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Voorwoord bestuur Kring Veghel 
 
Dit jaar vindt voor de 33e keer het Kringfestival plaats voor 
harmonieën, fanfares en slagwerkgroepen. Opnieuw 
strijden de deelnemers voor “Albert van Zutphen 
Wisseltrofee” 
 
De organisatie is voor de 2e achtereenvolgende keer in 
handen Harmonie Sint Caecilia uit Lieshout. Na het 
succes van 2016 doet het ons groot plezier dat ze opnieuw bereid zijn om de 
organisatie voor 2017 op zich te nemen. Het comité, bestaand uit leden van 
deze vereniging, ondersteund door de vrijwilligers van Harmonie Nijnsel, 
Harmonie St. Servaes uit Dinther en door het Kringbestuur, gaat ervoor  
zorgen dat we terug kunnen kijken op een geslaagd muziekfestival.  
 
Dit jaar zullen op zaterdag 7 slagwerkgroepen en op zondag 8 HaFa orkesten 
strijden om de prijzen. Opnieuw is het ons gelukt om een professionele jury 
samen te stellen. Zaterdag zal de jury bestaan uit de heren Chris Leenders en 
Peter Smits. Zondag zal de jury bestaan uit Anno Appelo en Sander 
Teepen. Het meedoen blijft echter belangrijker dan het 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 15e 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 Muziekfestival en de Majorette-dag te 
organiseren. Wij zijn deze sponsor zeer erkentelijk voor het feit dat zij ons 
ook weer in 2018 financieel met een substantieel bedrag ondersteunen.  
 
In samenwerking met Harmonie Sint Caecilia uit Lieshout 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 Lieshout, lust voor het oor en het oog 
 
Harmonieën, fanfares en slagwerkgroepen uit de regio 
Veghel zijn te gast in Lieshout, in onze gemeente 
Laarbeek. Ik heet u van harte welkom, evenals de fans, 
supporters en andere liefhebbers. Ik hoop dat zij 
kunnen genieten van mooie uitvoeringen van muzikale 
werken. Elk korps zet haar beste beentje voor om zich 
hier op een voortreffelijke wijze te presenteren. Dit jaar 
strijden 15 orkesten in de verschillende groepen om met een mooie prijs naar 
huis te gaan. Aan de jury de schone taak om elk korps te beoordelen op de 
geleverde prestatie en daarmee de groepswinnaar en de dagwinnaar te 
bepalen. Ik wens de jury succes met deze taak. Zonder hen zou er geen 
concours mogelijk zijn. 
 
U bent naar Lieshout gekomen om te genieten van de muziek, uw oren te 
verwennen met mooie klanken. Ik wens u dan ook veel luisterplezier, maar ik 
wil u niet onthouden dat onze gemeente nog meer te bieden heeft. In 2016 is 
de gemeente Laarbeek uitgeroepen tot de groenste gemeente van Nederland.  
Dit jaar mogen we ons de groenste gemeente van Europa noemen. Ik nodig u 
dan ook graag uit, om nog eens terug te komen naar Laarbeek en ook uw 
ogen te laten genieten van onze gemeente. Wandel- en fietsroutes leiden u 
langs allerlei mooie plekjes; zeker de moeite waard. Graag tot ziens! 
 
Tot slot wil ik vrijwilligers, organisatie en sponsoren bedanken die dit 
concours hebben mogelijk gemaakt. U maakt allen een onmisbaar deel uit van 
het geheel. Dank daarvoor. 
 
Alle deelnemers wens ik een sportieve 
muzikale strijd, maar vooral veel plezier 
in het maken van muziek: laat de 
toeschouwers genieten van muzikale 
kwaliteiten. 
 
Frank van der Meijden 
Burgemeester van de gemeente Laarbeek 
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Indeling klassen 2017 
 

 

Slagwerk 
 
Groep A Groep B Groep C 

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

2e Heeswijk 3e Erp 4e Eerde 

2e Lieshout 3e Dinther 4e Nistelrode 

    4e Schijndel 

      

 
 

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 Volkel 

1e Lieshout 2e Veghel   5e Venhorst 

1e Zijtaart       
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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 Chris Leenders en Peter Smits de beoordelingen op zich 
nemen. Op zondag zijn dit Anno Appelo en Sander Teepen. 
 

