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Ten geleide 
 
Het verenigingskamp vult het grootste gedeelte van dit boekje. 
Het gaf inspiratie aan Hub Vaessen en Christie Brüls om hun kijk op drie 
dagen kamp weer te geven. De foto’s zijn natuurlijk van Christie en 
staan behalve op de middenpagina natuurlijk ook allemaal op onze 
website. 
Op onze voorpagina staat Ellen en Karin die tijdens het kamp met hun 
“eigen tanden” fruit uitdeelden. 
De “Wistjedatjes” waren in het vorige Muzikrantje bijna opgedroogd 
maar zijn in volle omvang terug. 
Wil zorgde natuurlijk voor het gebruikelijke voorzitterspraatje.  
Omdat de redactie sterke verhalen heeft gehoord over het drinken van 
Ouzo en Schnaps tijdens het kamp leek het mij leuk om op te zoeken 
wat voor sterk spul dit nu eigenlijk is. 
Uit Dagblad de Limburger werd een boeiend artikel overgenomen over 
het idee van de LBM om een andere opzet van de concoursen. 
 
Inzenders bedankt en lezers veel leesplezier toegewenst. 
 
Bijdragen voor het volgende nummer graag voor half december bij de 
redactie inleveren.  
 
Agenda 
• Dinsdag 11 november St. Maarten/Opening Carnavalsseizoen 
• Zondag 16 november Sint Martinusmis 
• Zaterdag 22 november Inhalen Sinterklaas 
• Zaterdag 29 november St. Ceciliafeest 
• Zondag 30 november Drumbandconcert te Maasbracht 
• Zondag 14 december Kerstmarkt 
• Zondag 21 december Kerstconcert Urmonderhof (Drumband) 
• Zondag 21 december Kerstconcert 
• Vrijdag 26 december Opluistering Tweede Kerstdag 
 
Bedankt 
Firma Millhill Beheer B.V. voor hun gulle gift.  
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Omslagfoto 
 

Op de omslagfoto Karin en 
Ellen die tijdens het 
verenigingskamp op 
ludieke wijze appels en 
peren uitdeelden. Zij 
vormden het keukenteam 
samen met Mieke en 
Manuela en zorgden 
ervoor dat het de 
kampjoekels in culinair 
opzicht aan niets ontbrak. 
Zij werden geassisteerd 

voor de barbecue door Tim en Claudia en voor het spek-met-ei-ontbijt 
door Hub en Felix. Een bedankje is hier wel op zijn plaats. Immers, 
zonder keukenteam geen verenigingskamp! 
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Van de voorzitter.... 

Beste muziekvrienden,  
 
sinds vorig Muzikrantje mogen we 
alweer terugzien op een goed 
georganiseerd, erg geslaagd kamp dat 
net als vorige keren plaats vond in het 
groene Zutendaal. Voor mij was een 
kampdeelname al weer heel wat jaren 
geleden en ik was verheugd te zien hoe 
de deelnemende leden zich amuseerden. 
De activiteiten waren goed voorbereid 
en plezierig om te doen.  
Ja, met zo'n club valt er altijd wel wat te 
lachen!  

Onze ervaren cateringploeg zorgde ervoor dat op een smakelijke wijze 
de buikjes regelmatig goed gevuld werden. Ook de mannen achter (en 
voor) het buffet deden hun best! 
Graag wil ik dank zeggen aan iedereen die dit kamp mogelijk heeft 
gemaakt en zich hiervoor heeft ingezet. Prima gedaan! 
 
"Der Traum des Pilgers". Met dit stuk sloten wij de opluistering van de 
zeswekendienst van Jo Cosemans af. Ik ben er zeker van dat ik voor 
velen spreek als ik zeg dat we een zeer muzikale, sfeervolle invulling 
hebben gegeven aan deze H. Mis.  
We hebben met onze muziek waardering uitgesproken voor hetgeen Jo 
voor onze vereniging betekend heeft.  
 
De komende maanden zullen in het teken staan van een aantal 
traditionele activiteiten. We gaan van de St. Martinusmis naar het 
Caeciliafeest en van de Kerstmarkt naar de Kerstmis. Genoeg om ons 
op te verheugen, dus! 
 
