
Vers]-aq qebeurtenissen concertreis Zurich-

In de laatste week voor ons vertrek naar Zririch werd er nosl
stevig gerepeteerd. Op maandag een groepsrepetitie voor klari-
netten en een repetitie voor het grehel_e orkest.
Op woensdagr weer een giroepsrepetitie voor de klarinetten en
een orkestrepetitie-

Tijdens de onderhandelingen omtrent het vervoer naar Zurich
ben ik, nadat de firma Ktirten uit Àltstàtte de laagste prijs
hiervoor berekende, in maart j1. rangs hun garage gereden en
heb het llagenpark bekeken. Er stonden moderne bussen buj-ten op
de parkeerplaats, reisbussen die wij ook in Nederr-and hebben.

De donderdag voor wij naar Zurich vertrokken, bekroop mij
opeens een raar gevoel en ik moest naar ÀItstàtte om naast
afspraken omtrent het tijdstip van aankomst van de bus en de
vertrekpunten in Eibergen, Beltrum en winterswijk, ook de bus
te bekijken die ons zou veryoeren.

Toen ik, nadat wij de gegeyens over maandagrmorqen haclden
doorgesproken in de garagie kwam en mevr. KËrten mij de bus
liet zien, schrok ik ontzettend. De bus die voor ons gereser-
veerd uas bleek er qua moder en comfort, een uit de zestiger-jaren, yergelijkbaar met een oude GTI., bus - Toen ik vroeg
Llaarom wij niet zo'n moderne bus meekregen, met airconditio-
ning en comfortabele stoelen, was het antwoord.; dit is de
enigre bus voor 60 personen die Liij hebben, die andere hebben
52 of 54 zitpraatsen. Toen zíj merkte dat ik het met deze bus
niet zag zitten, temeer daar wij ook nog een behoorlijkepartij klompen wilden meenemen en ik naar een tlubbeldekker
stond te kijken deerde zij mij mede dat di-e r.raarschijnrijl< ook
tot de mogerijkhed.en behoorde maar dat ze eerst moest bekijken
of die vrljgemaakt kon worden. ook vas d.e prijs een behoorrijk
stuk hoger. ïk ben er toen niet verder op ingegaan omdat ik
haar ar verteld had dat de financiën hiervoor mogelijk niet
aanwezig waren.

Bij terugikomst op mijn werk heb ik direct contakt met Martie
Hofstede opgenomen en hem het hele verhaal verteld- Na wat
rekenserk en het op hun waarde taxeren van de voordelen van
deze dubberdekker -75 zitpraatsen dus veer ruimte, een ski-
inperi-al en de geweldige indruk die wij er mee zouden maken-
hebben wij besloten deze bus te arrangieren-

trlat ben ik blij dat r,rij dit besruit hebben genomen, daar $rij
anders nog niet eens onze instmmenten en bagage in d.e bus
hadden kunnen bergren.

Op rrrijdag weer eetr orkestrepetitie en de zaterdagurorgen eengroepsrepetitie voor de trompetten-

vrijdagavond wilden $rij de aanhanger van firma Nijhuis inpak-ken met klompen- Àangezien de heer p.Nijhuis met de nieuwe
aanhanger de here avond weg lras, kon het inpakken met krompen
op dat moment niet doorgaan-
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Deze aktie werd daarom verplaatst naar de zaterdag. Bij naderinzien werd toen besloten de pauken en het drumster in de
aanhangier te yervoeren-

,Ioop Dijkman en Freek od.ink zijn de maandagmorgen om 06-00 uurin de auto met aanhanqrer vertrokken.
Maandagnnorgen 13 juli om 07.o0 uur konden wij met de busvertrekken uit Eibergen. wij werden uitgezwaaid. door een groot
aantal belangstellenden- Àangekomen in Beltrum, waar vij dooreen grote menigte werden opgewacht, werd een enorme bergr
klompen ingeladen door diverse enthousiaste mensen- Nadat ookd.e deelnemers Lraren j-ngestapt, werd richting Irrinterswijkgereden om d.e laatste muzikanten op te haIen. vanwege hetgrote aantal dozen met klompen en het passen en meten met deoverige bagage, $ras de vertrektijd uit Bertrum met ongeveer
een halfuur overschreden, reden waarom de mensen in l/inters-wijk toch we1 lang moesten r.rachten-

Toen iedereen in de bus had plaatsgenomen en de instrumenten
en bagage ook waren opgestapeld, Lras er geen stoel in de bus
meer vrij !

om kvart voor neGJen kon de reis richting zririch aanvangen.

