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Voorwoord bestuur Kring Veghel 
 
Dit jaar vindt voor de 32e keer het Kringfestival plaats voor 
harmonieën, fanfares en slagwerkgroepen. Opnieuw strijden de 
deelnemers voor “Albert van Zutphen Wisseltrofee” 
 
Voor het eerst sinds jaren is de organisatie in handen van andere 
vrijwilligers. Zoals bekend hebben we afscheid genomen van 
Mark, Mirjam en Daan. Uiteraard zijn we hen zeer dankbaar voor 
wat zij de afgelopen jaren ten behoeve van het festival hebben gedaan.  
De organisatie is nu in handen van de jubilerende vereniging Harmonie Sint 
Caecilia Lieshout/Mariahout. Dit bij gelegenheid van het 140 jarig bestaan van 
de Harmonie en 60 jarig bestaan van de slagwerkgroep. Uiteraard namens alle 
leden van de kring van harte proficiat met dat jubileum. Zij zijn daarmee een van 
de oudste harmonieën van Nederland. Het comité, dit keer bestaand uit leden van 
deze vereniging, ondersteund door het Kringbestuur, gaat ervoor zorgen dat we 
terug kunnen kijken op een geslaagd muziekfestival. Dit jaar zullen op zaterdag 10 
slagwerkgroepen en op zondag 9 HaFa orkesten strijden om de prijzen. 
Opnieuw is het ons gelukt om een professionele jury samen te stellen. Zaterdag zal 
de jury bestaan uit Maarten Rongen en Peter Smits. Zondag zal de jury bestaan 
uit Rudy Böhmer en Jos Schroevers. Meedoen blijft echter belangrijker dan 
winnen. De voornaamste doelstelling van de kring is nog steeds het muzikale 
niveau te verbeteren en het in standhouden en verstevigen van de onderlinge band 
tussen de deelnemende verenigingen.  
 
Voor de 14e keer is Jumbo Supermarkten BV hoofdsponsor van het festival, 
waarvoor we dit bedrijf hartelijk danken. Jumbo maakt het mogelijk dit festival, 
maar ook het Jumbo Jeugd Muziek festival en de Majorette-dag te organiseren. Wij 
zijn deze sponsor zeer erkentelijk voor het feit dat zij ons in ieder geval tot 2018 
financieel met een substantieel bedrag ondersteunen.  
 
Waar we vorig jaar te gast waren in Erp, wordt het festival dit jaar georganiseerd 
in samenwerking met Harmonie Sint Caecilia uit Lieshout/Mariahout.  
Het Dorpshuis in Lieshout is de plaats van handeling. Met Sint Caecilia zijn de 
voorbereidingen soepel en prettig verlopen. De voorwaarden voor het succesvol 
verloop van het festival zijn er. Nu nog de uitvoering!  
 
Wij wensen alle deelnemers veel succes en het publiek veel kijk- en vooral veel 
luistergenot. Voor meer informatie kijkt u op: www.muziekkringveghel.nl 
 
Namens het bestuur,  
Ad Maas, voorzitter  

http://www.muziekkringveghel.nl/
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Voorwoord Burgemeester Laarbeek 
 

Welkom in Laarbeek, de groenste gemeente van 
Nederland 
 
Muziek verbindt en verbroedert. Al eeuwenlang wordt er 
muziek gemaakt en biedt dat plezier aan spelers en 
luisteraars. Uiteraard ook in Laarbeek, met drie 
harmonieën in onze gemeente, ben ik trots op het feit dat 
de 32e editie van het Jumbo Muziekfestival wordt 
georganiseerd door Harmonie Sint Caecilia uit Lieshout/Mariahout. Mooi 
dat zij vanwege het 140-jarig bestaan van de harmonie en het 60-jarig 
bestaan van de slagwerkgroep dit festival organiseren. Ik heet u allen dan ook 
van harte welkom in de gemeente Laarbeek, Waterpoort van de Peel en 
verkozen tot de groenste gemeente van Nederland. 
 
Muziek verbroedert schreef ik al, maar als er een cup te winnen is, komt er 
toch iets competitiefs naar boven. Dat is goed voor de muziek, aantrekkelijk 
voor de toeschouwers en een uitdaging voor de jury.  
Het festival maakt het mogelijk dat slagwerkgroepen, fanfares en harmonieën 
een muziekpodium krijgen, waar ze hun kunde en talenten kunnen laten zien. 
Maar liefst tien slagwerkgroepen en negen orkesten laten dit jaar hun 
muzikale prestaties horen tijdens dit festival. 
 
Naast de commissie, die bestaat uit leden van de aangesloten muziek-
verenigingen, zijn er heel veel vrijwilligers nodig voor de organisatie. 
Iedereen die zijn of haar medewerking heeft verleend, wil ik zeer bedanken. 
Alleen op deze wijze kan een dergelijk groot evenement worden 
georganiseerd en wordt het ongetwijfeld weer een groot succes. 
 
Graag wens ik alle deelnemers en organisatoren veel succes en plezier toe 
met het festival. Laat de toeschouwers genieten van jullie muzikale 
kwaliteiten en verschillen. 
 
Frank van der Meijden 
Burgemeester van de gemeente Laarbeek 
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Jurylid slagwerkgroepen: Maarten Rongen 
 
Maarten Rongen, geboren te Horst (Limburg) en nu 
woonachtig in Diemen, begon op jonge leeftijd met 
het spelen van slagwerk in diverse amateur-
orkesten.  
In 1979 behaalde hij cum laude bij Leo Pustjens aan 
de Venlose Muziekschool zijn instructeursdiploma. 
Na zijn HEAO-BE-studie studeerde hij aan het 
Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij Jan Pustjens (soloslagwerker) en Jan 
Labordus (solo-paukenist) van het Koninklijk Concertgebouworkest.  
 
Tijdens zijn slagwerkstudie volgde hij diverse masterclasses en workshops voor 
marimba bij o.a. Keiko Abe, Leigh Howard Stevens en Robert van Size en voor 
drums bij Louis Bellson. Simon Phillips en Rick Latham. In 1989 studeerde hij af 
als DM- en UM-musicus. Maarten Rongen was als paukenist verbonden aan het 
Amsterdam Wind Orchestra waarmee hij diverse cdopnames heeft gemaakt. 
 
Sinds 1982 is hij actief als freelance slagwerker bij de Nederlandse 
beroepsorkesten. Hij speelde o.a. met het Koninklijk Concertgebouworkest, 
het Nederlands Philharmonisch Orkest en Holland Symfonia. Tevens heeft hij 
gespeeld met het Pools Radio Symfonie Orkest, het Australian Chamber Orchestra 
en het Orchestra Sinfonica de Tenerife.  
 

Sinds 1980 is Maarten werkzaam als slagwerk-
docent. Hij heeft een lespraktijk bij muziek-
scholen en muziekverenigingen. Momenteel 
doceert hij aan de muziekscholen in Diemen, 
Stichtse Vecht (Vleuten, Breukelen, Maarssen), 
Uithoorn en De Ronde Venen (Wilnis).  
Hij is dirigent van de slagwerkgroep van de 
Abcouder Harmonie en De Adelaar Weesp. 
Daarnaast is hij coördinator van de Muziek-
school Diemen. 

 
Naast bovenstaande werkzaamheden is Maarten een veel gevraagd jurylid voor de 
podium-, mars- en solistenwedstrijden, repetitor bij diverse muziek-verenigingen 
en geeft hij clinics en workshops voor (amateur) slagwerkers. Tevens componeert 
hij werken voor diverse slagwerkbezettingen. 