Veel plezier gewenst komende maanden,  
 
met hartelijke groeten,  
Wil Meulenberg.  
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Verenigingskamp fanfare 2014 
 
In het weekend van 26, 27 en 28 september had onze fanfare haar 
verenigingskamp dat georganiseerd wordt door een activiteitencommissie 
binnen de vereniging. Dit vond voor de derde keer op rij plaats in de 
Woushoeve te Zutendaal (België). Ook nu weer waren de weergoden ons 
goed gezind. Na een wat miezerig begin op vrijdagavond werd het weer vanaf 
zaterdagmorgen steeds beter zodat we perfect zonnig weer hadden voor de 
zeskamp op zaterdagmiddag.  
 
Het kamp begon met een dropping op vrijdagavond. De groepen werden één 
voor één gedropt ergens in Zutendaal en moesten met behulp van een kaart 
de weg terug vinden. Dit bleek niet al te moeilijk. Het vervoer vond plaats in 

een busje van Meulenberg 
dat voor dit doel voorzien 
was van banken en 
geblindeerde ramen. Dit 
bleek nog het spannendste 
deel van de dropping. Ook 
voor de chauffeur, want hij 
verdwaalde op de  
terugweg van zijn eerste 
dropping.  
 
 

 
De groepjes hadden minder moeite de weg terug te vinden. Onderweg 
konden we uitgebreid de zeer gevarieerde Belgische architectuur 
bewonderen. Groepje zes belandde in een pizzeria voor een late snack. 

Nadat alle groepjes terug 
waren werd er een groot 
kampvuur gestookt en was 
het nog lang gezellig aan de 
Schnapsbar.  
 
De meegebrachte schnaps 
werd enthousiast 
gepromoot door onze 
schnapsboys Tim en Rim.  
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Ook werden er grote hoeveelheden bier genuttigd, zodat 
barman Johnny zaterdagavond het derde vat moest aanslaan.  
De combinatie van schnaps en bier viel overigens niet bij 
iedereen even goed. 
 
 

Zaterdag begon mistig en kil maar dat duurde niet lang. Na het ontbijt kreeg 
elke groep een doos met inhoud en de opdracht hiervan een joker te maken. 
Deze kon dan worden ingezet tijdens de zeskamp. Elk groepje had een andere 
benadering en dit leverde zeer creatieve jokers op.  

  
 
Na de lunch volgde de zeskamp waarbij de teams hun best deden om te 
winnen en zo veel mogelijk te ‘foetelen’. Felix hield de stand bij op een 

scorebord, maar hij was 
waarschijnlijk de enige die 
iets van de scores begreep.  
De zeskamp eindigde met 
een waterspel, waarbij de 
deelnemers goed nat 
konden worden. Voor de 
echte diehards was er 
tenslotte de zeepsopglijbaan 
waardoor sommige een 
goede douche konden 
gebruiken.  

Omstreeks zes uur was het tijd voor de traditionele barbecue, echter niet met 
de traditionele koks.  
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Na jaren trouwe dienst achter de barbecue hadden Nic Jansen en Jos 
Demandt het stokje overgegeven aan Tim Kiggen en Claudia Cosemans. Nic 
en Jos waren wel aanwezig om de culinaire prestaties van hun opvolgers te 
keuren en om eventueel assistentie te verlenen.  
 
De avond werd afgesloten met een spooktocht in het donkere bos. De spoken 
deden goed hun best en er werd flink gegild. Daarna werd het kampvuur 
opnieuw aangestoken. Het was de bedoeling dat de jeugd marshmallows 
konden roosteren, maar het vuur werd zo hoog opgestookt dat het veel te 
warm was. De kring om het vuur werd dan ook steeds groter. 
In de schnapsbar was het weer gezellig, al werd het niet zo laat als 
vrijdagavond. De plaatselijke pizzeria deed goede zaken, toen er ondanks de 
barbecue rond middernacht toch weer mensen honger kregen. 
 
