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Beschermheer:
mr. dr . Ch. van Rooij
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Hub. Jongen
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Tel. 04448-2934
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pag.2.Concours te Eygelshoven
4.Nieuws van de Redaktie
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12.Vragen van Instructeurs
13.Tierolff presenteert!
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Federatie-Agenda
3 augustus Vriendschapsdag in
Houthem-St.Gerlach
18 augustus federatieconcours bij
St. Lucie Nederweert
24/25 augustus Festival in Sehaesberg
St.Barbara G.A •.
1 sept.federatieeoneours bij
Unitas et Fidelitas in Gennep.
8 sept.federatieeoncours bij
Concordia in Obbieht
15 sept.federatieeoneours bij
Edelweiss in Heksenberg-Heerle
sept.is ook het Festival bij
Fatima in Weert gepland,
maar/ ••• dan is er een Fed.
Cone ours in Gennep.
Wil men de datum missehien
alsnog veranderen?

*Redaktie:
W. Pilich
Parkstraat 15
Nieuwenha,gen

*

Tel.041t43-1918

P. Lejeune

Papenweg 62
Maastricht.

Tel.04400-19422
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~~~~~~~~~~~~~~~~Q9~QQ~~~~~~=~r~~~§~9X~~ (9 juni 1968)
Dit concours,het eerste in dit jaar,werd onder
voortreffelijke organisatie,gehouden bij gelegenheid
van het 35 j&rig bestaan van het Fluit - en tanboer
korps EENDRACHT.
Dreigende wolken,stormachtige wind,konden geen
afbreuk doen aan het enthousiasme waarmee werd gemu
ciseerd.Alleen was het erg jammer dat men de tijdsli
miet zover overschreed.Een prijsuitreiking zo rond
tien uur is toch werkelijk te laat.De organisatoren
moeten toch eigenlijk ook denken aan de(vooraljeugdige)
deelnemers,die al van twaalf uur in de middag in touw
touw zijn.
.
Al met al weer een grote machtsmanifestatie van
onze Federatie.Het werd deze keer zelfs iets dat men
een "lichtwedstrijd" hoorde noemen.Uitsch:bters waren
"Wilhelmina" Kerkrade Holz,dat het hoogste aantal(260)
punten behaalde':St.Andreas" Melick da t de De f i Le nr-Lj s
won en de Duitse gasten uitZeilsheim-1rankfurt.Hun
optreden had echt de allure van cen Carnavalsorkest.
Prachtige groene uniformen met grote pluimhoeden,maar
vooral de presentatie werkten mee aan het succes dat
met 242 punten ruim werd beloond.
Op het gebied van dhow moeten we drie van onze
eigen lid-bands een extra puim geven.Jt.Rochus uit
Pey-Echt-Drumband Molenberg uit Heerlen en 3t.Antoniu8
uit Treebeek lie ten hier zien dat ook in Limburg veel
werk wordt gemaakt van de presentatie.(Het oog moet
toch ook wat hebben,he?)Show zal onze concoursen vooral
voor het publiek meer intressant maken!
We willen U de Uitslagen reeds nu publiceren,de
bevindingen van de jury volgen dan in een volgcnd
nummer.De Jury bestaande uit de heren Cammenga en
Semmeling heeft geen lichte taak gehad,en hieruit is
opnieuw bewezen dat we met de Federatie op de goede
weg zijn,want elk korns dat zich presenteerde,deed dit
met muziek die terdege ·..as b oa t.ud e e r-d , di t verklaart ook
de vele eerste nrijzen.Men neemt nu eenmaal geen risico
meer o~~~n~~1Q~~~~~=~2~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~te gaan.
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Blauw-wit
Kerkrade
238 eerste pr.+promotie
Manuela
NieuwEinde 21 1 eerste pr.+l'FemgtiEi'
Juliana
Holtum
219'~ eerste pr.+fH elliob:i:-Q
Prinses Marijke Heerlerbaan 229 eerste pr.+promotie
Vierde afdeling A
St.Barbara G.A.Schaesberg
238 eerste pr.+promotie
St.Barbara
Chevremont
237~ eerste pr.+promotie
Derde afdeling A
L'Union
Heythuizen
230 eermte prijs
St.Andreas
Melick
244 eer$te pr.+promotie
Tweede afdeling A •
St.Rochus
Pey-Echt
238~eerste pr.+promotie
Marijke
Nw-Lotbroek 238 eerste pr.+promotie
Marijke
Heerlerbaan 240 eerste pr.+promotie
Eerste afdeli~
Juliana
Abdissenbosch
233 eerste =rijs
Eerste afdell~
St.Barbara
Sanderbout
244 'I, eerste pr.+promotie
Ons Genoegen Kaalheide
246 eerste pr.+promotie
Jong Leven
Brunssum
206 tweede prijs
Afdeling Uitmuntendheid A
St.Caecilia Geulle
236~ eerste prijs
Afdeling Uitmuntendheid B
Molenberg
Heerlen
253'~ eerste prijs met lof
Ere afdeling B
St.Barbara
Schaesberg
233 eerste prijs
£uperieure afdeling B
Elisabeth
Waubach
228 eerste prijs
~uperieure Afdeling A
Wilhelmina
Kerkrade-Holx 260 eerste ~r+lof+prom.
St.Antonius Treebeek
241% eerste pr.+promotie
Sup.Afd.B
FroschGarde Zeilheim
242 eerste prijs
Eerste afd.B.
D. E. S.
·Waubach
208% tweede prijs
Jeugdafd.B.
V.T.V.
Vaals
208 tweede prijs.
D.E.S.
Stein
203'1, tweede prijs
Eendracht
Geleen
209 tweede nr-i j s