  



 5 

Jurylid slagwerkgroepen: Peter Smits 
 

Geboren in Arnhem (1958) en net als vele muzikanten 
komt ook Peter uit een muzikaal gezin. Zijn vader, Krijn 
Smits, was beroepsdirigent en voor Peter stond van jongs 
af aan al vast dat hij, net als zijn vader, dirigent wilde 
worden. Nog steeds is dirigeren een grote passie van hem. 
Sinds 1977 staat Peter al op de bok. In eerste instantie is 
hij vooral werkzaam geweest in de Drumfanfare wereld, 
niet lang daarna ging Peter ook Harmonie en 

Fanfareorkesten leiden. Vele muzikanten heeft hij mogen opleiden voor diploma A 
t/m D. Samen met zijn orkesten heeft hij op diverse concoursen vele successen 
behaald. Zo ook op het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. 
 
Na diverse orkesten te hebben geleid, is Peter op dit moment dirigent van 
Drum&Showfanfare Van Limburg Stirum in Wezep en Stadsharmonie OBK 
Ravenstein. Samen met Rudy Böhmer werkt Peter bij Drum en Showfanfare Mr. 
Van der Zandt uit Velp. Naast zijn bestuursactiviteien voor de Bond van 
Orkestdirigenten en Instructeurs heeft Peter ook zitting als jurylid voor mars- en 
showwedstrijden.  
 

 
 

 
 

Juryleden tijdens het festival 
 
Op het festival zullen op zaterdag de slagwerkgroepen optreden en zullen 
zondag de harmonieën en fanfares strijden voor de prijzen en de eer. 
 
Zaterdag zullen Maarten Rongen en Peter Smits de beoordelingen op zich 
nemen. Op zondag zijn dit Jos Schroevers en Rudy Böhmer. 
  

http://www.muziekhuisfidelis.nl/muziek/wp-content/uploads/petersmits.jpg
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Jurylid harmonie en fanfare: Jos Schroevers 
 
Jos Schroevers (1976) is een jonge ambitieuze dirigent, die op 
gepassioneerde wijze zijn liefde voor de muziek weet over te 
brengen op musici en publiek. Zijn communicatieve en 
pedagogische vaardigheden, samen met zijn emotionele expressie 
zorgen ervoor dat hij een veelgevraagd dirigent is. Jos vindt het 
belangrijk om innovatief bezig te zijn als het gaat om klassieke 
muziek en houdt nieuwe ontwikkelingen scherp in de gaten. 
Daarnaast heeft hij belangstelling voor verschillende vormen van kunst, waarbij 
hij probeert disciplines met elkaar te versmelten.  
 
Zijn muzikale loopbaan startte in 1996 aan het Sweelinck conservatorium 
Amsterdam waar hij klassiek slagwerk studeerde bij Jan Pustjens, Marinus Komst 
en Peter Prommel. Vanaf 1998 volgde hij de Bachelor-opleiding Directie aan het 
Brabants Conservatorium en later zijn Master aan het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag. Hij bezocht zeer regelmatig repetities van het Koninklijk Concert-
gebouworkest, waarbij hij zich liet inspireren door de geweldige repetitie-
techniek van verschillende dirigenten van statuur. 
 
Vanaf 2005 is Jos zich gaan toeleggen op Orkest- en Opera Directie. Gedurende de 
Master-opleiding Orchestra & Opera Conducting aan de Zuidelijke Hogeschool der 
Kunsten te Tilburg kwam zijn ontwikkeling in een stroomversnelling. In 2012 sloot 
Jos deze studie CUM LAUDE af met een project bij het Philharmonisches Orchester 
uit Hagen (Duitsland).  
 
In 2011 was Jos de winnaar van de prestigieuze Nederlandse Dirigentenprijs van 
het Kersjesfonds. Dat gaf hem de mogelijkheid diverse masterclasses te volgen in 
binnen- en buitenland. In New York dirigeerde hij de “Le Sacre du Printemps” van 
Stravinsky. Bij de London Masterclasses werd hij geïnspireerd door de energie van 
Benjamin Zander en diens leiderschapsfilosofie “The Art of Possibility”. Die 
filosofie, waarbij mogelijkheden en het creëren van kansen centraal staan, sluit 
naadloos aan bij Jos’ positieve, enthousiasmerende aanpak om mensen muziek te 
laten maken.  
 
Als Dirigent werkte Jos de afgelopen jaren bij diverse professionele organisaties 
zoals de Nederlandse Reisopera, Sinfonia Rotterdam, Jeugd Orkest Nederland, 
Nationaal Jeugd Orkest en Het Symfonieorkest. In mei 2014 maakte Jos zijn debuut 
als gastdirigent van het Residentie Orkest, leidde hij het Gelders Orkest. Onlangs 
maakte Jos zijn debuut bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. In 2016 zal hij 
onder andere de Philharmonie Zuid-Nederland dirigeren. 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd3MDO9_DPAhVFOBoKHYAhBsQQjRwIBw&url=http://www.bndestem.nl/regio/breda/jos-schroevers-op-de-bok-valt-alles-weg-alleen-de-muziek-telt-1.686262&psig=AFQjCNE3JGm90lX2DoZsTDH4MdhtyQP5QQ&ust=1477312357466027
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Jurylid harmonie en fanfare: Rudy Böhmer 
 

De in Velp geboren (1954) Rudy Böhmer heeft zijn brede 
muzikale ervaringen voornamelijk opgedaan tijdens een 32-
jarige loopbaan bij de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht. 
Het Tamboerkorps van deze Kapel heeft hij in de jaren 80 van 
de vorige eeuw omgevormd tot Drumfanfare. Destijds uniek 
binnen de Krijgsmacht. Voor deze Drumfanfare heeft hij een 
aantal composities en vele arrangementen geproduceerd. 
 
Ook heeft hij gecomponeerd en gearrangeerd voor de Kapel 
van de Koninklijke Luchtmacht, waarvoor Rudy de laatste 
jaren van zijn carrière fungeerde als Kapelmeester. In deze 

hoedanigheid was hij o.a. muzikaal verantwoordelijk voor een aantal Nationale 
Taptoes en bijzettingen van het Koninklijk Huis te Delft.  
 
Momenteel is Rudy dirigent van twee Drumfanfares en een Accordeonorkest. 
Daarnaast arrangeert hij in opdracht voor allerlei ensembles in diverse genres. 
Bovendien fungeert hij als gastdirigent en is hij jurylid in binnen- en buitenland. 
 
 

 

 
 
 

  

http://www.muziekhuisfidelis.nl/muziek/wp-content/uploads/RuudBohmer1.jpg
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Slagwerkensemble “Helmonds Muziek Corps” 
 
Wat in de jaren ’50 begonnen is als tamboerscorps, is uitgegroeid tot een 
waar slagwerkensemble. Het orkest, bestaande uit zo’n 20 man, speelt in 
de hoogste afdeling van de KNFM. Op 20 november 2016 zullen zij 
proberen hun plaats te behouden in deze afdeling, met een bijzonder 
concoursprogramma. 
 
Het thema dat HMC gekozen heeft, vertelt het verhaal van de 
Herculesramp. Een ramp die op 15 juli 1996 op Vliegbasis Eindhoven 
plaatsvond, met het Fanfarekorps van de Nederlandse Koninklijke 
Landmacht aan boord. Dirigent Rob van der Sommen was destijds 
slagwerker bij het korps. Door ziekte kon Rob echter niet deelnemen, 
waardoor hij niet in het vliegtuig zat ten tijde van de ramp.  
 
Als openingswerk dient het door John Williams, voor de blockbuster JFK 
gecomponeerde, “Drummers Salute”. Voor dit concours heeft HMC een 
speciaal stuk over de Herculesramp laten componeren door Etienne 
Houben, getiteld “Na Dato”. Het vertolkt de ramp en de nasleep ervan. 
Verwarring, paniek, ongeloof, verdriet en saamhorigheid zijn allemaal 
terug te horen in het concourswerk. Een ander werk wat HMC samen met 
componist Vincent Houdijk ten gehore zal brengen is het werk “15, 
opgedragen aan zijn broer Ashley, welke omkwam bij de ramp. Als slot 
wordt een bewerking gespeeld van “Somewhere”, uit West Side Story. Dit 
werk was het laatste stuk dat het Fanfarekorps in Modena speelde. 
 