 
 

 
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 bestuursactiviteiten voor de Bond van 
Orkestdirigenten en Instructeurs heeft Peter ook zitting als jurylid voor mars- 
en showwedstrijden.  
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Jurylid slagwerkgroepen: Chris Leenders 
 
Chris Leenders (1969) voltooide zijn studies slagwerk en 
HaFa-directie aan het Rotterdams Conservatorium in 
respectievelijk 1995 en 1998 (cum laude). Hij studeerde 
slagwerk bij Robert van Sice, Randy Max, Willem Heesen, 
Jan Pustjens en Nick Woud, directie bij Jaap Koops, Arie 
van Beek en Jos van der Sijde. In november 1998 
behaalde hij met een afsluitend concert met de 
Marinierskapel zijn einddiploma HaFa-directie. 
 
Hij maakte deel uit van Percussive Rotterdam, waarmee hij in 1993 de 
speciale slagwerkprijs op het ‘Internationale Gaudeamus Vertolkers Concours’ 
won. Hierna volgden vele concerten met als hoogtepunten onder andere 
optredens tijdens de Internationale Ferienkurs fur neue Musik in Darmstadt, 
concerten in het Microtonal Festival te Londen, de P.A.S. Convention in 
Columbus/Ohio en in het Centre George Pompidou te Parijs. Ook was Chris 
coach van het Nationaal Jeugd Orkest en jurylid/examinator bij diverse 
concoursen en examens. 
 
Naast zijn vaste werkzaamheden als docent aan het Rotterdams 
Conservatorium en paukenist bij het Residentie Orkest, dirigeert hij zeer 
uiteenlopende programma’s met orkesten en ensembles. Als freelance 
slagwerker speelt hij bij diverse orkesten en ensembles en als docent 
verzorgt hij de slagwerklessen bij Codarts Rotterdam en Kunstlokaal in 
Gemert. Daarnaast verzorgt hij de slagwerklessen van Harmonie Excelsior in 
Gemert en geeft leiding aan de Slagwerkgroep. 
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Jurylid harmonie en fanfare: Anno Appelo 
 
Anno is geboren op 15 november 1959 te Oud-Beijerland.  
Op achtjarige leeftijd begon zijn muzikale loopbaan bij de 
plaatselijke muziekvereniging: De Bazuin.  
Na een slagwerkopleiding bij deze vereniging studeerde 
hij de hoofdvakken slagwerk en hafabra-directie aan het 
Rotterdams Conservatorium. Hij behaalde daar de 
diploma’s slagwerk, docent musicus en uitvoerend 
musicus in 1983 en 1985; het praktijkdiploma en 
einddiploma hafabra-directie in 1984 en 1986.  
 
Anno heeft deelgenomen aan verschillende dirigenten cursussen, waaronder 
die van koordirectie van de Kurt Thomas Stichting te Den Haag, diverse 
Hafabra dirigentencursussen o.a in Trossingen en tijdens het WMC. Al tijdens 
zijn studie was Anno werkzaam als vaste remplacant-slagwerker bij onder 
andere het Nederlands Balletorkest, de omroeporkesten en het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. Na verloop van tijd kwam het zwaartepunt van zijn 
werkzaamheden meer op het dirigeren te liggen. Hij dirigeerde onder andere 
brassband Rijnmond te Rotterdam, brassband Schoonhoven en tevens een 
semi-professioneel harmonieorkest De Douaneharmonie Nederland.  
Ook stond brassband de Hoekpunten, een projectorkest bestaande uit 
vergevorderde amateurblazers en conservatoriumstudenten een aantal jaren 
onder zijn leiding. Daarnaast dirigeerde Anno ook het slagwerkensemble van 
de muziekvereniging De Bazuin in zijn woonplaats Oud-Beijerland. 
 
Op dit moment is Anno dirigent van brassband Oefening en Uitspanning te 
Wijk en Aalburg en -opnieuw- van brassband Rijnmond te Rotterdam, sinds 
2010 ook muzikaal adviseur/gastdirigent bij muziekvereniging Emergo uit 
Castricum. Tevens is hij regelmatig als gastdirigent werkzaam bij 
verschillende andere  blaasorkesten. In dat kader nam hij met Fanfareorkest 
Joost Wiersma uit Jistrum (Friesland) deel aan het WMC te Kerkrade in de 
eerste divisie in 2009. Verder doceert hij slagwerk aan diverse 
muziekscholen in de Randstad. 
 