NIE~dS

VAN DE REDAKTIE
Wij ontvingen een boekje voor de
opleiding van tamboers,samengesteld
door de heren Th.de Vries en p.van
Lierop.Een zeer goed opgezet boekje.
De oefeningen zijn progressief,de
Theorie is begrijpelijk,ook voor
jeugdleden.
Het geheel is afgestemd voor oplei
ding van tamboers van drumbands en
klaroenkorpsen.
De heer van Lierop heeft proefonder
vindelijk reeds een vijftigtal tr~boers opgeleid met behulp van dil,l,[;
boekje en met veel succes.
Deze instructeur heeft ook een boekje samengesteld voor
opleiding van blazers van Bes klaroenen.Ook dit werkje
is goed opgezet en speciaal gericht op het opleieden van
jeugdige leerlingen.
Jammer genoeg zijn deze boekjes (nog) niet uitgegeven.
We weten nu al dat vele instructeurs van deze boekjes
zouden kunnen profiteren.===========================
Van Martin Schneider ontvingen we een opgave van de
verplichte nummers van de LandelLjke Muziekcommissie
voor Solistenconcoursen elders in ons laud.
Hr.Schneider meent hierdoor deelname aan deze concoursen
te moeten stimuleren omdat de Limburgse deelname over 't
algemeen onvoldoende is.
Wij van onze kant zullen in de toekomst ook de solisten
wedstrijden in andere provincies in onze agenda opnemen.
Verplichte solow~rkjes:voor Solisten
2e afd.
Spaanse mars
A.v.Veluwen
Konefa
1e afd.
Drummers DelightM.Schneider
Konefa
Afd.Uitm.Our Hobby
M.Schneider
Teirolff
Ere afd. Kleur en Ritme Th.v.Kampen
v.Rosmalen
Sup.afd. Ricordanza
S.Egberts
Konefa
voor Duo's
Konefa
2e afd
Wedstrijdmars I A.v.Veluwen
Konefa
~e afd
Dieptrommarsen A.v.Veluwen
Tierolff
Afd.Uitm.Marcia Espanola M.Scheider
TiJerolff
Ere afd. De Talisman
M.Schneider
Konefa
Sup.afd. Bon Voyage
M.Schneider

I
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voor Trio's
2e afd. Avionwals
J.D.Teesink Tierolff
1e afd. Echo marsen
A.v.Velwwen Konefa
afd.Uitm.Gemert marsen H.v.Boven
Tierolff
Ere afd. Marathon
M.Schneider Konefa
Sup.afd. Three Friends M.Schneider Tierolff
n.b.Voor Duo's spelen 2 tamboers of 1 tamboer en 1 tenor.
voor trio's 2 tamboers en 1 tenortrom.
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~ECRETARIAATSWIJZIGINGEN

Drumband Fanfare de Echo Hout-Blerick district VI
I voorheen:L.Rutten Bijenweideweg 19 Hout Blericj
~ thans
:T.Benders Helmusweg 20 tel.04700-20679 Hout-BI.
Drumband Harmonie Voorwaarts tegelen district VI
I voorheen:J.Koppers Beekstraat 14 T~gelen
~thans
:Fr.v.Dijk Gasthuisstr.37 fegelen.
NIEU'I'IE LEDEN
Klaroen en Tamboerkorps "St.Jan" Heer
district II
.•!secr.P.H.B.Heuts Dorpstraat 106 Heer
Drumband Harmonie "De Nederlander! Amstenrade distr.III
secr.J.Fijten Hommerterweg 46 Amstenrade .. _,'
Drumband Harmonie "Crescendo" MW&beek' -dIstr;Vr
jLsecr.K.Driessen Zwarteweg 61 Milsbeek.
Bedankt als lid: Fluit- en tamboerkorps Wilhelmina
.
Nieuwenhagen. dis. I
"'" De Redaktie moet haar verontscbuldiging aanbieden aan
de secretaris van district VI. Door een "slip of the pen"
stond in het vorige nummer:geen nieuws uit district VI.
terwijl niet minder dan twee volle pagina's aan dit
district waren gewijd."Please Excuse Us?"

f
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De korpsen die aan de Federatieconcoursen in sector A
deelnemen,hoeven niet zelf te zorgen voor de directie
partijen t.b.v.de jury.De betreffende uitgevers zijn zo
bereidwillig geweest de partituren ter beschikking te
stellen.
Deze regel geldt niet voor de korpsen uitkomend in"B"
Hier moeten twee partituren ingezonden worden.
-_._._~'.

NIEUWS UIT DE DISTRICTEN
District I

:::::::::::::=::::::::=:::=:==

Nieuwe Beschermheer
In een buitengewone vergadering van Fl.enT.korps
"Ons Genoegen '56 " Kaalheide werd de heer H.Ritzenfeld
als nieuw beschermheer van het korps geinstalleerd.
Voorzitter J.Starmans sprak de hoop uit,dat onder deze
nieuwe "beschermer"het korps steeds crescendo mag blijven
gaan,en deed een beroeD op aIle leden en vooral op de
vier nieuwe leden am zich voortaan geheel in te zetten
voor het kor~
Ni eu we u=n-ri'f;-:o;-:r:Cm::"e:Cn~-;:e-::n'---'iC:n::-:s::"t=r::u-;:m:::e:::n;-:t""e""n::----------:;voor de drumband van schutterij
"St.Hubertus" te Ubachsberg
,'"'r'"_
De Drumband van de Schutterij
St.Hubertus te Ubachsberg kreeg nieuwe
uniformen en trommen aangeboden,ter ge
legenheid van het 125 jarig bestaan van
de schutterij,welk zondag 12 mei werd
herdacht.
Tijdens de receptie was het een komen
en gaan van tal van verenigingen en
particulieren uit het Voerendaalse
verenigingsleven en uit het Limburgse schuttersleven.
Hr.Meertens,voorzitter van de Zuid Limburgse Schuutersbond
prees de schutters en hun kranige drumband,weBste hen veel
geluk ~et de prachtige uniformen.
Twee jubilerende leden kregen de
zilveren erespeld van verdienste
wegens meer dan 40 jarig lidmaat
schap.Het waren de heren L.Voncken
en L.Ernes.
Namens het Federatiebestuur en redaktie,alsnog een
"Hartelijk Proficiat" voor de jUbilarissen en hun
kor-ps ,