Zondagmorgen was er traditiegetrouw spek met ei, vakkundig toebereid door 
Hub Vaessen en Felix Reinartz met hun eigen trouwe assistenten.  
Na het noodzakelijke poets- en opruimwerk werd het kampvuur voor de 

laatste keer opgestookt en 
vond er een rituele 
verbranding plaats van de 
gefabriceerde jokers. 
Hiermee konden we alvast 
symbolisch afscheid nemen 
van het kamp. 
 
Vervolgens werd er in het 
bos nog Stratego gespeeld. 
Ook hier werd weer 
enthousiast gefoeteld. Het 
bleek moeilijk de vlag goed 
te verstoppen, dus de 
spelletjes duurden niet 
lang.  
 
 

Nadat iedereen uitgerend was, volgde er nog een lunch en een 
bedankwoordje van onze voorzitter Wil Meulenberg.  
Ook namens de activiteitencommissie danken wij iedereen die heeft 
meegeholpen om dit kamp te doen slagen.  Christie Brüls 
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Kamp Fanfare 2014. 
 

 
 
Op vrijdag 25 september was het weer zover. Enkele leden van de organisatie 
van het kamp gingen omstreeks 3 uur in de middag richting België. Voor de 
derde achtereenvolgende keer was de Woushoeve gekozen voor dit kamp.  
Alles werd in gereedheid gebracht want om 18.30 uur vertrekt de grote groep 
vanaf de fanfarezaal. Allen aangekomen en eenieder zijn slaapplaatsje 
buitgemaakt was het tijd voor het eerste onderdeel en dat was de dropping. 
Na uitleg over het programma voor het weekend en alle bijbehorende 
nevendiensten werden de groepen een voor een weg gebracht met de bus 
door Martijn en Pol. Waar ze iedereen hebben uitgezet weet niemand maar 
langzaam maar zeker kwam toch iedereen weer terug in het onderkomen en 
was het tijd voor wat lekkers.  

Er was een heuse 
“Sjnapsbar” ingericht en 
het bier was voortreffelijk. 
In de tussentijd was er ook 
nog de mogelijkheid om te 
genieten van het kampvuur 
dat door de professionele 
vuurmeesters werd 
gemaakt. De “Sjnapsbar” 
liet echter al snel tekenen 
van uitputting zien.  
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Bleek dat zo’n kleine glaasjes je zó moe kunnen maken en nog erger de weg 
steeds langer maken. Het was super gezellig.  
Na een goede maar korte nachtrust was iedereen weer monter, nou ja 
monter, er werd aan het ontbijt aangeschoven en nog wat naverteld over de 
dag ervoor. Na het ontbijt was het tijd voor wat ontspanning en elke groep 
moest een mascotte of joker maken van spullen die Math bij elkaar had 
gezocht in en rond zijn huis.  
Onderling ruilen kon ook maar zoals het spreekwoord zegt: “Van ruilen komt 
huilen”. Hoezo vals spelen! Inmiddels werd de zeskamp opgebouwd en was 
het weer tijd om wat te eten.  
 
Na de middag werd er een zeskamp gehouden met spellen die tijdens vorige  

 
kampen ook werden gespeeld. Het was weer lachen en iedereen deed goed 
mee. Met de buikschuiver werd afgesloten.  

Dat is een lange baan van plastic die ingesmeerd 
is met zeepsop en het is de bedoeling dat je zo 
ver mogelijk komt op je buik over de baan. Het 
weer was prachtig en dat was te merken bij de 
waterspelen.  
 
Nadat iedereen weer had gedoucht, was het de 
beurt aan onze kersverse bakkers van de 
barbecue Claudia en Tim. Onze vaste barbecue 
medewerkers Nic en Jos hebben op een afstand  
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toe gekeken of alles goed ging. Ze hebben het stokje overgegeven aan de 
jongere generatie. Nic en Jos bedankt voor alle lekkere hapjes.  
De avond vorderde en langzaam ging iedereen naar binnen.  
Die avond was er nog een spel gepland in het bos. Er was door de jongere 
garde een touwspel uitgezet in een zeer ondoordringbaar bosgebied. Even 
voor dat de groep vertrok werd er op de locatie door diverse mensen de 
plaats ingenomen. Er waren zelfs prachtig verklede monsters bij. Het was dus 
de bedoeling om je te laten schrikken wat bij velen best goed te doen was.  