Anno is docent slagwerk bij verschillende muziekverenigingen en 
muziekscholen, jurylid slagwerk bij de verschillende muziekbonden en 
examinator/gecommitteerde bij landelijke slagwerkexamens. Vanwege zijn 
brede directie-ervaring, op zowel slagwerk- als orkestgebied, is hij enkele 
jaren geleden gekozen tot bestuurslid van de Bond van Orkestdirigenten.   

http://www.muziekhuisfidelis.nl/muziek/wp-content/uploads/Wie1.jpg
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Jurylid harmonie en fanfare: Sander Teepen 
 

Sander Teepen komt uit een muzikale 
familie. Geboren in Deurne (1981) begon 
Teepen op 8-jarige leeftijd met 
hobospelen. Hij studeerde aan het Fontys 
conservatorium bij Herman Vincken. Als 
hoboïst remplaceerde hij bij o.a. Het 
Residentie Orkest, Philharmonie 
Zuidnederland, Het Gelders Orkest, Het 
Brabants Orkest en Het Limburgs 
Symfonieorkest. Daarnaast is hij verbonden 
aan het Anemos Arts Ensemble, bestaande 
uit musici van Philharmonie Zuidnederland. 
 
Al snel werd Sander gegrepen door het dirigeren. Hij volgde directielessen bij 
o.a. Jan Stulen, Otto Tausk en Jac van Steen. Directie masterclasses volgde hij 
bij Jorma Panula, Paavo Jarvi, Neeme Jarvi en Leonid Grin. In zijn stijl van 
dirigeren laat hij zich voornamelijk inspireren door Carlos Kleiber en de 
gedrevenheid én inzet van de uitvoerenden. 
 
Sinds 2012 nam Sander met diverse podiumprijzen deel aan verschillende 
dirigentenwedstrijden. Zo won hij in 2012 de dirigentenwedstrijd bij het MAV 
Symfonisch Orkest in Budapest, in 2013 de juryprijs bij de Blue Danube Opera 
dirigentenwedstrijd, in 2014 de ‘George Enescu Philharmonic orchestra prize’ 
bij de Jeunesses Musicales Boekarest dirigentenwedstrijd en in 2015 werd hij 
tweede bij de Blue Danube Opera dirigentenwedstrijd. Dit leidde tot diverse 
samenwerkingen in binnen- en buitenland. Zo dirigeerde hij operahuizen in 
Ostrava en Stara Zagora en was hij gastdirigent bij het Moldova Philharmonic 
Orchestra in Iași en het Banatul Philharmonic Orchestra in Timișoara. In 2017 
maakte hij als dirigent zijn succesvolle debuut bij Het Residentie Orkest, het 
Metropole Orkest en Het Gelders Orkest. 
 
In seizoen 2017/2018 zal hij zijn debuut maken bij Philharmonie 
Zuidnederland, het Noord Nederlands Orkest en de Nederlandse Reisopera (Der 
fliegende Holländer) en zal hij een vervolg geven aan zijn gastdirecties bij Het 
Residentie Orkest, het Metropole Orkest, het Moldova Philharmonic Orchestra, 
het Banatul Philharmonic Orchestra en het operahuis Divadlo Antonina 
Dvoraka Ostrava (Lady MacBeth). 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNrafxvP3WAhWKbFAKHVg6BhoQjRwIBw&url=https://www.ad.nl/eindhoven/dirigent-sander-teepen-geeft-stokje-over-tijdens-tuinconcert-phileutonia-eindhoven~a01e0e41/68656092/&psig=AOvVaw2Jh6orfVCEHyElOt13Ffmd&ust=1508529604899087
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Slagwerkgroep Fanfare St. Lambertus Nistelrode 
 
Fanfare Sint Lambertus uit Nistelrode is 
opgericht op 1 september 1946.  
De vereniging bestaat uit een fanfare en 
een slagwerkgroep en heeft daarnaast opleidingsorkesten voor zowel 
blazers als slagwerkers. Het fanfareorkest komt uit in de derde divisie en 
de slagwerkgroep is klaar voor zijn debuut in de vierde divisie. 
 