District II
De jeugddrumband van het Fluit en Tamboerkorps-"St.Jozef"
uit Vaals,nog in het eerste jaar van het bestaan,behaalde
op het gehouden muziekconcours van"Grensland" in"Vaalser
quartier" in Dui tsland meteen reeds een prachtig suc cea ,
In de optocht wisten de jeugdige muzikanten met de ere
prijs te gaan strijken,terwijl in de concertweastrijd
een mooie 2e prijs hun deel was.

District II(vervolg)
Drumband Fanfare Juliana uit Limmel-Maastricht.
Tijdens het Stajsconcours in Maastricht waaraan door
niet minder dan 15 harmonieen en Fanfares werd deel
genomen.liet de drumband samen met de Fanfare (die als
laatste korps was opgetreden)een prachtig staaltje van
hun kunnen beluiGteren.De Drumband trad ook aIleen op
en oogste een buitengewoon succes,er werd zelfs een
bisnummer afgedwongen door het publiek.
Ben groat succes voor Tamboer-Maitre Feyt en leider
J.Geurten.
District III
Nieuwe Vaandels voor St.Antonius Treebeek.

[-I

De Showband " St.Antonius" heeft zondag 1? mei twee
nieuwe vaandels in gebruik genomen.
Pastoor Schutgens heeft de vaandels na de H.Mis in de
Rozenkranskerk gewijd.De band bracht vervolgens in de
kerk een prachtig Andante ten gehore.
In het 6emeenschapshuis Chalet yond een feestelijk
ontbijt plaats,waarop aanwezig waren de beschermheer
L.Schunck met echtgenote,het erebestuur,bestuur en
leden.Na afloop van het ontbijt droeg de heer Schunck
met hartelijke woorden de vaandels over.
Deze vaandels zijn naar een ontwerp van H.A.v.Laar uit
Treebeek vervaardigd in de kunstateliers Paul Brand te
Voorburg.Op een rode achtergrond in de uniformkleur
zijn de grenzen van Nederland getekend.Daarvoor zijn
twee klaroenen,en een trom geborduurd,die de windstre~
ken uitwijzen.Ve vaandels vermelden verder de naam en
de oprichtingsdatum 1955.
Ook hier Proficiat namens Federatiebestuur en Redaktie.
District IV
Groot feest bij St.Rochus te Peij.
Op zaterdag 27 april kon St.Rochus zich in hun lokaal
Damrow aan de overheid en federatiebestuurders onder
grote belangstelling van ouders en Peij-enaren in hun
nieuwe uniformen presenteren.
Om acht uur marcheerde het korps onder dave rend applaus
de zaal in en stelde zich op voor presentatie aan aIle
genodigden en aanwezigen.
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Voorzitter Cox sprak een welkomstwoord en nodlgde
Burgemoester Drs.v.Hcemskerk uit de uniformen compleet
te maken.De burgemeester voltooide, na eon trotse en
gloedvolle speech,het werk van de Peij-er gemeenschap
door de rode pluim op de kolbak van de Tamtoer-Haitre
te steken en daarmee de uniformen te completeren.
Hierna prees hij het bestuur en leden voor de animo en
ijver die ze bestoden om hun vereniging tot e,en d e r
beste te maken.
Hevr.de Haes-Hartens 'werd door het enigo v rouwe Li jk c
bestuurslid als Beo c he r-mvr-ou v-. c;"in~tallcerd.Aan d e
Be e ch e r-mv r-ouve werden bloen aangel,oden en de '.'oord
voerder van St.Rochus werd de h o o o uitgesproken dat
\.
onder haar b e.rch er-mi ng e en n i euw glorierijk ti,idperk
voor Jt.Rochu3 zal aanbreken.
Mamens de leden '.erden bonbons a ang e b od e n ,
Hevrouw de Haes cankte zichtbaar ontroerd voor dit
gebaar en memoreerde vooral hot 8envoudigc work dat
zeker bij een j euguverem g i ng niet mag 'worden ver;'}iHr~
loosd.Zij hoopt veel te kunnen doen tot meefjere bloei
van St.Rochus.
Voorzi tter J ongen van de Federatio
b.',_-'.-_,=C._"'__'=.iiifii''"
onderstreepte d e woorden van de
=,,'
Burgemeester en roemde ;jLRochu"
als een der trouwste en beste van
de Limburgse Federatie.Hij betrok
oOk de Beschermvrouwo in zijn vele
felicitaties,en hoopte dat de mooie
nieu'we uni formen zullen s ti mule r e n
tot nog meer opofferingen om nog
meer successen te bchalen.
De heer Schoenmakers,lid van Prov.Staten,noemde het V(~/
~erk dat veor de jeugd en haa~ vrije tijdsbcstb1ing
wordt geJaan in Peij e'.n voorbceld en wenste bostuur en
leden veel succes voor de t.o ek om.s t .
Het aktieve Damescommite b o od een,Joor hun z e Lf ver
vaardigde,vlag aan,benevens een n i ouv .3tar v o o r- '18
Tamboer-~Jai tre.
~fuziek-Buutreodners en gezelligheid besloten doze avond.
Op zondag 28 a-vr t L werd een tocht door Peij en
Scht gehouden.Aan het burgemeestershuis werden bloemen
aangeboden aan de echtgenote van de burgemeester.
Op 30 april vertrok 3t.Rochus al om vijf uur om
deel te nemen aan het defile in Seestdijk bij gelegen
heid van de verjaardag van H.M.Koningin Juliana.
Door discipline,muziek en niet in het minGte door de
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prachtige kleurrijke uniformen mag men in Peij
werkelijk trots zijn op dit korps,het was zeker
een der beste en mooiste uit hot gehele defile.
De 120 man kwamen erg laat maar zeer tevreden
weer in Peij terug!
Er '"erd een '~ankbrie f van H. ~:. on tvangen over d it
zeer gewaardeerde optreden.
/,1 met al ma," ook de Federatie trots zijn op deze
vertegenwoordiger.
District V
Het Bestuur van district V verzoekt de korpsen uit
dit district zovoelmogelijk te willen doelnemen aan
hot Fedoratieconcours dat wordt georganiseerd door
"St.I,ucie" te Ncd e r-we e rt op 18 augustus as.
Na enige moeilijkheden zal het districts-festival
toch doorgaan.Dit festival ve r d bij loting aan
"Fatima" ui t 'Neert toegewezen. Datum 1 sept.as.
Alle korpsen uit hot district worden verwacht.
Men hoopt van dit festival een jaarlijks terugkerend
fostijn te maken.
Prograw~a:Om 2 uur optocht.
Om 4 uur optreden van elk korps afzonderlijk
zowel rnarcherend a18 stilstaand.Show-optreden zal zeet
bijzonder op prijs worden gesteld •.
Het inschrijfgeld bedraagt f 10,~ en kan op de dag van
het fest i. val \,orden a fgod ragen.
Er zijn geen pri.jzen aan het o p t r-e d en ve rbond enma ar
iedor declnemend korns ontvangt een herinnering.
District VI
.
Wim~eluitroiking bi~t.Caecilia Swalmen
De receptie op ~O me i , van db d r-u mhan d van de Kon s Ha r m.
St.Caecilia in Swalmen,gehouden ter gclegenheid van
hun promotie naar de afd.Uitmuntendheid en het behaler
van de wimpel in de eerate afdeling werd ondanks dat
dit gebeurde op maandagavond,door zeer velen bezocht.
Ook het Districtabestuur was hierbij aanwezig in gezeJ
schao van Hoofdsecretaris Beckers.
De Vice-Voorzitter hr.Hennissen prees instructeur
Berghs en zijn jongens voor hun prestaties en de ijver
die ze hiervoor aan de dag legeden.