Slagwerkensemble “Helmonds Muziek Corps” 
Divisie 1e  
Instructeur Rob van der Sommen 
Aantal muzikanten 25 

 
Programma 

Drummers Salute John Williams 
Na Dato Etienne Houben 
“15 Vincent Houdijk 
Somewhere arr. Rob van der Sommen  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://yt3.ggpht.com/-SKUcsCzd5Pg/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/CfgAOZfZTUw/s900-c-k-no-mo-rj-c0xffffff/photo.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/channel/UCPSD_858UYRvWbn7o5UMomw&docid=l_qVbcy671EgfM&tbnid=RXaPfimVRvmkZM:&w=900&h=900&bih=739&biw=1205&ved=0ahUKEwicv8H_merPAhWGXhoKHQotDwQQMwguKBIwEg&iact=c&ictx=1
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Muziekvereniging “De Notenkrakers” uit Vorstenbosch 
 
Muziekvereniging de Notenkrakers 
bestaat uit een fanfareorkest,  
een slagwerkgroep en blaaskapel de 
Pierebloazers.  
 
De muziekvereniging werd in 1971 opgericht als drumband. De 
drumband vormde zich in de loop der jaren om naar een slagwerkgroep. 
In 1975 werd gestart met een fanfare en in 1980 volgde de blaaskapel.  
 
De vereniging kent in totaal ongeveer 60 leden, waarvan een deel in 
opleiding. De leeftijd varieert van 9 tot 82 jaar. Muziekopleidingen voor 
de vereniging worden door de eigen stichting Muziekdependance 
Vorstenbosch verzorgd. De wekelijkse repetities en lessen vinden plaats in 
het sociaal en cultureel centrum de Stuik in Vorstenbosch.  
 
Marcel van Vught is sinds 2014 muzikaal leider van de compacte 
enthousiaste slagwerkgroep. Deze slagwerkgroep komt uit in de 4e 
divisie.  
 
De vereniging zorgt bij veel activiteiten in het dorp voor muzikale 
begeleiding. Jaarlijks sluit zij het muziekjaar af met een 
zomeravondconcert. 
 

Slagwerkgroep “De Notenkrakers” 
Divisie 4e  
Instructeur Marcel van Vught 
Aantal muzikanten 7 

 
Programma 

Bakergroove Lamers & van de Wijdeven 
Soundtrack Souvenir Jan Schipper  
The Rasta Phoenix Michel Ponsioen 

 
 

 



 10 

Jeugdslagwerkgroep “Sint Marcellus” uit Odiliapeel 
 

Muziekvereniging St. Marcellus uit Odiliapeel is in 1957 opgericht als 
fanfare en drumband, waarna het begin 21e eeuw is omgevormd tot 
muziekvereniging. De muziekvereniging bestaat op dit moment uit een 
blazersgroep, opleidingsorkest en twee slagwerkgroepen.  
Tijdens deze Jumbocup zal de jeugdslagwerkgroep deelnemen.  
 
De jeugdslagwerkgroep van muziekvereniging St. Marcellus is zich sinds 
dit jaar gaan toeleggen op meer melodische muziekstukken. Met de 
nummers Alpha Bravo Niner, PowerHit! en Technology zullen de leden van 
deze groep laten horen wat zij in dit jaar geleerd hebben.  
 
We hopen deze lijn in de toekomst verder door te kunnen trekken en te 
kunnen gaan gebruiken in combinatie met onze blazersgroep.  
 
Veel luister plezier.  
 
Met muzikale groet,  
Muziekvereniging Sint Marcellus. 
 

 

Slagwerkgroep “Sint Marcellus” 
Divisie 4e  
Instructeur René van Lokven 
Aantal muzikanten 9 

 
Programma 

Alpha Bravo Niner Drew Morris 
PowerHit! (delen 1 en 2) Wibrand van Norel 
Technology Jim Casella 
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Slagwerkgroep “Sint Cecilia” uit Zijtaart 
 
Fanfare Sint Cecilia bestaat al sinds 1902 maar is ondanks haar leeftijd een 
jonge vereniging. Met 125 actieve leden verdeeld over 10 verschillende 
muziek- en majorettegroepen mag je zeggen dat we een levende vereniging 
zijn.  
 
De slagwerkgroep van Sint Cecilia telt momenteel 10 enthousiaste leden 
onder leiding van Henk Schellekens. In de afgelopen jaren hebben we stevig 
aan de weg getimmerd en is er een sterke groei van het aantal slagwerkers 
in opleiding, wat zich heeft getoond in een jeugdslagwerk-groep voor de 
wat gevorderde leerlingen en een opstap jeugdslagwerk-groep met jonge 
talenten voor het slagwerk.  
 
De slagwerkgroep wenst u veel luisterplezier toe. 
 
 
 
 
 
 
 
Slagwerkgroep “Sint Cecilia”  

Divisie 3e  
Instructeur Henk Schellekens 
Aantal muzikanten 10 

 
Programma 

Saiha Etienne Houben 
The Flight Gian Prince 
Arabian Suite Marcel Hessels 
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Slagwerkgroep “Sint Servaes” uit Dinther 
 

Het slagwerk in onze vereniging is in goede handen bij 
onze betrokken en bevlogen instructeur Tonn van de 
Veerdonk. In de afgelopen jaren is veel jong 
slagwerktalent vanuit de C-selectie doorgegroeid naar 
de B-selectie en ook de A-selectie heeft een stevige 
verjonging laten zien. Met 15 bevlogen slagwerkers wordt aan een sterk 
repertoire gewerkt, waarmee we niet alleen vlotte, eigentijdse concertjes 
geven, maar ook kwalitatief hoogstaand slagwerk op de meer competitieve 
podia. 
 
Onze vereniging richt zich op een verdere ontwikkeling zowel muzikaal, als 
ook in de gemeenschap van Dinther. We richten ons op een nieuwe 
toekomst met een grotere diversiteit aan activiteiten voor de jeugd, meer 
verbindingen met partners in de gemeenschap en ontwikkeling naar een 
meer eigentijds imago.  
 
Ook agenderen we een breder muzikaal assortiment met themaconcerten 
rond bijzondere gelegenheden. Zo speelden we in de zomer nog in 
natuurtheater de Kersouwe in Heeswijk-Dinther met Pater Moeskroen 
tijdens het Lieverleefestival. In het voorjaar van 2017 werken we aan een 
concert voor kinderen van onze eigen leden. 
In de loop van komend jaar gaat ons kompas op concoursdeelname voor 
zowel de slagwerkgroep en het harmonieorkest in het najaar van 2017. 
 
Slagwerkgroep “Sint Servaes”  

Divisie 3e 
Instructeur Tonn van de Veerdonk 
Aantal muzikanten 15 

 
Programma 

Vintage Viper  Peter Kil  
Downtown Funk  A. Goldenbeld 
African Dream  Marco Swiggers  
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Slagwerkgroep “Sint Caecilia” uit Lieshout/Mariahout 
 
De slagwerkgroep van Harmonie Sint Caecilia 
Lieshout/Mariahout is opgericht in 1956 als drumband en 
bestaat dit jaar dus 60 jaar.  
In de loop der jaren heeft de drumband zich ontwikkeld 
tot slagwerkgroep. De samenstelling van het repertoire is 
daarmee verschoven van de straatmars naar de meer 
gecompliceerde concertwerken voor percussie.  
 