Na enige tijd bleek dat sommigen toch een vorm van wagrenziekte
hadden, waarbij Christof Elzinghorst er behoorlijk beroerd aantoe was - Er zí jn. f oto's gemaal<t on dit te bevestiqen.
waar denkt u dat hij zich -om te slapen- het best thuisvoeld.e?

Op de Í',i-C. !

om zijn elrende eíeg te werken at hij in de uri-ddag een velte
worst !

om 16-00 uur werd gestopt bij een tankstation waar ik plaats
nam in de auto met aanhangier omdat er nog enige zaken inZÍirich geregeld moesten worden

Bij de qlrensovergang r.ras er niets aan d.e hand. en konden de busen de auto met aanhanger zo door rijden.
De bus ging toen richting Obfe1den, ons onderkomen gedurende
deze periode en de auto met aanhanger reed richtinqr zririch,waar r,Íi j, naast het regelen van enkele of ficiële zaken, eerlbegeleider naar obferden zoud.en krijgen ea tevens kennis
konden naken met de begeleidster in Zurich- voor de buspassa-giers stonden in obferden een werkomstdrankje en hapje ÉIaar.
Daarna kon iedereen zich installeren.
Het pEo§ramm3 zoals voorgresteld door de mensen van iIUI{BÀ, waszeer goed in elkaar gezet maar had omwille van de rust binnenonze groep op voorhand voor de dinsdag aI een wijziging onder-gaan- Het progra$ma voor de volgrende dagen hebben wij iedere
avond doorgesproken met de leiding en de megsen uit obfelden-
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Dinsdagurorgen ontbijt :Martin snijde:rs had het kennelijk zo laat gemaakt, dat hij hetkopje van het bord.je niet meer kon onderJcheiden grevorg, eenbordje koffie! -

DgZ" morgren werd gebruikt om een goede repetitie te houden. Deniddag was voor iedereen vrij. Er kon gekozen worden uitmidgetgolf, zwemmen of wandelen.

Gerben wilde to.-h ,graagi eeu optreden van het orkest in uniformen daarvoor werd de avond benut- op de parkeerplaats voor hetgebouw in obfelden werd. een keurig èoncert giegeven.

onze souvenj-r verkopers hadden bijna historie geschreven doorop een onvervarste Àehterhoekse wijze het moolste plein vanztirich -het PÀRÀDE plei-n- met onze klompenstand te bezetten.Een poritionele aktie voorkwam d.eze spontane geste van dezebezoekers uit Nerlerlaqd-
Het optreden van de politie liep met een sisser af maar werclgevolgd door een optreden van de douane, hetgeen resulteerdein een verkoopverbod en direkt vertrekken of anders zou menalles in beslag nemen. ook moest de president met Joop enMartie woensdaguriddag on 13-00 uur op het bureau van de beamb-te verschijnen om tekst en uitleg te geven-