-"
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Omdat met de groei van het muzikale kunnen van de
knapen ook de groei van de lichaamsbouw gelijke
tred had gehouden moest de spreker-helaas-bekend
maken,dat om financiele reden naar een groen klei
nere jongens was gezocht en ook gevonden.
Deze recepti c betekende dus een waardige afsluiting
voor de kampio~nen.Een gelukkige bijkomstigheid is
dat vrijwel aIle leden van deze drumband als aspirant
leden naar de harmonie zijn overgegaan.
De Distrietsvoorzitter Wulms prees in zijn toespraak
de kwaliteiten van instrueteur en leden en hun behaalJ:
de resultaten.Hij vond het prettig dat er nu reeds eeWV~
Jeugdband is geformeerd en wenste bestuur en instrueteur
hiermede profieiat en bij voorbaat hetzelfde sueces
als hun voorgangers.
Onder daverend applaus reikte hij hierna de .impel
over aan de Tamboer-Maitre.
Hr.Wijnands de voorzitter van sportvereniging SPARTA
complimenteerde de drumband met het sueees en dankte
het bestuur voor de steeds bewezen diensten en rle
prettige samenwerking.
Vervolgens werd aan aIle aanwezigen de gelegenheid
geboden om instrueteur Berghs en de zijnen te feliei
teren.
Hr.Hennissen dankte allen voor de betoonde belangstel
ling en stelde hierna de piepjonge drumband aan aIle
receptiegangers voor.Met veel bravour brachten zijn
hun eerste mars ten gehore en we zien dan ook hun
prestaties onder deskundige leiding met spanning
tegemoet.
""
De Kon.Harm.sloot deze geslaagde receptie met enige
r
pi ttige mars en.
=========~~=~~====

GESLAAGD

Op~8 mei behaalde aan de rnuzieksehool te Roermond

de heer J.Berghs het diploma-voor Instrueteur van
Klaroen- en Jachthoornkorpsen-mct lor na-ta t hij in
1964 in r~astricht slaagde voor Drumband-Instruct.
Van Harte proficiat en ook de korpsen die onder
zijn leiding werken proficiat met deze kundige en
sympathieke instructeur.
De redaktie sluit zich gaarne hierbij aan!
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District VI(vervolg)
U kunt Uw districtssecretaris
en Hoofdbestuurder nu ook
telefonisch bereiken onder no.
04706-2748 C.Timmermans