Jaarlijks geeft de groep enkele concerten in en buiten Lieshout en 
Mariahout. Maar nog steeds trekken de tamboers er, samen met de blazers, 
op uit wanneer er serenades en aubades worden gegeven. Bij het inhalen 
van Sinterklaas, het openen van de kermis of het opluisteren van 
Koningsdag is de drumband paraat. 
 
De nog in opleiding zijnde jeugdige slagwerkers, zijn verenigd in het 
Leerling Slagwerk Orkest en vervolgens de Junior Drum Performance. Daar 
leren ze zich te bekwamen in het samenspel. 
 
De slagwerkgroep van Harmonie Sint Caecilia Lieshout/Mariahout staat 
sinds september 2015 onder leiding van instructeur Rob van de Sommen. 
De groep telt zeventien muzikanten en komt uit in de tweede divisie. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op: www.harmonielieshout.nl 
Wij wensen u veel luisterplezier toe. 
 

Slagwerkgroep “Sint Caecilia” 
Divisie 2e  
Instructeur Rob van der Sommen 
Aantal muzikanten 17 

 
Programma 

African Suite - deel1 Gian Prince 
Djembe Mania Gian Prince 
Ghanaia Matthias Schmitt (arr. Peter Sadlo) 
Burundi Slagerij van Kampen 

  

http://www.harmonielieshout.nl/
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Slagwerkgroep “Eendracht Maakt Macht” uit Boekel 
 

De slagwerkgroep van Harmonie E.M.M. Boekel is een 
jonge en energieke groep muzikanten die zich graag 
laat zien in Boekel.  
 
De slagwerkgroep werd vroeger ook wel drumband genoemd en stond 
toen vooral in het teken van het paraderen met serenades waar zij dan hun 
ritmes en marsen ten gehore brachten. Hedendaags is de slagwerkgroep 
vooral veel dynamischer en zijn de marsen en het over straat gaan slechts 
een klein onderdeel. Toch staat het geven van serenades nog steeds heel 
hoog in het vaandel bij de slagwerkgroep.  
 
De slagwerkgroep staat echter beter bekend om het spelen op concerten 
en het vermaken van het publiek met zijn lekker ritmes en zwaardere 
werken. Zeker als de slagwerkgroep de kans krijgt om uit te pakken met 
wat show elementen, dan zullen zij dat zeker doen.  
 
De slagwerkgroep is in 2015 gepromoveerd naar de 2e divisie.  
 

Slagwerkgroep EMM Boekel 
Divisie 2e  
Instructeur Paul Schepers 
Aantal muzikanten 14 

 
Programma 

Rhythms of Sanchez A. Goldenbeld  
Petravo E. Crauwels  
Saiha Etienne Houben 
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Slagwerkgroep “De Echo der Bergen” uit Eerde 
 

De slagwerkgroep van muziekvereniging EDB uit Eerde 
is een jonge dynamische en vooruitstrevende groep. De 
afgelopen jaren is de groep flink gegroeid in jeugd, 
kwaliteit en instrumentarium.  
 
Naast deze slagwerkgroep beschikt de vereniging nog 
over een jeugdslagwerkgroep en een blaasorkest.  
De opleiding- en instructie van de slagwerkafdeling is in handen van René 
van Lokven.  
 
Voor dit Jumbomuziekfestival heeft de groep een mooi programma 
samengesteld van zowel ritmische als melodische nummers. De groep is 
voornemend om eind 2017 deel te nemen aan de podiumwedstrijden 
voor slagwerkgroepen. Hiervoor worden momenteel diverse 
muziekstukken op de lessenaar gelegd. Alles om na de jaarwisseling een 
mooi programma te hebben om aan te gaan werken richting de 
podiumwedstrijd.  
 
Wij wensen u veel plezier met het optreden van slagwerkgroep EDB uit 
Eerde.  
 
Slagwerkgroep “De Echo der Bergen” 

Divisie 4e  
Instructeur René van Lokven 
Aantal muzikanten 17 

 
Programma 

African Suite deel 1 Gian Prince 
Mozambique Chris Brooks 
The Lord of the Dance Ronan Hardiman. Arr. Bart Koning 
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Slagwerkgroep “Sint Willibrord” uit Heeswijk 
 

De Koninklijke Fanfare St. Willibrord uit Heeswijk is 
opgericht in 1823 en is hiermee één van de oudste 
muziekkorpsen van Nederland. 
 
Sinds 1973 , bij de viering van het 150-jarig bestaan, mag deze vereniging 
het predikaat “Koninklijk“ voeren. De vereniging heeft ±120 leden, welke 
verdeeld zijn over de volgende onderdelen: 

♪ Fanfarekorps + opleidingsorkest + blazers-opstaporkest 
♪ Slagwerkgroep + Jeugdslagwerkgroep + slagwerk-opstaporkest  

 
De opleiding van onze 62 leerlingen is volledig in eigen beheer. Mede 
hierdoor creëren we voor de leerlingen betrokkenheid bij de vereniging 
vanaf de eerste muzikale schreden. Zodra de leerlingen een half jaar les 
hebben, mogen ze al deelnemen aan een van de opstaporkesten. 
 
De slagwerkgroep van de Koninklijke Fanfare St. Willibrord bestaat 
uit 25 muzikanten; tijdens het laatste nummer wat ze voor u uitvoeren 
wordt deze groep aangevuld met gitaren, blazers en zang. Ze staan onder 
leiding van Wim van Zutphen. 
 
Slagwerkgroep “Sint Willibrord” 

Divisie 2e  
Instructeur Wim v. Zutphen 
Aantal muzikanten 25 

 
Programma 

Beta Rhythm Etienne Houben 
Exposure Vincent Cox 
Radar Love Golden Earring 
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Slagwerkgroep “Oefening Baart Kunst” uit Erp  
  
De slagwerkgroep van OBK bestaat momenteel uit 13 slagwerkers. Zij 
verzorgen door het jaar heen diverse optredens waaronder het vier-
jaarlijks muziekevenment ‘Lost in Music’. Daarnaast neemt de 
slagwerkgroep diverse malen deel aan de Erpse pronkzittingen, waar zij 
vaak in creatieve acts op allerlei manieren muziek uit onverwachte 
instrumenten weten te halen.  
 
Sinds 1987 staat de slagwerkgroep van OBK onder leiding van Henk 
Schellekens. De muzikanten zijn in die jaren uitgegroeid naar 
multifunctionele slagwerkers, die een veelvoud aan instrumenten 
bespelen.  
 
Meer informatie over slagwerkgroep OBK kunt u vinden op 
www.harmonieobk.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
Slagwerkgroep “Oefening Baart Kunst” 

Divisie 3e  
Instructeur Henk Schellekens 
Aantal muzikanten 13 

 

Programma 
Minimal Overture Henrico Stevens 
Pride and Proud Antoon Gruyters 
Spotlight on the drummer Leon Camp 
Feniks Rising Etienne Houben 

  

http://www.harmonieobk.nl/


 18 

Programma Zaterdag 5 November 
 
 
  Slagwerkgroep Aanvang 

 
1. Helmonds Muziek Corps, Helmond (B.M.) 11:15 

2. Muziekvereniging de Notenkrakers Vorstenbosch 12:15 

3. St. Marcellus Odiliapeel 12:45 

 
Pauze (30 minuten)  
 
4. Fanfare St. Cecilia Zijtaart 14:00 

5. “Sint Servaes” uit Dinther 14:45 

6. Harmonie Sint Caecilia Lieshout/Mariahout 15:30 

 
Pauze (15 minuten) 
 
7. Harmonie EMM Boekel 16:30 

8. Fanfare EDB Eerde 17:15 

9. “Sint Willibrord” uit Heeswijk 18:00 

10. Slagwerkgroep OBK Erp 18:45 

 
Prijsuitreiking 20:15 
 
Einde 20:45 
 
 