1{oensdagrrnorgen werd een laatste repetitie gehouden- Daarnawerd er gebrunchd. onze dirigent r.i erg zenuwachtiq hetgeenbleek uit het muizehapje dat hij slechts d.oor z,,jn keel konkrijgen -
Martie en Han gingen om 10 uur naar Zririch om de orgranÍsatieaan te spreken op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van d.enededeling dat zij geen bezwaar nàoaen tegen verkoop vanklompen- De heer Maier, president van het feslivar, betreurdede gang van zaken zeer à bood ons aan in de rnidciag, na onsconcoursoptreden met ee]l voorstel te wirlen komen- Met dezetoezegging op zak gingen wi.j weer naar obferden.ou half twaalf _gingen lrij met de bus naar zririch om ons voorte bereiden op deelname aàn het concours.
ou harf een gingen Han, iÍoop en Martie naar de Douanebeamhteom te horen hoe groot d.e schade was - Het kantoor was aarr d,eandere kant vatr zririch hetgeen inhield dat een en ander zeersnel afgehandeld zou moeten word.en, wilden r.rij de eoncours1^íer-ken van het Jeugdorkest om 14-00 uur ,rog Lr.,,,,en horen!
on tien over harf twee, met een boete van 50o zwfr. en rnvoer-rechten van 900 zufr. vertrokken wij naar d.e concourszaar. Bijaankomst in de haI, lras ons orkest mat het verplichte werkbezig- Wij konden onze oren bijna 

"i"t geloven, het klonkoneraarschÍjnlijk goed. Dit bood naar onze meningr een goedeuitgangrspositie voor een uitstet<ena rËsultaat-
Het keuze werk Oreqon hebben r^rij inaangehoord, zo mooi, zo volwassengeweldige werk door onze jonqens enpubliek uitgcvoerd.- À11_e lof ! Oregronapplaus was dik verdienrl-

de concourszaal .rdemloos
en voI emotie werd dit

meisjes voor het tal_rijke
liep als een trein en het
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Dat de concourswerken op deze voortreffelijke wijze werden
uitgevoerd is naast een goede concentratie van de muzj-kanten
vooral te darrken aan de qeweldiqe inzet van

Gerben van Lochem

Gerben weet op een bijna onnavolgrbare wijze de jeugdige muzi-
kanten zo te motiveren dat daardoor -bijna- een extra dimensie
aan het musiceren wordt toegevoegd- .Dit is een uitstraling,
die alleen door topdirigenten wordt bereikt-
Gerben, nogmaars nameÍrs de gehele organisatie rondom het
ileugdorkest Eibergen van harte gefeliciteerd met dit fantas-
ti-sche resultaat -

Buitengekomen liTas iedereen erg tevreden over het gepresteerde
en men was unaniem van mening dat dit het maximaal haalbare
r.Jas. Het puntentotaal van 336,5 werd met een hoerastemming
begiroet -

Toen estrter de begeleider ons meedeelde dat wij niet het
hoogrste aantal punten hadden, lraren wij even teneergeslagen-
Even teleurgesteld dat wij niet aan het Gala-concert mochten
deelnemen. Echter de vreugde over het behaalde resultaat vras
zo groot, dat deze 2e plaats met onderscheiding, aIs een over-
winni-ng werd gevierd, temeer daar wij ars leiding het behaald.epuntentoLaal hebben vergieleken met de normale successen binnen
onze verenigingen en tot de slotsom ksamen dat slechts enkelendit soort resultaten bij hun orkest hebben bereikt o.t kunnen
bereiken.

veer tijd om over het concours na te denken kregen wij echterniet want om 17.00 uur moesten lrij een concert verzorgen ophet opernhausplein in zËrich- Dit concert r+erd gegeven in eengrote tent op een prei-n Lraar ook kermis was. De kermismuziekwerd echter op ons verzoek tot rederijke proporties terugge-bracht, hetgeen de uitvoering zeer ten goed.e kuam-

Na dit optreden werd weer koers gezet richting Obfelden om deavonrïmaaltijd te nuttigen.
Het om 20-00 uur geplande optreden in Àffortern kon door onsoirmogrelijk op tijd worden begonnen gelet op het voorgaande.Echter om 20.15 uur zaten a11en weer klaar om d.it concert in
ons gastdorp te verzorgen- De organisatie had er veel werk vangemaakt en de inwoners van Àffoltern waren in grote getale
aanwezi-g:. Na een kort woord door de organi-sator werd door
Gerben het concert aansJevangen.