Het sein werd gegeven en de groep 
vertrok met olie lampen het bos in. 
Leuk zo’n lang lint van lampjes in het 
donker.  
 
Na een klein uurtje giechelen en 
schreeuwen ging de groep weer terug 

naar het onderkomen. Wederom werd het kampvuur ontstoken en het was 

zeer gezellig en erg warm bij het vuur.  De marshmallows waren heel erg snel 
klaar of beter gezegd gesmolten. Langzaam maar zeker ging bij iedereen het 
licht uit. Het was een inspannende dag geweest met veel lol en gezelligheid. 
Na nog wat gedronken te hebben was het bedtijd. 
 

‘s Morgens weer op tijd op en de koffiegeur kwam 
langzaam het trappengat omhoog. Mieke lekker he, 
deze geur. Het ontbijt was spek met eieren. Felix 
was de spek man en Hub de eierkoning.  
Samen bakken en op toerbeurt kwam iedereen 
langs. De een wilde een heel ei, de ander een kapot 
ei, weer een ander niet te veel spek, weer een alleen 
een ei, weer een alleen spek en ga zo maar door.  
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verenigingskamp2014

Het was gezellig aan de Sjnapsbar 
en er werd enthousiast geknutseld.



Er waren spelletjes, 
een kampvuur, maar 
er moest natuurlijk ook 
gepoetst worden.

En er waren spoken!



 
Maar alles is te regelen en de bakkers in de keuken bleven akelig rustig. 
Ervaren jongens.  
Na het ontbijt moest alles opgeruimd worden en de slaapzalen leeggemaakt 
om te poetsen.  
 
Buiten waren ze reeds bezig met het laatste spel en dat was door Pol opgezet. 
Twee groepen werden gemaakt en het spel vond plaats in het bos achter op 
het terrein. Stratego.  
 

Ja, hier komt de ware techneut naar boven. 
Tactiek en inzicht is bij dit spel dan ook de 
hoofdmoot. Het was even wennen. Ik moet 
zeggen dat onze voorzitter met collega-
trombonist Jean, de tactiek opeens door 
hadden. De andere groep was hen echter toch 
soms een beetje te snel af. Het is en blijft een 
leuk spel.  
 
 
Na de restjes te hebben verorberd was het 
alweer tijd om huiswaarts te keren. Het gaat 
allemaal erg snel voorbij. We kunnen terug 
kijken op een geslaagd kamp weekend met 

goed weer en sportiviteit. Verder danken we iedereen die heeft meegewerkt 
en laten we deze traditie blijven voortzetten.                                 Hub Vaessen 
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Revolutie in wereld van blaasmuziek 
 
Het bondsconcours van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) 
heeft de afgelopen weken plaatsgevonden met slechts dertien deelnemers 
En ook het publiek blijft thuis. De aanpak moet populairder. Dus komt zelfs 
de jury naar je toe. 
Bron : Dagblad de Limburger door Jan Cuijpers 
 