 
* B.M. = Buiten Mededinging 
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Programma Zondag 6 November 
 
 

  HaFa orkest Aanvang 
 
1. Muziekvereniging Frisselstein Veghel 11:15 

2. “Sint Willibrord” uit Heeswijk 12:00 

3. Fanfare Sint Cecilia Zijtaart 12:45 

 
Pauze (30 minuten) 
 
4. “Echo der Peel” uit Venhorst 14:00 

5. “Sint Servaes” uit Dinther 14:45 

6. Muziekvereniging de Notenkrakers Vorstenbosch 15:30 

 
Pauze (15 minuten) 
 
7. Harmonie Sint Caecilia Lieshout/Mariahout 16:30 

8. “Sint Caecilia” Volkel 17:15 

9. Harmonie OBK Erp 18:00 

 
Prijsuitreiking 19:30 
 
Einde 20:00 
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Muziekvereniging Harmonie “Frisselstein” uit Veghel 
 
Muziekvereniging Harmonie Frisselstein is een moderne 
muziekvereniging waarin jong en oud met plezier samen 
muziek maken. De jeugd staat centraal in het 
verenigingsbeleid waardoor de vereniging meer dan 100 
jeugdleden telt in het totaal van ruim 200 enthousiaste 
leden.  
 
Het Groot Harmonie Orkest, onder leiding van dirigent Michiel van Vliet, 
bestaat uit 50 muzikanten en speelt sinds November 2010 in de tweede 
divisie. Het orkest wordt gekenmerkt door een evenwichtige leeftijds-
opbouw. Dit is het resultaat is van het, jaren geleden, gestarte 
opleidingsbeleid waarbij veel aandacht wordt geschonken aan in- en 
doorstroom van jonge muzikanten binnen de vereniging. Het orkest kent 
een zeer divers repertoire. Van populair tot klassiek, waarbij ook 
housemuziek niet wordt geschuwd. Hiermee wordt een breed publiek 
bereikt tijdens allerlei concerten en festiviteiten, wat zeker bijdraagt aan 
de populariteit van dit enthousiaste orkest.  
 
Met de keuze van het programma voor het Jumbo Muziek Festival 2016 
hoort u de veelzijdigheid van Muziekvereniging Harmonie Frisselstein en 
haar Groot Harmonie Orkest. 
 
Veel luisterplezier!!! 
 

Harmonie “Frisselstein” 
Divisie 2e 
Dirigent Michiel van Vliet 
Aantal muzikanten 50 

 

Programma 
The Wind in the Willows Johan de Meij  
Pilates: Mountain of Dragons Steven Reineke 
Highlights from Hook J Williams 
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Fanfare “Sint Willibrord” uit Heeswijk 
 

De Koninklijke Fanfare St. Willibrord uit 
Heeswijk is opgericht in 1823 en is hiermee 
één van de oudste muziekkorpsen van 
Nederland. Sinds 1973, bij de viering van het 
150-jarig bestaan, mag deze vereniging het predikaat “Koninklijk“ voeren. 
De vereniging heeft ±120 leden, welke verdeeld zijn over de volgende 
onderdelen: 

♪ Fanfarekorps + opleidingsorkest + blazers-opstaporkest 
♪ Slagwerkgroep + Jeugdslagwerkgroep + slagwerk-opstaporkest  

 
Behalve samen muziek maken tijdens concerten en serenades, heeft deze 
vereniging vele nevenactiviteiten voor haar leden, zoals het Fanfare-
Jeugdkamp, met gemiddeld 65 deelnemers, maar ook voor de hele 
gemeenschap, zoals de Toer Mee sponsorfietstocht, welke dit jaar haar 40e 
editie beleefde, en onlangs nog de voorstelling “Op zoek naar Geluk” welke 
uitgevoerd werd door het opleidingsorkest, de jeugdslagwerkgroep en 
Kinder Muziek Tejater Groep Speelgoetd. 
 
Het fanfareorkest van de Koninklijke Fanfare St. Willibrord uit Heeswijk 
bestaat uit 52 muzikanten, komt uit in de 3e divisie en staat onder leiding 
van Hans Thijssen. Zondag 13 november a.s. zal het fanfarekorps 
deelnemen aan het Muziekconcours te Enschede, en dit Jumbo Festival past 
mooi in de voorbereiding voor dit concours. 
 
Fanfare “Sint Willibrord” 

Divisie 3e 
Dirigent  Hans Thijssen 
Aantal muzikanten 52 

 

Programma 
Hymnus Pastorale Bert Appermont 
Seagate Overture James Swearingen, 
 arr. Jan Bosveld 
The Heart of Lithuania Jacob de Haan  
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Fanfare “Sint Cecilia” uit Zijtaart 
 
Fanfare Sint Cecilia bestaat al sinds 1902 maar is ondanks haar leeftijd een 
jonge vereniging. Met 125 actieve leden verdeeld over 10 verschillende 
muziek- en majorettegroepen mag je zeggen dat we een levendige 
vereniging zijn. 
Naast deelname aan concoursen en festivals verzorgen we ook concerten 
en optredens voor een breed publiek en zijn we aanwezig bij voor het dorp 
belangrijke activiteiten en gebeurtenissen. 
 
Dit jaar bereiden we ons voor op het concours in Zutphen op zaterdag 26 
november. Altijd weer een intensieve periode, waarbij we streven naar een 
mooi resultaat. Dit jaar zullen we ons concours programma dan ook ten 
gehore brengen op het Jumbo Muziek Festival. We hopen dan met het 
jurycommentaar nog wat puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ te kunnen 
zetten in de laatste voorbereidingen.  
Wij wensen jullie in ieder geval veel luisterplezier en tot volgend jaar! 

 
 
 
 
 
 
 
Fanfare “Sint Cecilia” 

Divisie 1e  
Dirigent  Albert-John Vervorst 
Aantal muzikanten 45 

 
Programma 

Olympic Fanfare and Theme  James Curnow 
Thales from the Fens Leon Vliex 
Sinfonietta No 4 Philip Sparke  
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Fanfare “Echo der Peel” uit Venhorst 
 

Fanfare ‘Echo der Peel’ is een klein fanfare-orkest uit Venhorst.  
Naast het samen muziek maken staat gezelligheid hoog in het vaandel. 
Sinds de oplevering van het geheel vernieuwde gemeenschapshuis ‘De 
Horst’ in Venhorst kan ‘Echo der Peel’ beschikken over een fantastische 
concertzaal met een geweldige akoestiek, waarvan iedereen heeft kunnen 
genieten tijdens het Jumbo-festival in 2014.” 
 
Het afgelopen jaar hebben wij veel aandacht gehad voor ledenwerving en 
onze concerten in een nieuw jasje gestoken. 
 
‘Echo der Peel’ staat onder de bezielende leiding van Hans Thijssen.  
Wij wensen u veel luisterplezier! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fanfare “Echo der Peel“ 

Divisie 5e 
Dirigent  Hans Thijssen 
Aantal muzikanten 31 

 
Programma 

Band of Brothers  Michael Kamen, arr. Rieks van der Velde 
Broken Sword  Kevin Houben 
Brave Walt Disney/Pixar, arr. Philip Sparke 
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Harmonie “Sint Servaes” uit Dinther 
 
Harmonie Sint Servaes uit Dinther is een bloeiende 
muziekvereniging met ongeveer 120 leden. De in 1930 
opgerichte muziekvereniging, die vanaf de oprichting 
één jaar als fanfare door het leven ging, bestaat uit een 
groot harmonieorkest met ca. 60 leden en een 
slagwerkgroep van ca. 16 leden.  
Daarnaast zijn er diverse opleidingsorkesten voor zowel slagwerk en 
harmonieorkest.  
 