Àangezien lrij een progrEu[ma van ongeveer een uur hadden, werd.dit achterelkaar doorqespeeld- Het blijkt echter in Zui.tser-rand gebruikerijk te zijn dat na een paar nunmers een kortepauze wordt gehouden
Daarom heb ik aan het eind van ons optreden een korte toelich-ting gegeven over het dorp Eibergen, de samenstelling varl hetorkest, de organisator van deze avond bedankt en hem een paarklompjes aangieboden, evenars aan d.e dirigent van het gastor-kest JUIíBÀ omdat ook hij de komende tr.;ee dagen ons zou verge-zellen op onze uitstapjes.
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Bij thuiskonst in obfelcen werd er tot j-n cle late uurtjesfeestgevierd naar aanreiding van het behaalde resurtaat,.
Donderdag om 9-00 uur vertrokken wij richting Schaffhausen omde beroemde watervallen te bekijken. Na deze bezichtigingreden wi j naar dit plaats je, H?aar Lri j de gelegenheid xràqendit oude stadje te bekijken. naar d.e oude vesiingswarlea tegaan of gewoon roud te lopen. om l-5-45 uur stond het eten inztirich voor ons kraar, waarna wij om 17-30 uur een optredenbij een sponsor van het festival, de Zöricher Kantonaal Bankhebben verzorgd. Dit optreden was minder georganiseerd omdater g:een stoelen aanwezig uaren en wij d.us het concert staande
moesten uitvoeren. Na afloop was er brood en drinken-
Daarna zijn $ri j, Gerben, Martin en Han naar de Tonharle r/er-trokken om het Galaconcert bij te wonen, de tweede prijs inontvangst te nemen en <le sfeer te mogen proeven van dit gebeu-
ren-

De organisatie zat ook deze avond perfect in elkaar en wij -inhet pak- werden naar d.e voor ons gereserveerd.e praatsen gie-bracht- Na het optreden van een jeugd^orkest uit zriricfr werà"n*}j -de pri-jswinrraars- naar het grote podium gebracht, rraar d.ewinnaar uit onze krasse reed.s had praatsgenomen- onder luidapplaus werden aan de drie eerst geplaatsten d.e dj-ploma's ende geldpri-jzen overhandigd-

De nuziekwerken die door het Ts jechoslowaakse orkest r.rerd.enui-tgevoerd waren rran eer:. voortref felijk gehalte -Natuurlijk hadden wij onze jongens en meisjes graag op ditpodium gezien maar van zo'n ervarel orkest, dai reed.s vereoptredens verzorgde met een punt verliezen is, med,e op grrond.
van de slechts 17 repetitj-es van ons orkest toch een presiatie
van formaat!

fn de ÀÀ klasse werd het jeugdorkest uit Rio de ilanero (Brazi-
Iië) eerste. Het optreden van dit orkest -onder reiding vaneen 78 jarige dirigent- stond in het teken van show en sponta-niteit -

De Nationale Zwi-tserse ileugd Brass Band behaalde in de klassevoor Brassbands een eerste prijs- Dit orkest bestond uitongeveer.50 muzikanten hetgeen in Nederland niet gebruikelijk
is- Met zeven bassen en zeven trombones, waaronder drie gai-
tromt'snss, had dit orkest een onvoorsterbaar volume- Ditorkest speeld.e de werken, onder leiding van een Engelse diri-gent, ook op een uitstekende wijze, waarbij op sommige momen-ten mede door de dubbele bezetting een overweldigend geluid
werd voortgiebracht -

onze verwachting van de winnaar in d,e hoogste klasse voorHarmonie en Fanfareorkesten was med.e door het zeer goedeoptreden van deze Brass Band, hooggespannen.
Het Kempisch Jeugdfanfareorkest uit België werd met 346 punteneerste in deze klasse- De uitgevoerde werken vielen echterenigszins tegen. Naast het keuze werk werd o-a. TwÍns uitge-voerd- I.iij hadden van een orkest uit de hoogste klasse iétsmeer verwacht-
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Tijdens de pauze heb ik contakten geregd met andere orkesten-
Het gehele giebeuren in deze schitterende muziekzaal heeft op
ons grote indruk gemaakt-

De avond werd. d.oor de jeugdleden gebruikt om onder begeleiding
van silvia Egrri een wandering te maken om een qroot meer-

Vrijdas
Deze dag was ook ingericht aLs "schoolreisje". om 10 uurvertrokken wij met de bus naar Brunnen aan het Vierwoudsteden
meer. Met begeleiding van twee personen uit Àffoltern, werdplaatsgenomen aan boord van een rondvaartboot- Na een tochtjevan ongeveer 45 minuten,';aarbij -rerschill-ende kleine haven-tjes'werden aangedaan, werd door ons begonnen aan een wand.e-ling over de Zwi-tserlandweg.