De slagwerkgroep bestaat uit 12 enthousiaste slagwerkers die al vele 
jaren samen spelen. Zij staan onder leiding van Paul van Lokven. In de 
laatste paar jaren is het repertoire van percussiemuziek omgebogen naar 
melodische stukken. Het instrumentarium van de vereniging is hierop 
aangevuld. Dit geeft de slagwerkers de kans om zich uit te dagen op hun 
eigen niveau. Met veel plezier kan de groep door melodische percussie u 
mee voeren in rustgevende, zwevende sferen of de energieke cadans van 
de ritmemachine. 
 
Hoogtepunt van de groep was het promsconcert ‘Night of the Music’. 
Gedurende 2 dagen werd een wervelende show neergezet voor totaal 
1.500 bezoekers. De slagwerkgroep heeft met aanvulling van zang, 
basgitaar en sampletrack de zaal plat gespeeld.  
 
Momenteel is de slagwerkgroep in voorbereiding op zijn eerste 
podiumconcours op 10 december in Etten-Leur en vandaag zullen de 
heren hun volledige concoursprogramma aan u presenteren. 
 

Slagwerkgroep St. Lambertus Nistelrode 
Divisie 4e 
Instructeur Paul van Lokven 
Aantal muzikanten 12 

 

Programma 
Feniks Rising Etienne Houben 
The Butterfly effect Wibrand van Norel 
Considerations Gian Prince 

 
  



 10 

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 predicaat “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 60 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 en is in voorbereiding op het Bondsconcours te Etten-
Leur op 10 december a.s.. Tijdens het eerste nummer zullen een viool en 
een contrabas meespelen, bij het 2e werk speelt Marga v. Zutphen op bes-
bas mee. Het geheel staat onder leiding van Wim van Zutphen. 
 

Slagwerkgroep “Sint Willibrord” 
Divisie 2e  
Instructeur Wim v. Zutphen 
Aantal muzikanten 25 

 
Programma 

Broederschap der Zalige  
Doodstrijd Henk Martens 
Schindler’s List John Williams, arr. T. v. Kruistum 
Marching Season Yanni, arr. Chris Brooks 
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Slagwerkgroep “St Caecilia” uit Lieshout/Mariahout 
 
De slagwerkgroep van Harmonie St Caecilia Lieshout is 
opgericht in 1956 als drumband en bestaat dit jaar dus 
61 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.  
 
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 St Caecilia Lieshout 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 “St Caecilia” 
Divisie 2e  
Instructeur Rob van der Sommen 
Aantal muzikanten 17 

 
Programma 

Yucatan Gian Prince 
Tango Esplendido Pianola/ Maasland 
 arr. Rob van der Sommen 
Klomp Dogs Percossa 
Batucada Jam/ Lalo Davila 
Cruzin’ Jamaica arr. Rob van der Sommen  

http://www.harmonielieshout.nl/


 12 

Slagwerkgroep “Oefening Baart Kunst” uit Erp  
 
De slagwerkgroep van OBK bestaat uit 13 slagwerkers. Zij 
verzorgen door het jaar heen diverse optredens waarbij er ook 
deel wordt genomen aan muziekprojecten zoals het 
vierjaarlijks muziekevenement ‘Lost in Music’ en het Klank en 
Lichtspel dat elke vijf jaar op Bevrijdingsdag wordt gehouden. 
 
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.  
 
Naast de slagwerkgroep heeft OBK ook een jeugdslagwerkgroep en 
speelgroep die de toekomst en de continuïteit van de slagwerkgroep zal 
waarborgen. Deze jeugdgroepen, genaamd Funtastic, gaan dit jaar 
schitteren op 18 en 19 november op het Erpse jeugdmuziekspektakel 
NOIZZ the youth music event. 
 
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 

The Spring Sacrifice Etienne Houben 
Celebrations Ralph van de Berg 
Sciolto Musica Wibrand van Norel 

  

http://www.harmonieobk.nl/
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Slagwerkgroep “Sint Servaes” uit Dinther 
 

Harmonie Sint Servaes uit Dinther heeft onlangs een 
naamswijziging ondergaan en gaat voortaan door het 
leven als “Muziekvereniging Servaes”. Met de 
naamsverandering werkt de vereniging aan een 
imagoverandering om een breder repertoire te kunnen spelen met de 
huidige orkesten en een breder publiek te trekken bij het lidmaatschap 
van de vereniging. Het creëert mogelijkheden om verbindingen aan te 
gaan met andere muziekgezelschappen en thuislocatie De Muziekfabriek 
breder te benutten. In het najaar van 2017 krijgt de vereniging nieuwe 
kleding. Zo zullen voor straatoptredens vlotte zwarte jassen (met een 
limegroen shirt) worden gedragen en bij optredens limegroene shirts met 
zwarte broeken. Tijdens concerten en concoursen wordt er met 
‘thematische kleding’ gewerkt.  
 