BLAASMUZIEK 
LBM en KNMO willen concoursen weer aantrekkelijk maken voor muzikanten 
en publiek 
De jury komt naar je toe 
Verbouwen met de winkel open, dat is wat de Limburgse Bond van 
Muziekgezelschappen (LBM) en de overkoepelende Koninklijke Nederlandse 
Muziek Organisatie (KNMO) noodgedwongen moeten  doen. Om de 
bondsconcoursen nieuw leven in te blazen moet het roer helemaal om. 
Moeilijke composities, dure partituren en ingehuurde muzikanten maken 
deelname niet interessant en het publiek blijft weg. Dus gaat de bond op een 
populairdere toer. Het wordt de deelnemers makkelijker gemaakt: zij hoeven 
niet meer naar de jury, want die komt naar hen toe. Bovendien komt er een 
concoursvorm zonder het taaie verplichte werk. 
Die verplichte werken zijn voor een gewone dorpsharmonie zonder 
ingehuurde musici niet uit te voeren en door de technische 
moeilijkheidsgraad voor het gewone publiek vaak niet om aan te horen. Dat 
maakt deelname aan een concours al gauw duur, terwijl een concert in eigen 
dorp met ‘licht’ repertoire veel meer aanhang trekt. En leuker is om te spelen. 
De blaasmuziek buiten de concoursen floreert dan ook nog altijd. 
Niet voor niets dus dat LBM-voorzitter Raymond Knops in november twee 
nieuwe pilot-projecten presenteert. Ze zijn weggelopen uit het 
beleidsplan  Groei & Bloei in de Blaasmuziek, waarin manieren worden 
aangegeven om de dalende interesse voor concoursen om te 
buigen.  Concoursdeelname met ‘Jury aan Huis’ is er één van. Vooralsnog 
heeft geen enkele Limburgse vereniging de jury uitgenodigd, “maar wie wil, 
kan zich melden”, aldus de auteur van het plan, Kerkradenaar Toon 
Peerboom.  Hij is tevens vice-voorzitter van de KNMO. 

Hoe werkt het? Een orkest speelt in een ‘eigen’ accommodatie, die voldoet 
aan de criteria op gebied van akoestiek, temperatuur en geschiktheid voor 
publiek. De bedoeling is dat de drempel voor deelname lager wordt, omdat 
het orkest vertrouwd is met de klank van de zaal, niet hoeft te reizen en de 
eigen aanhang makkelijk naar de uitvoering kan komen. 
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De tweede noviteit behelst de zogenaamde festivaldeelname. De orkesten 
kunnen als festivaldeelnemer inschrijven voor een concours, waarbij de keuze 
van de werken vrij is en alleen aan een tijdsduur moet worden voldaan. De 
drempel voor deelname is in dit geval een stuk lager, omdat een orkest in zijn 
eigen bezetting, zonder voor verplichte concourswerken noodzakelijke 
inhuurkrachten, kan komen. Bovendien hoeven geen, doorgaans dure, 
partituren te worden aangeschaft. 
 
Nog niet in november aan de orde, maar wel al in bespreking zijn het 
idealistische en realistische concours. Toon Peerbooms, licht een tipje van de 
sluier op: “Korpsen die zich helemaal oppoetsen, muzikanten inhuren om op 
concours te gaan, gaan dan naar het zogenaamde idealistische concours. 
Verenigingen echter, die bijvoorbeeld die noodzakelijke derde hoorn niet 
hebben, kunnen ervoor kiezen naar het realistische concours te gaan. Over de 
beoordeling van zo’n realistische concoursdeelname zijn we nog in discussie.” 
Knops haast zich te zeggen dat “geen van die alternatieven leidt tot 
vrijstelling van concoursdeelname. Je kunt er alleen enkele jaren uitstel door 
krijgen.” De vraag is of de LBM-voorzitter niet praat tegen beter weten in. Een 
korps moet verplicht eenmaal per vijf jaar op concours. Door de hierboven 
geschetste alternatieven kan het muziekgezelschap nog eens maximaal drie 
jaar uitstel krijgen. Dat werpt de vraag op of deelname aan een 
bondsconcours eens in de acht jaar nog wel een graadmeter is voor de 
muzikale groei van een vereniging? 
 

 Gepubliceerd op: 13.10.14 00:03, laatste update: 13.10.14 15:18 
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Wist je dat..... 
 

• De barbecue bij de seizoensafsluiting weer perfect was? 
• Roy van Wersch even pijn aan zijn oren had de eerste repetitie? 
• Ook hij weer even aan het geluid moest wennen? 
• Tim L. vind dat er een telefoonnummer van de componist vermeld 

moet worden op partijen? 
• De activiteitencommissie Math S., Hub V., Tim K. en Pol wil bedanken 

voor al hun hulp tijdens het kamp? 
• De activiteitencommissie altijd op zoek is naar mensen die een 

activiteit mee willen organiseren? 
• Er dit jaar een “Sjnapsbar” op kamp aanwezig was? 
• Deze rijkelijk gevuld was maar ook weer heel snel leeg was? 
• De lokale Chinese frituur hier ook een bijdrage aangeleverd heeft? 
• De lokale shoarmaboer meerdere malen bezocht is tijdens ons 