t
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Ere-lid Reinders 50 jaar lid van "St.Hubertus"
Op woensdag 8 mei vierde hr Reinders-zIjn gouden
jubileum als lid van de Schutterij St.Hubertus.
Vele jaren is hij voorzitter geweest van de Schutterij.
Tevens was hij oprichter en promotor van het Fluit- en
Tamb oerkorps.
Ook in onze Federatie heeft deze sympathieke hr.Reinder
door het vele werk,voor onze limburgse jeugd,vele vrien
den verworven.
Het was dUs alleszins begrijpelijk dat er op deze avond
een grote publieke belangstelling was toen schutters en
muzikanten een serenade brachten.Hierbij waren onder
meer aanwezig de geestelijkheid en de beide wethouders
van Kessel alsmede een deputatie van het hoofd- en het
districtsbestuur.
Voorzitter Driessen bracht namens de vereinging de
jubilaris zeer hartelijk dank.Na de onderscheiding als
gouden lid te hebben uitgereikt,kwamen de vier jongste
led en van het fluiterkorps hun gouden man met een
toepasselijk vers beaanken.
Namens de gemeente werd dank gebracht door Loco-Burg.
Sieben,voor de enorm vele verdiensten,niet aIleen voor
de schutterij maar voor heel Kessel.
Namens onze Federatie werd hr.~einders gehuldigd door
Districtssecr.en Hoofdbestuurder C.Timmermans.
Door zijn schoonzoon J.Wulms werd dank gebracht aan
allen,namens de zichtbaar ontroerde jubilaris,voor de
zeer gewaardeerde hulde.
Met jubilaris,familie en autoriteiten in hun midden
trokken de schutters met marsmuziek naar het lokaal van
hun vereniging waar zij onder elkaar,dit feest nog
lang en gezellig samen vierden.
Jubilaris,nog vele,vele gelukkige jaren!
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VRAGiN VAN INSTRUCTEURS
De Heer ~.Berghs zou gaarne vernemen of de mogelijkheid
bestaat am verplichte nummers vast te stellen vaor de
komende Kampioenschappen en vaor de Solistenconcoursen.
DE REDAKTIE ANTWOORDT
Uiteindelijk zullen we moeten komen tot verplichte num
mers vaor de Kampioenschappen,Maar de tijd is daarvoor
nu nag niet rijplBekijk maar eens de deelname aan de
Federatieconcoursen.De concoursen dle op het laatst van
het seizoen worden gehouden zijn altijd het heste bezet.
Dit is weI het zuiverste bewijs,dat het gros van onze~
karp sen zo vroeg in het seizoen nag niet"klaar"zijn.
. '. ~
En am nu bij de twee verplichte werken nag een extra op""-·
geven?We geloven niet dat dat verstandig-zou zijn.
Onze gedachte is,dat we daar zeker de eerste twee jaren
nag niet aan toe zijn.
Uw tweede vraag .Ook dit jaar zullen voor de solisten
concoursen verplichte nummers worden vastgesteld.Er is
zelfs een voorstel gekomen am va or de afdelingen die
een verplicht nummer moeten spelen oak nag een "vrij"
nummer te laten spelen.
Tot nu toe zijn aIleen voor de Sup.afd.t/m afd Uitmunt.
verplichte werken vastgesteld.Het Federatiebestuur zou
gaarne hierbij nag meerdere afdelingen betrekken.
Voor de tamboers is dat geen bezwaar,immers voor hen is
er lectuur in overvloed,te kust en te keur,maar vooral
voor de pijpers en de klaroenen zijn met de allerbeste
wil geen geschikte nummers aan te wijzen,om de eenvoudige
reden,dat die er nagenoeg helemaal niet zijn,zeker niet
voor solo-uitvoering.
Oplossing hiervoor zou zijn dat het Federatiebestuur
._
opd~chten zougeven tot het componeren van solostukken~J
voor deze instrumenten.
Deze suggestie is al eens opgeworpen tijdens een verga
dering van het hoofdbestuur met de instructeurs,maar er
is nag steeds geen positieve reaktie op gekomen.
Misschien dat het,nu dit mankement weer eens is aangestipt
weI tot resultaten zal komen?
Wie weet?
Tot geruststelling van hr.Berghs nag even dit,vooral
dit gebrek heeft de volle aandacht van het Federatie
bestuur en de Muziekkommissie.
Redaktie
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tierolff
muziekcentrale
DRlJMBANDMUZIEK
voor aIle afdelingen en samensstellingel
verschijnen regelmatig nieuwe werken.
Tamboerkorpsen: Drumswing-~iovesana
Ritmische-Effecten-S.Egberts
Fonton-marsen
-A.v.Veluwen
Wals voor jeugdband-S.Egberts
Tamboerkorps met pii
Katootje
A.Bosch M.Schneider
Polygonium
Smits/Egberts
Tamboerkorps met Bes klaroenen
SummerHolidays on Vlieland Bosch/Schneid
Klaroenia
A.v.Veluwen
Pluk de dag
Egberts/Smit:
Tamboerkorps met Es klaroenen
In blue style
Bosch/Schneider "
All Hands
Smits/Egberts '
Tamb.korps met Es klaroenen en Jachthool
Les Chasseurs
W.Laros
Bandshow
Smits/Egberts
Esprit
Smits/Egberts

7ers

Vraagt onze katalogus met supplement,of zichtzending
van directies.(graag met opgave van bezetting en afd)
Voor superieur slagwerk slechts'een merk: ROYAL
Vraagt onze uitgebreide fraaie katalogus van trommen
en de diverse prijslijsten,waarop o.a.plastic-vellen
van de merken "WEATHER KING" en "STABIL"
De beste blaasinstrumenten voor Uw drumband:
merk: GEBR.de PRINS
o.a.in gebruik bij de bekende band: De trommelaere van
Roe send ale.
TIEROLFF MUZIEKCENTRALE Markt 90/92 Roosendaal
,
tel. 01650-4-551
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Nieuwe rubriek