De slagwerkgroep staat onder leiding van instructeur Tonn van de 
Veerdonk. Slagwerk is in Heeswijk-Dinther een favoriete bezigheid, mede 
door het enthousiasme wat Tonn en zijn team aan de dag legt bij 
repetities en lessen, maar ook bij manifestaties met de jeugd tijdens 
Windkracht 6 en ons kinderconcert Just Kiddin’. 
De slagwerkgroep heeft de afgelopen jaren veel jeugd ingepast en haar 
doelen bijgesteld. Zo is de nadruk sterk komen liggen op concerten, die 
een groot enthousiasme en veel spelplezier voor de leden met zich 
meebrengen. Er is op allerlei locaties gespeeld en is er samenwerking 
gezocht met het harmonieorkest. In het kader van de imagoverandering 
krijgen de twee jeugdslagwerkgroepen binnenkort aansprekende nieuwe 
namen.  
 

Slagwerkgroep “Sint Servaes”  
Divisie 1e 
Instructeur Tonn van de Veerdonk 
Aantal muzikanten 15 

 
Programma 

Sticky Fingers Charles van Zanten 
CoBoTo Pieter Visser 
Mombassa Leon Camo  
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Slagwerkgroep Kon. Harmonie Sint Cecilia uit Schijndel 
 
De Koninklijke Harmonie St. Cecilia is in 1855 opgericht 
en telt op dit moment zo’n 200 leden. De vereniging 
bestaat uit een harmonieorkest, een drumfanfare, een 
opleidingsorkest en een samenspeelklas.  
 
St. Cecilia is een muziekvereniging die zeer actief is, midden in de 
Schijndelse samenleving staat en muzikale uitdagingen zeker niet uit de 
weg gaat. Elke muziekstijl komt hierbij aan bod. Van marsmuziek tot 
swingende samba’s en van klassieke suites tot bewerkingen van 
popmuziek. Blikvangers zijn het promsconcert en de taptoe die elkaar om 
de 2 jaar afwisselen. Maar er zijn ook andere muzikale hoogtepunten te 
noemen, zoals het Concert Carnavalesk, het Nieuwjaars-dinerconcert en de 
deelname aan Paaspop en het 1-Ander-Festival. 
 
Sinds 3 jaar maakt ook een slagwerkgroep deel uit van onze vereniging. 
En nu staat deze slagwerkgroep te trappelen van ongeduld om voor het 
eerst in haar prille bestaan deel te nemen aan de Jumbo Cup! 
 

Slagwerkgroep Kon. Harmonie Sint Cecilia uit Schijndel 
Divisie 4e  
Instructeur Giel Verstraten 
Aantal muzikanten 10 
 

Programma 
Alpha Bravo Niner Drew Morris  
The Nehalennia Groove Kees Nijsse  
Downtown Funk A. Goldenbeld  
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Slagwerkgroep “De Echo der Bergen” uit Eerde 
 
Muziekvereniging EDB is in de tweede helft van 2016 
ontstaan uit Fanfare Echo Der Bergen. De fanfare was in 
een jaar tijd dusdanig geslonken, dat fanfaremuziek niet 
langer mogelijk was. Wij vinden het belangrijk om de 
muziek bij de mensen te laten leven. Daarom zijn we 
overgestapt naar een muziekvereniging waar ook andere 
muzikanten welkom zijn, zoals gitaristen en toetsenisten. 
Binnen deze vereniging is ook een jeugdslagwerkgroep en slagwerkgroep. 
 
De vereniging heeft de jubileumjaren overgenomen en zal half 2018 haar  
75-jarig bestaan vieren met een muzikale avond voor en door diverse 
muzikanten. 
 
De slagwerkgroep EDB is tijdens het JMF in 2016 gekozen tot best 
gespeelde slagwerkgroep en heeft toen de Albert van Zutphen wisseltrofee 
ontvangen. 
 