Het harmonieorkest staat sinds april 2016 onder leiding van een nieuwe 
dirigent Adri Verhoeven. Het speelt al jaren op het niveau van de 2e divisie, 
maar zet toch steeds kleine stapjes voorwaarts. In het afgelopen jaar 
hebben we samen met de slagwerkgroep van onze vereniging een groots 
Proms concert neergezet onder de titel Viking Dinther Proms. Met een 
gevarieerd programma van klassiek tot Rock ’n Roll, van schlager tot 
stemmige concertmuziek brachten we een ruim 2 uur durende show op het 
podium, waar we veel waardering voor kregen.  
 
Naast het harmonieorkest heeft Sint Servaes een opleidingsorkest en een 
opstaporkest, beiden onder leiding van Arian Deckers. Hiermee wordt een 
mooi fundament gelegd voor toetreding tot het grote orkest. 

 

Harmonie “Sint Servaes” 
Divisie 2e 
Dirigent Adri Verhoeven 
Aantal muzikanten 60 

 
Programma 

This Majestic Land Michael Hoppé 
Nostradamus Otto M. Schwarz 
Don’t let me be misunderstood arr. Andrea Ravizza 
A Klezmer Karnival Philip Sparke 
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Muziekvereniging “De Notenkrakers” uit Vorstenbosch 
 
Muziekvereniging de Notenkrakers bestaat 
uit een fanfareorkest, een slagwerkgroep en 
blaaskapel de Pierebloazers.  
 
De muziekvereniging werd in 1971 opgericht als drumband. De 
drumband vormde zich in de loop der jaren om naar een slagwerkgroep. 
In 1975 werd gestart met een fanfare en in 1980 volgde de blaaskapel.  
 
De vereniging kent in totaal ongeveer 60 leden, waarvan een deel in 
opleiding. De leeftijd varieert van 9 tot 82 jaar. Muziekopleidingen voor 
de vereniging worden door de eigen stichting Muziekdependance 
Vorstenbosch verzorgd. De wekelijkse repetities en lessen vinden plaats in 
het sociaal en cultureel centrum de Stuik in Vorstenbosch.  
 
Het fanfareorkest staat sinds 2014 onder muzikale leiding van dirigent 
Marc Thijssen en kent ca 30 leden. Het orkest vierde in 2015 haar 40 jarig 
bestaan met een groots muziekspektakel. Het orkest speelt in de 4e 
divisie.  
 
De Pierebloazers onder leiding van Willemijn Zwanenberg zorgen voor 
een belangrijke vrolijke noot tijdens de carnavalsactiviteiten in het dorp. 
Zij organiseren sinds 2010 jaarlijks een kapellenfestival tijdens de kermis.  
 

Fanfare “De Notenkrakers” 
Divisie 4e  
Dirigent Marc Thijssen 
Aantal muzikanten 31 

 
Programma 

Micko R. Beck  
Klezmeriana Jan de Haan 
Selections from The Lion King Arr. Paul Lavender 
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Harmonie “Sint Caecilia” uit Lieshout/Mariahout 
 
Harmonie Sint Caecilia Lieshout/Mariahout werd op 1 
augustus 1876 als fanfare opgericht met 18 muzikanten. 
Vierenveertig jaar later, in augustus 1920, werd de fanfare 
omgezet in een harmonie. 
 
Dit jaar bestaat onze vereniging 140 jaar. In het weekend van 8, 9 en 10 juli 
hebben we dit groots gevierd. Maar ook door het Jumbo Muziek Festival in 
Lieshout te organiseren willen we laten zien dat we een bruisende 
vereniging zijn. 
 
Anno 2016 bestaat Harmonie Sint Caecilia uit 7 orkesten. Naast het 
Harmonie-orkest is er de Slagwerkgroep en het Seniorenorkest. Voor de 
nog in opleiding zijnde muzikanten zijn er vier opleidingsorkesten. 
 
Naast het verzorgen van concerten gaan de leden van het harmonie-orkest 
en de slagwerkgroep gezamenlijk de straat op voor het brengen van 
serenades en het opluisteren van diverse feestelijke activiteiten in Lieshout 
en Mariahout. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.harmonielieshout.nl 
Tot slot wensen wij u veel luisterplezier toe. 
 

Harmonie “Sint Caecilia” 
Divisie 1e 
Dirigent Hans Pastoor 
Aantal muzikanten 60 

 
Programma 

Overture to “Candide” Leonard Bernstein 
 (arr. Clare Grundman) 
For the Love of a Princess James Horner  
 (arr. Andrew Duncan) 
Poema Alpestre Franco Cesarini  

http://www.harmonielieshout.nl/
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Harmonie “Sint Caecilia” uit Volkel 
 
Opgericht op 6 december 1909 is Sint Caecilia een jonge 
eeuweling. De vereniging bestaat uit een harmonieorkest, 
een slagwerkgroep en heeft samen met zustervereniging 
EMM uit Boekel een opleidingsorkest onder de naam 
‘Enjoy’. Dit laatste is een mooi voorbeeld van regionale 
samenwerking van muziekverenigingen. 
 

Onze vereniging beschikt sinds 1997 over een eigen verenigingsgebouw, 
het ‘Muziekhuis’ genaamd. Het gebouw dat geroemd wordt vanwege zijn 
goede akoestiek is tot stand gekomen met de hulp van vele Volkelse 
vrijwilligers en sponsoren. Daar zijn we trots op. Op maandagavond 
repeteert er de slagwerkgroep en op donderdagavond de harmonie. 
Verder worden er de muziek-opleidingen verzorgd voor onze leerlingen.  
Ook vinden er regelmatig andere muzikale activiteiten plaats en meerdere 
muziekverenigingen uit de kring hebben er al dankbaar gebruik gemaakt. 
 
Bij deze editie van het Jumbo Muziek Festival is onze vereniging wederom 
present, hoewel de slagwerkgroep niet kan deelnemen. De harmonie zal 
enkele werken spelen uit het repertoire ter voorbereiding op hun concert 
op vrijdag 25 november in de theaterzaal van Markant in Uden. Die avond 
zullen zij het podium delen met Gerard van Maasakkers. De harmonie zal 
Gerard begeleiden maar zullen zij ook enkele concourswerken ten gehore 
brengen. Vandaag een voorproefje. Kaarten zijn te koop bij Markant.  
Meer informatie op www.sintcaecilia-volkel.nl. 

 
Harmonie “Sint Caecilia” 

Divisie 3e  
Dirigent  Wil Veraa 
Aantal muzikanten 43 

 
Programma 

A Festive Overture A. Reed  
Fille aux cheveux de lin C. Debussy, arr. P. Spark 
Cartoon C.M. Peeters 

  

http://www.sintcaecilia-volkel.nl/
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Harmonie “Oefening Baart Kunst” uit Erp 
 

Het harmonieorkest van OBK is een bruisende vereniging 
die is opgericht in 1920 en speelt sinds 1999 in de 1e divisie. 
Naast de traditionele concerten en serenades bij speciale 
gelegenheden staat de vereniging ook bekend om haar 
muzikale projecten.  
 
Het Klank en Lichtspel in Erp wordt elke 5 jaar op Bevrijdingsdag 
georganiseerd. Dit muzikale openluchtspektakel wordt gehouden sinds 
1980 en is uitgegroeid tot een herdenking en trekt elke keer weer veel 
bezoekers uit de regio Erp. Ook het muziekspektakel Lost In Music heeft 
inmiddels een naam opgebouwd. Op 25, 26 en 27 november 2016 wordt 
het voor de vijfde keer gehouden. Drie avonden lang kunnen de bezoekers 
in een uitverkochte zaal genieten van een zeer gevarieerd programma 
met muziek, zang en dans.  
 