Deze wanderroute werd in het kader van het 700-jarig bestaan
van zwitserrand aangelegd. reder kanton (provincie) heeft op
basis van haar inwoneraantal in de totare Icosten bijgedrag€fl,
zodat Íeder kanton een eigen stukje heeft! Het was een prach-
tige uandeling waarbij er onderweg ook nog geregenheid lras omin het (koude) meer te zr.remmen. ÈIa ongeveer tr"ree uur kwanenwij aan in Fueren, rraar wij de trein naar Brunnen hebben
genomen.

'savonds werd door ons een concert in het stadsdeel Buchwiesen(Ztirich) gesJeven- Rond ons optreden uas d.oor de buurtvereni-ging een klein feest georganiseerd. Door de ruirn 400 toeschou-
wers werd ons concert zeer op prijsgesteld. Na afloop werd onsin het "wi-jkcentrum" een maaltijd aangeboden- rk denk dat de
meesten meer zín in een braadworst hadden, maar tochl
De aanwezigien waren za enthousiast d.at Gerben met zj-jr- nuzi-
kanten drie keer tot een "zugabe" werden gedwongen- Met veelplezier werd door hen aan di-t spontane verzoek voldaan.

Kort na ons vertrek sloeg de motor van de bus af bij het
heklimmen van een bergje, dit tot grote hirariteÍt vàn deinzittenden. Na een oproep van d.e chauffeur werd de bus door
de passagiers vakkundigr tot op het hoogste punt geduwd!
De begeleidster uit ziirich en haar zoon r.Jaren met ons meege-reden daar rrij toch bij hen in de buurt uaren. Door deze
mensen werd in zeer korte tijd bij omwonenden vakkundl-ge hulpingeroepen- rn eerste instantie werd gedacht dat het aan defilters kon liggen, à1 dan niet in combinatie met het aanzui-gen van valse lucht. stilletjesaan werd gemompeld, zou er weI
vordoende dieser in de tanks zitten! Een van de herpers ging
met zijn arm zo ver als hij kon in de taak, maar kreegr àri;vingers niet nat - I.Ieer werden er in sner tempo jeriycans
georganiseerdl Na het 'bijtanken" gingen wij rraar een Tanksta-tion om meer te tanken. De chauffeur was zichtbaar nerveus.

Namens ons heeft onze begeleidster een dankwoord in het plaat-
selijke weekblad laten opnemen.

van de begereiders hoorden wij zaterdag dat het buurtfeest,geheel tegen de ger.ioonte in, tot ongeveer z4.ao uur duurde -Men schreef dj-t ongerrone gedragr toe aan ons geweldig leukeoptreden-
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Zaterdag.
om r0 uur vertrokken !,rij naar zurich om inkopen te doen ofonder begeleicing een korte stadsr,candeling te maken- Bij een
Mc Donalds r.rerd de maaltijd genuttigd, waarna wij per bus naar
de wielerbaan van Oerlikon werden gebracht-
op de wiererbaan werd door ons jeugdorkest een kort concert
gegeven van 13 - 30 uur tot 13 - 55 uur, r.raarna alres werd opge-
ruimd daar om 14.00 uur de sluitingsceremonie moest beginnen.
Door ons jeugdorkest werd ondanks de grote hitte op een zeercorrecte wijze een visite kaartje afgegeven aan de organisato-
reÍl en de vele belangstel-lenden die gedurende ons optreden detribunes gingen bezetten. Na het optred.en konclen wi j op detribune plaatsnemen om de presentatie en daarna de optred.ensvan andere giroepen te kunnen volgen.