Nu is de slagwerkgroep zich aan het voorbereiden voor de Concert-
wedstrijd Slagwerkensembles op 9 december 2017 in Etten-Leur. 
Eerder dit jaar hebben zij al aan verschillende beoordeelde concerten 
deelgenomen om zo tijdens het concours zo goed voor te bereiden. 
 
Het bestuur van Muziekvereniging EDB wenst hun veel succes.  
 

Slagwerkgroep “De Echo der Bergen” 
Divisie 4e  
Instructeur René van Lokven 
Aantal muzikanten 13 

 
Programma 

Passio Laurentio Etienne Houben 
The Hobbits Henk Martens 
Mozambique Chris Brooks 
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Programma Zaterdag 4 November 
 
 
  Slagwerkgroep Aanvang 

 
1. Slagwerkgroep Sint Lambertus Nistelrode (*) 11:00 

2. Slagwerkgroep Sint Willibrord Heeswijk 11:45 

3. Slagwerkgroep St Caecilia Lieshout/Mariahout 12:30 

 
Pauze (30 minuten)  
 
4. Slagwerkgroep OBK Erp 13:45 

5. Slagwerkgroep “Sint Servaes” Dinther 14:30 

 
Pauze (30 minuten) 
 
6. Slagwerkgroep St Cecilia Schijndel 15:45 

7. Slagwerkgroep Echo der Bergen Eerde 16:30 

 
Pauze (30 minuten) 
 
Prijsuitreiking 17:45 
 
Einde 18:15 
 
 

 
 
 
 
(*) Buiten Mededinging  
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Programma Zondag 5 November 
 
 
  HaFa orkest Aanvang 
 
1. Muziekvereniging Frisselstein Veghel 10:30 

2. Fanfare “Sint Willibrord” uit Heeswijk 11:20 

3. Harmonie St Caecilia Lieshout/Mariahout 12:10 

 
Pauze (30 minuten) 
 
4. Harmonie OBK Erp 13:30 

5. Harmonie “Sint Servaes” Dinther 14:20 

6. Fanfare Sint Cecilia Zijtaart 15:10 

 
Pauze (15 minuten) 
 
7. Harmonie “Sint Caecilia” Volkel 16:15 

8. Fanfare “Echo der Peel” Venhorst 17:05 

 
Pauze (30 minuten) 
 
Prijsuitreiking 18:25 
 
Einde 18:55 
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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, sinds 11 September 2017 onder leiding van 
dirigent Erik Kluin, bestaat uit 51 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 2017 
hoort u de veelzijdigheid van Muziekvereniging Harmonie Frisselstein en 
haar Groot Harmonie Orkest. 
 
Veel luisterplezier!!! 
 

Harmonie “Frisselstein” 
Divisie 2e 
Dirigent Erik Kluin 
Aantal muzikanten 52 

 
Programma 

Inspiration  Jan de Haan 
Folk Song Suite Deel 1 R. Vaughan Williams 
“March – Seventeen Come Sunday”  
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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.  
 

Fanfare “Sint Willibrord” 
Divisie 3e 
Dirigent  Hans Thijssen 
Aantal muzikanten 52 

 

Programma 
The mask of Zorro arr. Darrol Barry 
Atropos Kevin Houben 
Brave arr. Philip Sparke 
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Harmonie “St Caecilia” uit Lieshout/Mariahout 
 
Op straat, in de concertzaal of in de feesttent. Harmonie St 
Caecilia Lieshout/Mariahout staat midden in de 
samenleving. De vereniging wil verbinden door op straat 
aanwezig te zijn bij belangrijke gebeurtenissen én door op 
het podium muziek te maken voor een breed publiek. 
Van concourswerk naar laagdrempelig themaconcert. 
 
Harmonie St Caecilia is opgericht in 1876 en is door de jaren heen 
uitgegroeid naar een muziekvereniging met zeven orkesten. Jong en oud 
kan bij St Caecilia muzikaal uit de voeten: van blokfluitles naar 
seniorenorkest. Naast het Harmonieorkest, de Slagwerkgroep en het 
Seniorenorkest zijn er maar liefst vier opleidingsorkesten. 
 
De vereniging telt in totaal meer dan 200 leden, actief als muzikant of 
ondersteunend in de organisatie. De vereniging wil graag muziek maken 
op niveau, maar vooral speelplezier, sfeer en beleving staan hoog in het 
vaandel.  
Voor meer informatie kunt u terecht op www.harmonielieshout.nl. 
 