Meer informatie over harmonieorkest OBK kunt u vinden op 
www.harmonieobk.nl.  
 

Harmonie “Oefening Baart Kunst” 
Divisie 1e 
Dirigent  Sef Pijpers 
Aantal muzikanten 67 

 

Programma 
The legend of the Amaterasu Swiggers 
Three miniatures Rossini 
Une belle Histoire Fugain 
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Verkort Reglement 
 
VERENIGING VAN MUZIEKGEZELSCHAPPEN KRING VEGHEL 
De kring Veghel schrijft elk jaar een ontmoeting uit 
voor de aangesloten leden.  
 
De leden zijn: 
1. Harmonie “Eendracht Maakt Macht” uit Boekel 
2. Harmonie “Sint Servaes” uit Dinther 
3. Fanfare “De Echo der Bergen” uit Eerde 
4. Harmonie “Oefening Baart Kunst” uit Erp 
5. Koninklijke Fanfare “Sint Willibrord” uit Heeswijk 
6. Harmonie “Sint Caecilia” uit Lieshout/Mariahout 
7. “Harmonie Nijnsel” uit Nijnsel 
8. Muziekvereniging “Sint Marcellus” uit Odiliapeel 
9. Harmonie “De Eendracht” uit Uden 
10. Majorettenkorps “De Wiebert” uit Uden 
11. Muziekvereniging “Frisselstein” uit Veghel 
12. Fanfare “Echo der Peel” uit Venhorst 
13. Harmonie “Sint Caecilia” uit Volkel 
14. Muziekvereniging “De Notenkrakers” uit Vorstenbosch 
15. Kerkelijke drumband en harmonie “Zeelandia” uit Zeeland 
16. Fanfare “Sint Cecilia” uit Zijtaart 

 
Doelstellingen: 
♪ Het muzikale niveau verbeteren c.q. in stand houden en de onderlinge band 

tussen de verenigingen versterken. 
♪ Meer bekendheid geven aan de amateurmuziek binnen De KRING VEGHEL 
♪ Alle leden nemen in principe met hun geledingen fanfare, harmonie of 

slagwerkgroep jaarlijks deel aan het Kringfestival. Kan men bij hoge 
uitzondering om redenen niet deelnemen, dan dit zo snel mogelijk 
doorgeven aan het Kringbestuur. 

 
Deelnemers  
♪ De deelnemende verenigingen kunnen meedoen met verschillende 

geledingen zijnde een harmonie orkest, fanfare orkest, slagwerkgroep. 
♪ Per vereniging wordt een contributie betaald welke jaarlijks in de leden-

vergadering van De Kring Veghel wordt vastgesteld. Voor de deelname aan 
het jaarlijkse muziekfestival behoeft geen inschrijfgeld betaald te worden. 

♪ Voor verenigingen welke ook beschikken over majorette groepen, worden 
de kosten van de festiviteiten voor majorette per evenement vastgesteld. 
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Verkort Reglement 

 
♪ Iedere geleding dient in te schrijven in die afdeling of divisie waarin het 

gezelschap op 1 januari van het jaar van het festival is geklasseerd.  
♪ Voor de herkenbaarheid worden de deelnemers geacht hun 

verenigingsvaandel(s) mee te brengen. 
 

Indeling categorieën 
Deelname vindt plaats in de onderstaande categorieën: 
 

Categorie A: Harmonieën en Fanfares 
Er is voor deze categorie een indeling in vier groepen: 
 Groep D: korpsen uit de vierde en vijfde divisie 
 Groep C: korpsen uit de derde divisie 
 Groep B: korpsen uit de tweede divisie 
 Groep A: korpsen uit de eerste divisie 
 
Categorie B: Slagwerkgroepen 
Er is voor deze categorie een indeling in drie groepen: 
 Groep C: korpsen uit de vierde divisie 
 Groep B: korpsen uit de derde divisie 
 Groep A: korpsen uit eerste en tweede divisie 
 

 Elk jaar zal in het voorjaar tijdens de ledenvergadering de groepsindeling 
worden voorgelegd aan de leden. 

 
Beoordeling van de categorieën 
Elke deelnemende vereniging wordt beoordeeld op 2 onderdelen. 
 

Onderdeel 1:  
Het te spelen werk gekozen uit een van de meest recente Repertoria of 
gelijkwaardig ter beoordeling aan de jury met onderstaande 
moeilijkheidsgraden: 
 Groep A: moeilijkheidsgraad groter of gelijk aan 4  
 Groep B: moeilijkheidsgraad groter of gelijk aan 3  
 Groep C: moeilijkheidsgraad groter of gelijk aan 2 
 
Onderdeel 2:  
De overige te spelen werken van het programma zijn naar keuze, waarbij 
ook gekozen kan worden voor zangers; solisten of een koor. De vakjury zal 
toezien op de verhouding van klassering van het korps en de uitgevoerde 
werken. 
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Verkort Reglement 

 
Jurering 
a) Van ieder optreden wordt door het jurylid een verslag gemaakt. 
b) In het schriftelijk verslag van het te beoordelen onderdeel 1 zal door de 

juryleden specifiek ingegaan worden op de verschillende rubrieken en details 
van de uitvoering. Bij het onderdeel 2 zal de jury zich in de regel meer 
beperken tot de hoofdzaken. 

c) Naast het oordeel in de vorm van bovengenoemd verslag wordt door het 
jurylid twee waarderingen in punten gegeven: 
1. het te beoordelen onderdeel 1 wordt volgens het zogenoemde tien-

rubrieken-systeem gewaardeerd met een maximum van tien punten per 
rubriek (maximaal 100 punten). 

2. het te beoordelen onderdeel 2 wordt gewaardeerd met één totaal-
waardering van maximaal 100 punten. Hierbij wordt ook de programma-
keuze in beschouwing genomen. 

d) De resultaten van onderdeel 1 en 2 worden opgeteld en gedeeld door twee. De 
uitkomst is het aan het orkest toe te kennen puntenaantal. Dit totaal kan 
maximaal 100 punten zijn. 

e) De puntentotalen van de corpsen worden niet openbaar bekendgemaakt, 
maar de corpsen krijgen deze wel uitgereikt. 

 
Prijzen Jumbo Muziek Festival 
Per categorie zullen de volgende prijzen worden uitgereikt: 
 Categorie A: voor ieder van de vier groepen: één (eerste) prijs bestaande uit 

een beker. 
 Categorie B: voor ieder van de drie groepen: één (eerste) prijs bestaande uit 

een beker. 
 
Het corps met het hoogst aantal punten in elke groep komt in aanmerking voor 
een beker. Er zijn 2 wisselbekers, voor iedere categorie één. De wisselbeker 
wordt toegekend aan de best geklasseerde in iedere categorie. 
 
De winnaars zorgen zelf voor het graveren van de wisselbeker. De geleding van 
een vereniging die voor de derde keer de wisselbeker behaalt, krijgt deze 
definitief in haar bezit. 
 
Om in aanmerking te komen voor de prijzen, dienen de corpsen minimaal hun 
vereniging te presenteren en de uit te voeren werken aan te kondigen. 
 
Elk werk dient vooraf aangekondigd te worden, dit dient te geschieden nadat het 
voorafgaande werk beoordeeld is, zodat de jury en ook het publiek de 
aankondiging van het komende werk hoort. 
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Verkort Reglement 

 
Als de jury gereed is met het te beoordelen werk, zal er een belletje klinken 
waarna het volgende werk aangekondigd kan worden. 
 
Tijdstip optredens en duur optredens 
Het bestuur stelt een roulatiesysteem op voor de tijd van optreden van de 
deelnemers. Hierdoor krijgt iedere muziekvereniging de kans om bijvoorbeeld op 
een festivaldag in de avond als laatste op te treden. De ondersteunende 
organiserende verenigingen hebben inspraak in het tijdstip van optreden. 
 