Een enkele romance openbaard.e zich op d.e met zonovergoten
tribune t

Op nij hebben de groepen uit Letlanrl en Thailand grote indnrkgemaakt. De Letten omdat ze op een eenvoudige doch zeer speel-se manier -in combinatie met een achLtal danseressen- eengeweldige shou opvoerden-
De mensen uit Thailand vanl/ege ïrun geweldig gedS.sciplineertle
optreden, hetgeen echter soms op mij een beangstigend.e indruli
maakte vanwege de (overdreven) precisiet
Deze groep behaalde met 95 van de 100 te beharen punten eeneerste plaats in de categorie show-

Deze afsruiting was een grote happening van en voor de jeuq-
dige muzikant,en en hun even enthousiaste begeleiders !

's Àvonds lras voor ons een concert in Luzern georganiseerd.-
rn een echte muziekkoepel, aan de promenade, werd. door ons ooknu weer voor een talrijk publiek, een uitstekend laatsteoptreden verzorgd. De aanwezigen lraren even enthousiast a1sdie in Buchr.riesen en na twee keer een "zugabe" te hebbengegeven' verden d.e instrumenten ingepakt en werd met de lJroep,heraas zonder Hanneke somsen, een groepsfoto gemaakt-

om 24-ao uur was }iick Lurvink jarig. Er was een ca<leautjegeorganiseerd en hij werd door iedereen sefericiteerd.Zelfs kreeg hij een heuse serenade- Dat deze serenade aanlei-ding zou zj-ja tot een grrote overlast, kond,en lrij toen aiet
bevroeden.

Enkele muzikanten waren zo ingenomen met de hele gang vanzaken dat ze noq een biertje namen en nog een en noq eenen-- . zondagmorgen bij het opstaan van de rest nog grezel-
1ig buiten zaten met. een pilsjet

De groep schoonmaakers (sters) die zich na oproep vrijwillig
hadden aangemerd om zondagmorgen na het ontbijt dè slaapgere:genheden een eenvoudige schoonmaakbeurt te geven, om de mensenuit obferden dit niet alreen te laten opknàppen, togen na hetontbijt aan de slag-
IIet liep ars een trein en binnen een half uur was ook d.itkarwei geklaard-
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Toen lras het moment van afscheidnemen aanqebroken- Er rustte
op ons als organisatoren de prettige taak jullie en onze dank
aan Silvia Egrli en haar helpers en helpsters over te brengen
voor de geweldige riijze Íraarop zíj zich in ons aller berang in
deze week hebben ingezet- wij hebben haar ars dank naast de
omslag met klompjes, voorzien van haar naam ook een geschenk
in de vorm van de wording van een klomp met opschrift aangebo-
d.en. Hiermee was ze zeer ingenomen-
Silvia heeft ju11ie namens ied.ereen die heeft meegeholpen ook
bedankt voor de zeer gedisciplineerde uijze waarop alres is
verlopen en zij noemde jullie een "suDer gruppe"-

om kwart voor neGJen konden wij vertrekken uit het zeer vrien-
delijke Obfelden en r.rerd. net weemoed. afscheid genomen var. eenprachtig stel mensen die zich op een voortrefferijke, onver-getelijke wijze voor ons hebben ingezet.
Toen ik voor ongieveer twee jaar gereden het verzoel< tot d.eel-
name aan de organisatie in zririch verstuurde, was het nijn
wens te mogen deelnemen aan dit festival.
Nu de trip teneinde is wiI ik mededelen dat het door juIlie
behaalde resultaat zelf s urijn stoutste verwachtingren sterk
heeft overtroffen. voor dit resultaat, maar meer nog voor de
wijze waarop julrie dit hebben gereariseerd, op een spontane
wijze, zoïrder vooroordelen, met veel discipline en i_nzet, wi1
ik jullie heel, heel hartelijk danken en ik hoop dat de afge-
lopen periode mag bijdragen tot noGI meer plezier in jultie
hobby, de muziek-

Namens de organisatoren,

Han Klein Willink-
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