kampweekend? 
• Dit bij sommige mensen niet helemaal goed gevallen is? 
• Jean een ontzettende voorstander is van een concertreis? 
• Hij daarvan iedereen probeerde te overtuigen? 
• Er ook mensen bij zaten die volgens hem geen stem hierin hadden? 
• Dit enkel was omdat ze met hun knieën omhoog zaten? 
• De weergoden ons weer goed gezind waren? 
• Er daarom bij de zeskamp weer volop met water geknoeid kon 

worden? 
• Wij nog steeds niet weten wie er gewonnen heeft? 
• De jury ook niet al te oplettend was? 
• Joop en Cas plaats hebben gemaakt voor twee jongere chefkoks? 
• Zij een hele doos vlees over het hoofd hadden gezien? 
• Mieke aan een vegetariër vroeg of zij haar vlees had meegenomen? 
• Simone sommige Schnaps naar koelvloeistof vond smaken? 
• De spooktocht een heftig parcours had? 
• Wil een pyjama bij zich had die al 20 jaar in de kast lag? 
• Deze dus ook enkele maten te groot was? 
• Maurice altijd gelijk heeft behalve als hij thuis is? 
• Bert niet altijd zin heeft om aantekeningen te maken? 
• Nancy dat dan wel voor hem wil doen? 
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De jeugdleden en (nog niet) jeugdleden 
amuseren zich met het voetbalspel. 
 
 
 
De bugels en trombones hebben speciale 
dempdoekjes gekregen om nog zachter te 
kunnen spelen  
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• De fanfare een televisiester in haar midden heeft? 

•  
• Hub Vaessen een gastrol had in Flikken Maastricht?  
• Hij daarbij de legendarische woorden sprak: ”Wolfs, We hebben wat 

gevonden?”  
• Die aflevering erg goed bekeken is door de fanfareleden? 
• Hub al vaker meegespeeld heeft in Flikken Maastricht? 
• Het toen niet is opgevallen? 
• Er een foute trom meeliep tijdens de marcheerrepetitie? 
• Het een overslagtrom was van Born? 
• Deze lichter is dan de overslagtrom van Urmond? 
• Nico het steeds heeft over kantinedienst? 
• Wij het altijd hebben over bardienst? 
• Nico waarschijnlijk wat veel in de kantine van Jenny komt? 
• Veel muzikanten de 4/4de maat met de voet meeslaan? 
• Je dat volgens Maurice ook met de dikke teen kunt doen? 
• Je dan wel moet zorgen dat er genoeg ruimte in je schoen is? 
• Mieke heel erg bang is in het  donker? 
• Ook dit jaar de weergoden het verenigingskamp goed gezind waren? 
• Zaterdagmiddag toch veel mensen nat geworden zijn? 
• Dit niet aan het weer lag? 
• Er veel met water gegooid werd? 
• Het sanitair in België niet gepoetst maar gekuist wordt? 
• Niet iedereen door had wanneer hij/zij corveedienst had? 
• Er gelukkig ook mensen meehielpen die geen corveedienst hadden? 
• Er ook dit jaar tijdens spelletjes veel gefoeteld werd? 
• Het kamp een nieuw barbecueteam heeft? 
• Claudia en Tim het overgenomen hebben van Jos en Nic? 
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• Zij het hopelijk net zo lang vol zullen houden als hun voorgangers? 
• De Woushoeve een heel snelle afwasmachine heeft? 
• Een afwasbeurt slechts drie minuten duurt? 
• Dit gezien de grote hoeveelheid afwas erg handig is? 
• Er een heuse schnapsbar was in de Woushoeve? 
• De schnaps enthousiast gepromoot werd door Rim en Tim? 
• Zijzelf het goede voorbeeld gaven? 
• De combinatie van schnaps en bier niet bij iedereen goed gevallen is? 
• De ouderen onder ons die in Schwaney waren dat al eens ervaren 

hebben? 
• De koffie ’s morgens extra 

goed smaakte? 
• Er een pizzeria is in Zutendaal? 
• Deze in de nachtelijke uren 

goede zaken heeft gedaan? 
• Een pizzadoos ook erg handig 

is als dienblad? 
• Er dit jaar geen wespen waren 

in Zutendaal? 
• Niemand deze wespen heeft 

gemist? 
• De gitaar bij het kampvuur 

ontbrak? 
• Deze echter wel werd gemist? 