De maximale speeltijd inclusief op- en afbouw bedraagt voor alle geledingen 45 
minuten en exclusief op- en afbouw 25 minuten. 
 
Bij het inschrijven kan aangegeven worden hoeveel speeltijd men nodig denkt te 
hebben, de maximale speeltijd van 25 minuten mag niet overschreden worden. 
 

Tijdens het festival kan de jury ingrijpen als de maximale speeltijd van 25 minuten 
dreigt overschreden te worden. Geledingen die in het festivaljaar na de festivaldata 
op concours gaan, kunnen verzoeken om tijdens het festival het gehele 
concoursprogramma uit te voeren. Zij kunnen dan dispensatie krijgen voor de 
maximale speeltijd, zij dienen dit op het inschrijfformulier aan te geven 
Beoordeling vindt dan ook plaats conform art. 8. 
 

 
Kringbestuur 
Voorzitter: Ad Maas 0413-473897
 Lieshoutseweg 39, 5491 RP Nijnsel 06-40022186 
Secretaris: Monique van Vlerken  0499-423707 
 Ribbiusstraat 10, 5737 BC Lieshout 
Penningmeester: Martin van Eert uit Zijtaart  0413-209623 

 
Opgemaakt oktober 2016 
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Indeling klassen 2016 
 

 
Harmonie en Fanfares 
 

Groep A Groep B Groep C Groep D 

1e divisie 2e divisie 3e divisie 4e en 5e divisie 

1e Erp 2e Dinther 3e Heeswijk 4e Vorstenbosch 

1e Lieshout 2e Veghel 3e Volkel 5e Venhorst 

1e Zijtaart       

 
 
 
Slagwerk 
 

Groep A Groep B Groep C 

1e en 2e divisie 3e divisie 4e divisie 

2e Heeswijk 3e Erp 4e Eerde 

2e Lieshout 3e Zijtaart 4e Odiliapeel 

2e Boekel 3e Dinther 4e Vorstenbosch 
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 Overzicht Prijswinnaars 
 

 Winnaar HaFa Winnaar Slagwerk 
1985 Boekel Uden 
1986 Zijtaart Zijtaart 
1987 Volkel Boekel 
1988 Dinther Vorstenbosch 
1989 Uden Boekel 
1990 Dinther Boekel 
1991 Vorstenbosch Boekel 
1992 Dinther Uden 
1993 Zijtaart Uden 
1994 Uden Uden 
1995 Vorstenbosch Uden 
1996 Vorstenbosch Erp 
1997 Veghel Erp 
1998 Vorstenbosch Lieshout 
1999 Zijtaart Heeswijk 
2000 Lieshout Erp 
2001 Lieshout Heeswijk 
2002 Lieshout Heeswijk 
2003 nvt. nvt. 
2004 Vorstenbosch Heeswijk 
2005 Lieshout Lieshout 
2006 Zijtaart Heeswijk 
2007 Uden Erp 
2008 Vorstenbosch Lieshout 
2009 Dinther Erp 
2010 Dinther Erp 
2011 Veghel Heeswijk 
2012 Heeswijk Heeswijk 
2013 Vorstenbosch Zijtaart 
2014 Lieshout Boekel 
2015 Lieshout Lieshout 

 
Dikgedrukt: winnaars Wisseltrofee (na 3x winnaar in categorie). 

Tijdens het kringfestival werd t/m 2002 gestreden om de “Rabocup”, t/m 2011 
om de “Jumbocup” en sinds 2012 om de “Albert van Zutphen wisseltrofee”. 
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Overzicht Prijzen per categorie en groep 
 

Winnaars Harmonie en Fanfare 

Jaar Groep 1  Groep 2 Groep 3 Wisselbeker 

2008 
St.Servaes 
Dinther 

Frisselstein 
Veghel 

Notenkrakers 
Vorstenb. 

Notenkrakers 
Vorstenb. 

2009 
St.Servaes 
Dinther 

Frisselstein 
Veghel 

Echo der Peel 
Venhorst 

St.Servaes 
Dinther 

2010 
St.Servaes 
Dinther 

Frisselstein 
Veghel 

Echo der Peel 
Venhorst 

St.Servaes 
Dinther 

2011 
Frisselstein 
Veghel 

St.Caecilia 
Volkel 

Echo der Peel 
Venhorst 

Frisselstein 
Veghel 

2012 
St.Servaes 
Dinther 

St. Willibrord 
Heeswijk 

Echo der Peel 
Venhorst 

St. Willibrord 
Heeswijk 

2013 
St.Caecilia 
Lieshout 

De Eendracht 
Uden 

Notenkrakers 
Vorstenb. 

Notenkrakers 
Vorstenb. 

2014 
St.Caecilia 
Lieshout 

St. Willibrord 
Heeswijk 

Geen 
deelnemers 

St.Caecilia 
Lieshout 

2015 
St.Caecilia 
Lieshout 

St. Willibrord 
Heeswijk 

Echo der Peel 
Venhorst 

St.Caecilia 
Lieshout 

Winnaars Slagwerk 

Jaar Groep 1  Groep 2 Groep 3 Wisselbeker 

2008 
St.Caecilia 
Lieshout 

St.Willibrord 
Heeswijk 

Notenkrakers 
Vorstenb. 

St. Caecilia 
Lieshout 

2009 OBK Erp 
St.Servaes 
Dinther 

Echo der 
Bergen Eerde 

OBK Erp 

2010 OBK Erp 
St.Servaes 
Dinther 

Echo der 
Bergen Eerde 

OBK Erp 

2011 OBK Erp 
St.Willibrord 
Heeswijk 

St.Cecilia 
Zijtaart 

St. Willibrord 
Heeswijk 

2012 
St.Servaes 
Dinther 

St.Willibrord 
Heeswijk 

St.Cecilia 
Zijtaart 

St. Willibrord 
Heeswijk 

2013 OBK Erp 
St.Willibrord 
Heeswijk 

St.Cecilia 
Zijtaart 

St.Cecilia 
Zijtaart 

2014 Geen deelnemers EMM Boekel 
Echo der 
Bergen Eerde 

EMM Boekel 

2015 
St.Caecilia 
Lieshout 

EMM Boekel 
Echo der 
Bergen Eerde 

St.Caecilia 
Lieshout 
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Met dank aan… 
 

 
♫ De hoofdsponsor JUMBO SUPERMARKTEN te Veghel 
 
♫ Het bestuur van de KRING VEGHEL. 
 
♫ Leden en dirigenten van de deelnemende verenigingen 
 
♫ De juryleden Maarten Rongen en Peter Smits op zaterdag en Rudy 

Böhmer en Jos Schroevers op zondag. 
 
♫ De medewerkers van Het Dorpshuis in Lieshout. 
 
♫ Kindcentrum De Sprankel voor het beschikbaar stellen van de 

inspeelruimte. 
 
♫ Bert Raaijmakers voor het verzorgen van het drukwerk  
 
♫ De commissieleden Derek Dirven, Jo Keursten, Mark Lommen, 

Marjolein Reloe, Monique van Vlerken. 
 
♫ Niels Dirven voor het samenstellen van het programmaboekje. 
 
♫ Vrijwilligers van Harmonie St Caecilia Lieshout/Mariahout en 

Muziekvereniging “Sint Marcellus” uit Odiliapeel. 
 
♫ Alle media voor de publiciteit van het evenement. 
 
♫ Gemeente Laarbeek en mw. Ria van Zutphen voor het uitreiken van 

de prijzen 
 
♫ Bloemend voor de aankleding van de concertzaal 
 
♫ Alle bezoekers en supporters van de deelnemende verenigingen. 

 