We wensen u veel luisterplezier toe met het concoursprogramma van 
Harmonie St Caecilia o.l.v. Johan Smeulders. 
 

Harmonie “St Caecilia” 
Divisie 1e 
Dirigent Johan Smeulders 
Aantal muzikanten 60 

 
Programma 

Jungla Ferrer Ferran 
Sarabande  Alfred Reed 
Fantasy Variations James Barnes  
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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 sinds 1980 
gehouden en trekt telkens vele bezoekers uit Erp en ruime omgeving. Ook 
het vierjaarlijkse muziekspektakel Lost in Music is erg populair bij het 
publiek vanwege het gevarieerde en hoogwaardige programma van 
muziek, zang en dans. 
 
De jeugdgeleding van OBK, genaamd Funtastic, gaat dit jaar mee in de 
traditie van het organiseren van muzikale projecten: op 18 en 19 
november organiseert zij voor de eerste keer het jeugdmuziekspektakel 
NOIZZ the youth music event. 
 
Meer informatie over harmonieorkest OBK kunt u vinden op 
www.harmonieobk.nl.  
 

Harmonie “Oefening Baart Kunst” 
Divisie 1e 
Dirigent  Sef Pijpers 
Aantal muzikanten 63 

 
Programma 

Puenteareas Reveriano Soutullo 
Almansa Ferrer Ferran 
Phil Collins Collection Peter Kleine Schaars  
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Harmonie “Sint Servaes” uit Dinther 
 
Harmonie Sint Servaes uit Dinther heeft onlangs een 
naamswijziging ondergaan en gaat voortaan door het 
leven als “Muziekvereniging Servaes”. Met de 
naamsverandering werkt de vereniging aan een 
imagoverandering om een breder repertoire te kunnen spelen met de 
huidige orkesten en een breder publiek te trekken bij het lidmaatschap 
van de vereniging. Het creëert mogelijkheden om verbindingen aan te 
gaan met andere muziekgezelschappen en thuislocatie De Muziekfabriek 
breder te benutten. In het najaar van 2017 krijgt de vereniging nieuwe 
kleding.  
 
Het harmonieorkest staat nu anderhalf jaar onder leiding van dirigent 
Adri Verhoeven. Het vorige muziekjaar werd voor het eerst afgesloten 
met een sfeervol buitenconcert achter de Abdij van Berne, waar het 
verenigingsgebouw De Muziekfabriek ook gelegen is. 
 
Momenteel bereidt het harmonieorkest zich voor op concoursdeelname 
op zondag 12 november a.s. in Enschede. Hier zal het harmonieorkest 
deelnemen op het 2e divisieniveau. Ter voorbereiding staan er een drietal 
concerten gepland, waaronder dit Jumbo Muziekfestival. Op 7 oktober 
vond al het Friends for Life concert plaats en op 22 oktober is er een 
toetsingsoptreden geweest in het Gelderse Afferden.  
 
Voor 2018 richt de Muziekvereniging Servaes zich op een vierdaagse 
buitenlandse reis. De hele vereniging trekt in het Hemelvaartsweekeinde 
naar Duitsland om daar enkele concerten te verzorgen. 

 
Harmonie “Sint Servaes” 

Divisie 2e 
Dirigent Adri Verhoeven 
Aantal muzikanten 60 

 
Programma 

Atlantic Overture Thierry Delenruyelle 
Man in the Ice Otto M. Schwarz 
A bandolero Story Teo Aparicio - Barberan  
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Fanfare “Sint Cecilia” uit Zijtaart 
 
Ook dit jaar is fanfare St. Cecilia weer deelnemer aan het Jumbo Muziek 
Festival. Voor de laatste keer onder de naam ‘fanfare’. Vanaf 1 januari 
zullen wij verder gaan onder de naam Muziekvereniging St. Cecilia 
Zijtaart. Onder deze naam doen wij al onze geledingen eer aan.  
 
Onze vereniging bestaat sinds 1902 en is uitgegroeid tot een jonge, 
dynamische vereniging met verschillende geledingen: majoretten, 
slagwerkgroepen, opleidingsorkest en fanfare.  
 
Vorige week hebben wij met de gehele vereniging een zeer succesvol 
weekend gehad met daarin ‘Seitert goes Proms’ en ‘Proms4kids’. Beide 
evenementen zijn wij met veel enthousiasme aangegaan en zijn met dat 
zelfde enthousiasme ontvangen. Door verschillende uitdagingen aan te 
gaan houden wij onze vereniging actief en de leden betrokken. Daarbij 
blijven kwaliteit en gezelligheid belangrijke pijlers.  
 