i
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OP BEZQEK BIJ •••••.•
====================
De Heer Cuypers,oud-voorzitter van Fl.en Tr.korps
"EENDRACHT" Eygelshoven,heeft zich onlangs als voor
zitter,om gezondheidsreden,moeten terugtrekken.
Om zijn vele verdiensten voor zijn korps werd hij als
Ere-voorzitter benoemd en als een der initiatiefnemers
tot de oprichting van De Eendracht in 1933 heeft hij
alle ups en downs meegemaakt.
En dit alles was de reden waarom de redaktie hem
koos als eerste voor deze nieuwe rubriek.
Di t eerste redaktionele interview ontspon zich als '61g·
--Vraag:Hoe oud was U teen U enze muziek koos als hoboy?
Antwoord:De liefhebberij voor onze muziek dateert al ui
mijn jeugdjaren.Als jong broekje liep ik al als tamboer
mee met het klaroenkorps van de schut t er-Lj van Stevens
weert.Mijn broer is nog leider van dit korps,dus het zi
wel in de familie.Dat klaroenkorps moet men natuurlijk
niet vergelijken met wat men nu daaronder verstaat,wij
speelden toendertijd op infanterieklaroenen.Als je nu
ziet wat voor instrument en onze korpsen gebruiken dan
sla je straal achterover.
Later toen ik mij in Eygelshoven had gevestigd,vond ik
meerdere liefhebbers voor deze hobby,dra werd toen de
Eendracht opgericht.De oprichting Yond plaats in zaal
Bresser,waarvan de eigenaar-vooral in het begin- veel
financiele hulp verleende,hetwas nml. in de crisisjarer
Tijdens de oorlog werden de aktiviteiten stopgezet in
verband met de "kulturkammer".Maar na de oorlog werd
weer begonnen,de eerste tijd ging dat zeer moeilijk.
Er waren prakties geen instrumenten meerl Maar met ~
goede woorden en vooral veel geld bereikte men een erg
klein beetje.En in die periode werd ik voorzitter,een
fUnktie die ik tot voor kort heb bekleed.
- Vraag Door welke omstandigheden werd U voorzitter ,koos
men U of werd U door de omstandigheden gedwongen?
Antwoord:Omdat ik alles op haar en snaar zette om direc
na de oorlog weer te kunnen draaien,werd ik min of me e:
tot voorzitter "gebombardeerd". We starten direct met
circa 20 leden,dit ledental schommelde wel eens.
- Vraag Wilt U de moeilijkheden die een voorzitter heeft
vooral in onze verenlglngen,eens omschrijven?