 

Kerstmarkt 
in Oud-
Urmond op 
14 december 
a.s. 
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De redactie vraagt zich af of de kampgangers wel hebben geweten wat 
ze dronken aan de Sjnapsbar ?? 

 
Ouzo 

Ouzo(Grieks: ούζο) is wellicht de bekendste Griekse 
alcoholische drank en heeft een alcoholpercentage van tussen 
de 37,5 en 44 procent. Sinds 25 oktober 2006 heeft ouzo 
binnen de Europese Unie de status van beschermde 
oorsprongsbenaming, wat bescherming biedt tegen namaak. 

Bereiding 

Ouzo wordt in koperen ketels gedistilleerd uit een 
nauwkeurige combinatie alcohol (ethanol), anijs (Pimpinella anisum ) , steranijs 
kardemom, maïs, angelica (engelwortel), lindebloesem en koriander. De precieze 
verhouding van de ingrediënten is vaak een goed bewaard (familie)geheim. Toch is 
de smaak die het meest naar voren komt die van anijs. Voor de eenvoudigere 
(goedkopere) ouzo wordt venkel gebruikt in plaats van anijs. 

Vergelijkbare anijsdranken zijn raki (Turkije), sambuca (Italië), pastis (Frankrijk), 
hierbas (Balaeren) en absint (Frankrijk). Over anijs gedistilleerd kan ook tsipouro 
(Griekenland) lijken op ouzo. 

De meeste ouzo wordt gemaakt op het eiland Lesbos, waar meer dan twintig 
ouzofabrieken staan. 

Schnaps 
Schnaps is een type gedistilleerde drank. Het woord 
Schnaps is afgeleid van het Duitse woord Schnaps, dat 
kan verwijzen naar een sterk alcoholische drank, maar 
met name degene met ten minste 32% vol. 

Duitse Schnaps is helder en heeft een lichte 
fruitsmaak. Het is gemaakt van vergiste vruchten, is 
gebotteld zonder toegevoegde suiker en bevat 

doorgaans ongeveer 40% alcohol. De belangrijkste soorten fruit die worden gebruikt 
voor de Duitse schnaps zijn (in volgorde van toenemende prijs van het resultaat) 
appels, peren, pruimen en kersen. Appelen worden doorgaans gebruikt in combinatie 
met peren voor Obstwasser, maar peren kunnen alleen gebruikt worden voor 
Williamsbirne. Pruimen maken Zwetschgenwasser, Kersen geven Kirschwasser. 
Himbeergeist, een frambozen-smaak geest, is ook een Schnaps, maar is niet gemaakt 
van gefermenteerde frambozen, maar krijgt zijn smaak door middel van het 
doorgeven van neutrale graan en alcohol damp via frambozen. Ander fruit dan deze 
vijf soorten worden zelden gebruikt voor traditionele Duitse Schnaps. 
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Onze jarigen in november, december en januari: 
 
2 november Joëll Stassen 
3 november Floor Kranenpoot 
4 november Tom van der Werf 
6 november Rens Verbeek 
19 november Nico Knops 
24 november Wim Vaassen, Jacques Vaassen 
1 december Mark Hermans 
21 december Hub Meulenberg 
26 december Inge Mertens 
31 december Christie Brüls 
3 januari  Huub Kiggen 
12 januari Felix Reinartz 
22 januari Simone Thissen-Hendrix 
 
Onze dirigent Maurice met het fraaie resultaat behaald met Fanfare 
Concordia Ittervoort tijdens het bondsconcours 
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Het Muzikrantje verschijnt elke twee maanden 

Jaaradvertentie-abonnement: 
kwart pagina € 25 
halve pagina € 43 
hele pagina € 65 
omslag achter € 120 
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