ll.je" Bouk oe L SrmlLlen
Drunbnnd Schutterij "St. Georgius en Sabastia.nus" Beesel
Klfl..roenkorps "Voor17D..arts l l Baur-Lo ,
Klnroenkorps list .. Uz-barrus " Belfeld ..
Flui t- Be To.nboerkos-ps "pt.Hubertus" Kessel
Drunbn.nd. rrl:Io..n.sbrce ' f f,lD.D.Sbrée

IÜnroonkorps "st. l'Iartinus" lfeer
Fluit·· & T01nboekorps IlSt.Bo..rbn.rn." Reuver ,
In-urabnrid Kon s Ha'rra on Le lIst.Cnccilio." Gwaloen.
Trormel- on Fluitenkorps "SteyL '61" Steyl.
Flui t- & To,noocrkorps "He Ld o '1, S\1o..lmen.
Dr-uriband ICon. Fanfare "Venlo·IT Venlo
Drunb"n<1 FonÎare "St .Hubertusl' Hegelson Horst.
Dr-umbnnd Harmonie "Fortissirao ll Venlo
R.IC.Tror:mel- on Flui tonkorps "R.K. Venlo" Venlo
Drunbnnd Ha rrion Le "Kuns t n a Arbeid" Belfeld • .
Drunbo.nd "Stolla Duce" Venlo
Toe licht in 1L!...
Di t--:CS-d-o--yoorlopige indeling, zoals het bestuur deze
had voorgesteld. Korpsleden, die bozwaren oÎ bepa~lde
suggesties hieromtrent hebben, kWlnen d0ze,
lieÎst zo spoedig mogolijk, schriÎtelijk {ti~i~nen bij
de secretaris dhr. U.Beckers, Karel Dooroanlaa.n 24,REUVEll.

•
-7

.::. ~S1.Rg.ll'..E!.T~.N __"_
ERE-AFDELING
"A8TRID"
Xf~.=U})~iTJ!'rF}J)).~IP_· "1:!a k,;dor"
B01de numuors UJ. t "801J.s t.ennLbum voor Es signaal
trompetten" van J..H. .Jano o en ,
" KLllR OENEN in BES "

~e-o.fdeling,

"Po s t L'l on d' An our"
Af~eïing-Uit[ïuntendheid "Whirle1find"
ä

Beide nunne r s uit" So L'î a t ena.Lbum voor bes klaroenen"
van J.H. Ja.nsseti.
Ui tgave beide o.Lbuns TiGroiff i.Iuz Lckc en t r a'l e Roosoudaal •

.e,,'.
.,

.,.

~

•. • • _

~

" PIJPERFLUIT " .

___ •

_

0 .:

!2.r~-i':f_deli!:'.fL'

"Reteh mn r s no •. 1-2-3 'en 4"
Afd. Ui tllluntendheicl "Reteh nar-e no..••.;9-10 Gn 11 "
Be ide nunne r e p:i t "Uethode voor pijpGrflui t" do or A. J.
Pe et
en \7. J. Sprink.
Uitgave N.V, Konefa, Jensiusstr. 5B, Rotterdam.

0=

"TROH"
Ere-afdeling

"Cirousdrur:1S"