~-

•
Antwoord:De grate moeilijkheid is weI de werving van
leden.Het is steeds voor mij een teleurstelling,dat
als men met de opleiding van een lid zover is,dat de
betreffende mee kan spelen,hij zich soms zander opgaaf
van reden bedankt en zo aIle moe La t;e voor niets is ge
weest.Financiele moeilij~heden zijn er altijd,maar deze
zijn altijd met een beetje goede wil en enige moeite
weI te overbruggen.De subsidie Van de gemeente is f 500,=
per jaar en d a t is we L te weinig. Want am het huidige
peil te houden is het absoluut nodig een vakkundig
instructeur aan te trekken.Hierin zijn wij geslaagd,
de kosten zijn weI hoog,tenminste in vergelijking met
vroeger.Maar een goede instructeur is zijn honorarium
dubbel en dWars waard.
We hebben we L sUbsidieverhoging aangevraagd ,maar tot nu
toe nag geen enkele reaktie ontvangen.Wel hebben we een
extra subsidie ontvangen bij de aanschaf Van nieuwe
uniformen en instrumentarium.
Met de verkoop van donateurskaarten zijn we gestaakt,
hiervoor in de ulaats bieden we twee maal per jaar
steunbonnen aan.De gave is zo laag mogelijk gehouden,
25 cent per bon,maar de meeste begunstigers geven in de
regel meer.Dit draait weI goed,de inkomsten zijn bedui
dend hoger,dan bij de verkoop van donateurskaarten.Van
deze inkomsten moeten we grotendeels rand komen.
--Vraag:Noemt U eens enkele successen door Uw vereniging
behaald •• en oak de grate tegenvallers die U hebt gekend.
Antwoord Het grootste succes is weI de promotie van de
tweede naar de eerste afdeling geweest .Bij de daarop
volgende kampioenswedstrijden behaalden wij een gelijk
aantal punten als Ons Genoegen uit Kaalheide,maar omdat
dit korps met het verplichte nummer meer punten had
behaald dan wij,werden zij de kampioenen.ln aanmerking
genomen dat de huidige instructeur J.v.d.Berg ons korps
nag paS een jaar onder zijn leiding had,vonden we dit
een grate prestatie.Dat we waardig Waren am in de 1e
afd.uit te komen bewezen we het jaar daarna,door in die
hogere afdeling een 1e prijs te behalen in sector B.
Oak internationaal hebben we opmerkelijke prestaties
geleverd,ik denk zoals in Herzogenrath bij het Grens
landtreffen een ereprijs te behalen in de 2e afd.ln
Heydt behaalden we eveneens een ereprijs.
De grootste tegenvaller?
Door een enkeling werd een einde gemaakt aan de
"eendrachtige samenwer king" • Door zi j n optre .Icn ver lieten
vele leden ons korps,zo zelfs dat we genoodzaakt Waren
~
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de aktiviteiten een korte tijd te staken.Deze periode
heeft gelukkig niet lang geduurd,er kwam weer nieuwe
opbloei en langzaam bereikten we weer het huidige peil.
--Vraag Bewaart U aan Uw tijd als voorzitter leuke en
mooie herinneringen?
Antwoord Ieder jaar maken we een trip naar het buiten
land.AI deze rei zen hebben voor mij mooie herinneringen.
De mooiste is weI het bezoek bij een korps in Essen-Werden
geweest.lk denk nog altijd met plezier daaran terug.
--Vraag Wat denkt U van de Federatie?
Antwoord Omdat ik verschillende bonden heb zien oprichten
en gaan heb ik aIle respect voor het fe'eratiebestuur
dat in korte tijd en degelijke organisatie heeft opgebouwd.
De fedexratie doet veel en goed werk.Hieraan hebben we
~I
a Ll.ee n al aan te d anke nj d a t de muziek van onze korpsen
'110#'
op zo'n hoog peil staat.AIs ik bestuursleden tref van
andere korpsen die nog geen lid zijn,spoor ik hen steeds
aan om vooral toch lid te worden.
- Vraag Hoe staat Uw familie tegenover Uw liefhebberij?
Antwoord Mijn vrouw is absoluut niet tegen,maar er zijn
natuurlijk weI dingen die een vrouw moeilijk kan begrij
pen,bijv.een vergadering duurt wat lang,of men komt wat
later thuis dan men gezegd had,enfin,zo zijn er meer van
die dingen.Maar alles met alles genomen heb ik steeis
aIle steun gehad van mijn vrouw en daarvoor ben ik haar
nu nog steeds dankbaar.
--Vraag Habt U tijdens Uw leiderschap steun en medewerking
gehad van de overheid?
Antwoord Van Burgemeester en Gemeentebestuur heb ik weI
medewerking gehad.Nee,hierover kan ik me echt niet
beklagen.
-- Vraag Als U nog eens opnieuw kon beginnen,zoudt u dan
weer deze liefhebberij kiezen?
~
Antwoord (Hier antwoord Mevr.Cuypers met een volmondig) ..
JA.Mijn man kennende,moet ik deze vraag weI beantwoorden.
Want het korps is meer dan een hobby voor mijn man,hij
heeft er steeds alles voor gedaan,vooral bij de organi
satie van welk feest dan ook,waar hij soms geheel aIleen
voor stond,heeft hij als het ware dag en nacht gewerkt.
Hij ging geheel in zijn hobby op en dat is niet zo goed
dat is te veel en alles waar "te" voor staat is verkeerd.
Ik moet er weI uitdrukkelijk bij betonen,dat wij samen
ook heel mooie en prettige dingen hebben meegemaakt.
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DELFT
Door de militaire leiding van dit grate
jaarlijkse geb~ren is,via de ons allen bekende heer
Cammenga,een beroep gedaan op de Federatie.
Willen de "pijpers"van onze lidkorpsen,die
momenteel in militaire dienst zijn hieraan medewcrken?
Zij moeten dan een briefje schrijven aan onze
Hoofdredakteur waarin ze vermelden:
a.Legeronderdeel
b.Standplaats van hun onderdeel
c.Legernummer en burgeradres.
Men verwacht geen virtuozen,wel wordt aandacht
besteed aan het "muzieklezen".
Wij hopen,en met ons de hele Federatie,dat er
van onze zijde veel pijpers zich zullen aanmelden!
Melden aan:W.Pillich.Parkstraat 15 Nieuwenhagen.
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SHOW-Uitvoeringen
Grote aanwinst •.••••••••••••••• Veel meer mogelijkhoden
De tamboerkorpsen zijn in beweging ••••••
Nu we pas de discussiea achter de rug hebben over de
groep met zgn.afwijkende instrumenten,worden al de
mogelijkheden door veel korpsen overwogen om te kom'
tot het organiseren van"show-wedstrijden".
De laatst gehouden bestuursvergaderlng stond al iL.
~
teken van discussie overdit nieuwe onderwerp,maar
is tot nog toe nag geen enkel poaitief resultaat C>>
.t
Show-wedstrijden••••• veel mogelijkheden ••••• maar oak
veel problemen!Men zoekt naar nieuwe mogelijkhci -,: O~
zich te presenteren ..•• (denk maar eens aan het laatate
kampioensconcours) en moet of mag de Federatic c~ze
progressie afremmen?Wij zijn van mening dat men dit,zij
het dan streng gereglementeerd,moet stimulerc~.
Men zal tijdig hanteerbare regels moeten vaststellen
en weer niet moeten wachten tot men met de neus op de
feiten wordt gedrukt.
Maar dan regels,die de vrijheid van opvatting en de
ontplooiing van initiatieven aIle ruimte laten,die de
korpsen bij verwezelijking van hun show doeleinden nccig
hebben.Niet aIleen wij,ook de Landelijke Federatie's zij.
met deze problemen bezig,jammer is het wel,maar wij
hebben hier in limburg bij het ontwikkelen van nieuwe
mogelijkheden een vrij grote achterstand,die we niet
kunnen campenseren met het feit dat wij hier een grot ere
voorsprong hebben op het muzikale vlak.

Maar nu even iets over de regels.
In de beoordeling moet de muziek toch hoofdzaak
zijn.
Ook zal men een tijdslimiet moeten vaststellen,
bijv.10 tot 15 minuten,blijft men onder het tijdslimiet
of"draaitP men langer,dan geeft dit strafpunten.
Voorstellen voo~ de rubrieken bij beoordeling
van de show-wedetrijden.
1.Inhoud en uitvoering van show.
2.Moeilijkheidsgraad van de show oefeningen.
3.Choreografie(d.i.afstemmen van show op muziek)
4.Muzikale uitvoering.
~
5.Moeilijkheidsgraad muziek.
6.Tempo-zuiverheid.
7.Algehele indruk.
Wij hebben helemaal niet de pretentie dat deze
vooretellen en deze rubrieken nu een uitgemaakte
zaak zijn,men zal moeten experimenteren.
Ondervinding is nog altijd de beste leermeester,
en uit aIle fo~ten kan men lering trekken.
Er blijven altijd nog heel veel vragen open.
Maar het zal zeker de moeite waard zijn deze
vorm van wedstrijden te proberen.
We hebben dan ook het plan om een deskundige
hierover te interpelleren en eventueel de regle
menten van de N.C.F.M.te bestuderen.
Normale Tamboerwedstrijden zullen toch steeds,
gehandhaafd moeten blijven ter willen van promotie~
Nu .hebben wij de knuppel in het hoenderhok
geworpen en we wachten nu de reakties af.
Laat ze maar komen,hoe meer hoe Ii ever.
Redaktie