Vandaag zullen wij u nog laten genieten van een deel van ons 
Promsconcert. Wij wensen u veel luisterplezier. 

 
 
 
 
 
 
Fanfare “Sint Cecilia” 

Divisie 1e  
Dirigent  Albert-John Vervorst 
Aantal muzikanten 47 

 
Programma 

Van Kampen arr. Ron Cuijpers 
En aranjuez con tu amor Joaquin Rodrigo 
Anthem Ulvaeus/Andersson 
Ghost love score  Nightwish arr. Albert John 

Vervorst 
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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 wordt geroemd vanwege zijn 
goede akoestiek en is tot stand gekomen met 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.  
Regelmatig vinden er andere muzikale activiteiten plaats en meerdere 
muziekverenigingen uit de kring hebben er al gebruik van gemaakt. 
 
De harmonie speelt werken uit het repertoire ter voorbereiding op hun 
concert op vrijdag 15 december in het Muziekhuis te Volkel. Deze avond 
staat in het teken van instructeur van Ben van Kuppenveld. Na 40 jaar 
neemt Ben afscheid. De toegang is gratis. Vandaag alvast een voorproefje.  
Waar mensen gaan komen ook weer nieuwe mensen. We zijn nog op zoek 
naar een instructeur/dirigent om onze vereniging te versterken.  
 

Harmonie “Sint Caecilia” 
Divisie 4e  
Dirigent  Wil Veraa 
Aantal muzikanten 43 
 

Programma 
Le Chevalier de Versailles Bart Picquer 
Selections from “The Nightmare Danny Elfman, arr. M. Brown 
before Christmas”  
Unchain my Heart Bobby Sharp, arr. J. Staps 
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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. 
 
De opleiding van muziekleerlingen wordt sinds 2015 door de vereniging 
zelf verzorgd. Hierdoor zijn de eerste stappen gezet naar een groeiend 
leerlingenaantal en daarmee hopelijk een zorgeloos voortbestaan van 
onze vereniging. 
 
‘Echo der Peel’ heeft een minimale bezetting. Desondanks hopen we dat 
we de luisteraars kunnen laten horen dat je ook met een klein orkest 
fraaie muziek kunt maken. Wij wensen u veel luisterplezier! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fanfare “Echo der Peel“ 

Divisie 5e 
Dirigent  Hans Thijssen 
Aantal muzikanten 30 

 
Programma 

Intrada Festivo Stephen Bulla 
Lord Tullamore Carl Wittrock 
Potter Point Leon Vliex 
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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. Koninklijke Harmonie Sint Cecilia uit Schijndel 
10. Harmonie “De Eendracht” uit Uden 
11. Majorettenkorps “De Wiebert” uit Uden 
12. Muziekvereniging “Frisselstein” uit Veghel 
13. Fanfare “Echo der Peel” uit Venhorst 
14. Harmonie “Sint Caecilia” uit Volkel 
15. Muziekvereniging “De Notenkrakers” uit Vorstenbosch 
16. Kerkelijke drumband en harmonie “Zeelandia” uit Zeeland 
17. 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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 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 
2016 Lieshout Eerde 

 
Dikgedrukt/Cursief: 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 

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 
Vorstenbosch 

Notenkrakers 
Vorstenbosch 

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 

2016 
St Caecilia 
Lieshout 

St Servaes 
Dinther 

St Willibrord 
Heeswijk 

St Caecilia 
Lieshout 

Winnaars Slagwerk 

Jaar Groep 1  Groep 2 Groep 3 Wisselbeker 

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 

2016 EMM Boekel OBK Erp 
Echo der 
Bergen Eerde 

Echo der Bergen 
Eerde 
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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 Chris Leenders en Peter Smits op zaterdag  

en Anno Appelo en Sander Teepen 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 Monique van Vlerken, Derek Dirven. 
 
♫ Niels Dirven voor het samenstellen van het programmaboekje. 
 
♫ Vrijwilligers van Harmonie Nijnsel en Harmonie St. Servaes uit 

Dinther en Harmonie St Caecilia Lieshout/Mariahout. 
 
♫ 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. 

 