ï;i'j;t de~-oJ.·bun-" 6 soli voor kleino trom " ui tg •
. )~henaar, 'l:ornerveer.
Afdeling tri tnuntendheid "Fantasie nar e n o ,' 3" van
, J. Zin zen
.
(Liohtdruk.tG bekó~en via federatie).
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Het rra s feest in de s t ad (dorp). Echt feest ~ scholen en fabrieken
gesloten, voor zover geen eetbare1mren we rden verkocht,
ovcno en s , Br \7[1,-8 van alles' te doen. In het centrun kernis,
in de buitemlijken k mds r-sp e Len en nedstrijden en natuurlijk
'8 avonds vuunlerk. Vèrder 's-Dorgens en 's niddags nuziknle
r-ondgangen , '.:Tnt is nu een feest zonc1er nuz i.e.k ; niet UaD.r ?
Goed, de Duziekvereniging zou op uitnodiging van het
Îecstconi t~ een nuz Lko.I.o rrand.e Li.n g verzorgen.
Afspra[i,k llaS, drrt o.e nuz ï.kan t.en op een büp~."lo.e tijd, v66r de
af'ma.r s bijeen zouden konen in het repetitielokaal van de
vereniging naar Den koffers en foudraals kon achterlaten,
ondat de route op het punt Van vertrek zou eindigen.
Tegen het afgesproken tijdstip vulde het lokaal .zich Lan gz arie r e
hand IJet Duzikanten, dit bleek een uitgezochte gelegenheid OIJ
deze heren eens gade tG sl~[1,n.
Daar k~aD er ~~n' blnnen,
die toen hij zijn instrunent had uitgepakt, onoiddelijk begon
te poetsen en in allerijl zijn instrument trachte te ontdoen
van doffe plekken en grote kringcn, die er kennelijk sinds
de vorige Da[lnd op zaten. Bij nadere beschouwing bleken oans
schoenen 66k niet al te schoon! Ziet U, het verband waarde lezer!
Ben ander muzikant begon ijverig alle buizen uit zijn
instrument·tG h"len en stond in: een oognenk Diddenin een plas
wa t e.r , die sinds de laatste repetitie in deze buizen vas achter
gebleven. Het boordje, dat deze muzikant droeg nas zichtbaar
[lan oen goede beurt toe! Toch,llel frappant !
l.lidden in het g01,7ir\io,r van ui tpakl{en -cÏe"-rliuzik8J1 ten zat er één
op een bank en probeerè.e zijn fluit door .te ha I en met een doekje
om een stokje gedrD,[lid, wan t hij had zijn Tlisser vergeten.
c:
Een ander probeerde OIJ op 't laatste ogenblik zijn tenortroIJ, ~:
steIJmend op te trekken. Toen floot de taIJboernaîtro,of leider,
verzanelen en opstellen voor de afmars. Toen de laatste .Duzi
kant op zijn plaats in het gelid stond, bleek hij zijn trom
stokken vergeten te hebben. Hoe is het nu mogelijk. Ondanks
di talIes \7erd het voor de vereniging toch In lIfijnell rondgang.Het
"eer tr a s goed (één klein buitje) en de bc Langs ce Ll i.n g langs de
route groot.
Terug in het repetitielokaal m~akten al18 muzi
kari t en hun instrumenten we cr schoon, aan de bui t.onkan t j vnrrwe gc
het buitje) en van binnen vanwege het blazen. Alleen de Dan
net die ong8poetste schoenen en de Ban Det dat groezelige
boor~je stopten hun instrumenten neer z6 in h8t koffertje!

.J

G. GIJZEN,

REUVER.

-JWdje.~c.e,")t'-(jJ~1?

JJVM\ (ZAt
. _ -!J ~)L_

~ :;:: =:: ~\!A~~

~•.~.:::::- .... =~"'i'~o:J
îQ\~\îoe~e~eide
ImZIEKCEIiTRALE

J. J • HAllSSEN

Akers t r-, 98,
SPEKHOLZERHEIDE
Te 1. 04445-2038

adres veer

COHPLE~E

DRilllBANDS uit voorraad

Willy luxe dieptetronnen en pauker,»
trOI:U:lCn
Willy luxe

over~lf1gtronDen

J 186,/ 225,

Roy a.L Jio,rch diepte,. pauken en ove r-el agt.ronracn ,
Kunnen o,llen Det plasticvellen geleverd gorden.
Llo t a.l.en pijpers fluiten, sopraan f 19,50
Alt

Kalfsvellen 45 CD.

f 37,50

. Netto / 11,--

Luxo tanboer-Do,îtrestokken Det foudrarrk f 137,50
Alle D2.teJC .p'Las t ác ve L'Lcn v oor-r-add g
Vakkunidge reparatieinrichting