De R.K.Federatie van Diocesane muziekbonden heeft al
regels voor dlt soort wedetrijden vastgesteld.
Ofecho on deze ale regel aanneemt dat aIleen korpeen
met afwijkende bezettingen kunnen deelnemen,we denken
aan pijpers met een uitgebreide blazersgroep van kla
roenen,jachthoorne en trpmpetten en ventielinstrumenten
Andere tamboerkorpsen met normale bezetting kunnen,alth:
volgens de diocesane banden,in prineipe niet aan show
wedstrijden deelnemen.
Wij zijn zo vrij het hiermede niet eens te zijn
we hebben al een zeer geslaagde show gezien van een
koprs dat uit 24 tamboere bes~d,dit was tijdene het
W.M.C.in Kerkrade.Ook kleine korpsen kunnen een goede
show presenteren.
De Ned.Christelijke Federatie van Muzi.ekbonden
organiseerd jaarlijks een viertal Show-wedstrijden.
Van een doze wedetrijden,van Emmeleroord zagsn we een
uitzending in het TV programma,het gedeelte dat we zage
was werkelijk een lust voor het oor eon oog.Er was zelf
een korps dat een "twist" speelde,waarbij de ~~jorettes
deze dans uitbeelden.Dit moet toch ook werken op onze
jeugd,het is onnodig hierbij nog te vertellen dat de
publieke belangstelling enorm was.
Het grote bezwaar van het Federatiebestuur i.s:
Het wedstrijdelement!
We zijn van mening dat,toen men de regels vasts
de van het huidige concoursreglement,deze voorm van
wedstrijden nooit had kunnen voorzien.
Nu de korpsen geen gelegenheid meer hebben om
gewone tamboerwedstrijden te organiseren,buiten de
Federatieconcoursen,was het misschien goed,als men aan
de Festivals Show-wedst~ijden kon koppelen.
Liefst de korpsen hier de vrije hand laten,Laat een .
korps dat hier'!n een behoefte meent te moeten voorzien
deze wedstrijden organiseren.Maar dan met rege+sdie doo
de Federatie zijn vastgesteld en onder een jury die doc
de Federatie wordt aangewezen.(Men zou dit ~ls een
compensatie kunnen zien voor het gemis aan irucomsten
die normaal uit een vrij concours konden komen.)
Wij zijn ervan overtuigd dat de show-wedstrijde
zelfs meer publiek zullen trekken dan onze concoursen,
die uitsluitend op het "oor" zijn afgesteld,en meer
publiek betekant ook-meer geld in kas-en daar gaat het
uiteindelijk ook om.
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WILDE CONCOUR3EN
Amstenrade
Gulpen
Houthem en no em ze verder maar op,ze steken
de kop weer omhoog.
Daarom leek het ons toch even nodig opnieuw
tegen dit kwaad te waarschuwen.
Al kleden ze hun wedstrijden nog zo mooi in en
al geven ze er nog zo'n mooie namen aan en al verbin
den ze er nog zoveel kampioenschappen aan,voor onze
leden zijn ze niet toegestaan.
Ook de drumbands van harmonie~n en fanfares
die bij ons zijn aangesloten en bij de Bond van
Limburgse MUziekgezelschappen Hordt het bezoek aan
"wilde concoursen" ontraden.
Wilt U concoursen bezoeken,ga dan naar het
buitenland.bijv.
30 juni
6 en 7 juli in Turnhout (Belgie)
Inlichtingen bij:W.Van Sas-De Meredelei 142 in
Turnhout
24 augustus in Smeermaes(Belgie)bij Maastricht
Inlichtingen bij R.Hansen--Maaseikersteenweg in
Smeermaes.
We hopen volgende keer meer op deze buitenlandse
agenda te kunnen plaatsen en we vragen daarvoor
uwe hulp.Stuur ons de data van buitenlandse con
coursen die U weI en ons niet bekend zijn.
Redaktie.
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SPECIALISTEI
UII rOR MKLEDII G

Vraag! vrijbJijvend afferle

Muziekcentra/e
Akerstraat 98

J.J. HAN SSE N

Spekholzerheide (L )

Tel 04445 - 2038

**i,c~~**

UW VERTROUWENSADRES
Grote sortering kalfsvellen en pastie ve Il en ;
Weater King, E v erplay. Levering van alle
binnen- en buitenlandse rn.uziek.
VAKKUNDIGE REPARATIE-INRICHTING
voor alle rn.uziekinstrurn.enten.
CONCER TTROMMEN
Royal, Ludwig, Prern.ier, Supton, Wiley
MARSTROMMEN
Royal, Supton, Wiley. Leverbaar in 36 crn ,
33 ern. en 30 ern.
PARADE-, DIEPTE- en OVERSLAGTROMMEN
ROYAL:
Diverse rn.odellen zowel enkel,als dubbel
spanbaar, verende sehroefbussen, event,
autorn.atiseh snarenrn.eehaniek. Perloid uit
voering in diverse kleuren
WILEY:
Luxe parade trorn.rn.en 8 x dubbelspanbaar,
profielbanden, nylon ve l l en , dern.per, auto
rn.atiseh snarenrn.eehaniek; perloid uitvoe
ring in div kleuren Luxe overslagtrorn.
dubbelspanbaar rn.et dern.per s
SUPTON:
F>raehtige rn.odellen in alle kleuren, gelakt
of perloid voorzien van gleufplaatjes en
voetjes Leverbaar rn.et sehroef- of touw
spanning
KLAROENEN
Supton, Mahillon, Van Engelen. In bes of
es of geeorn.bineerd rn.et ventiel of baril.
Bastrorn.petten. Jaehthoorns, Bazuinen••
Bashelieons.

