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Van harte welkom bij het pre-concours. 
Dit jaar vindt de 3e editie van het pre-concours plaats, waarbij 
het ontwikkelen van orkesten centraal staat. De formule om 
orkesten in aanloop naar een concertwedstrijd of als tussentijdse  
evaluatie de mogelijkheid te bieden tot een beoordeeld optreden, 
is succesvol gebleken.  En dat motiveert ons als vereniging om dit 
evenement zowel dit jaar als ook komend jaar weer te organiseren. 
We zijn erg trots dat er dit jaar 8 korpsen meedoen met in totaal 
meer dan 350 muzikanten.

De heren Alex Schillings en Chris Derikx hebben we bereid gevonden 
om zorg te dragen voor goede feedback voor de deelnemende 
orkesten. 

Rest ons nog om alle korpsen van harte succes te wensen met 
hun uitvoering zowel vandaag als ook later dit jaar tijdens de 
concertwedstrijden.

Namens Bestuur en Leden van Fanfare Heide Echo Knegsel,
Christian Janssen - Nellie Pasmans - Leonie Heezemans - 
Peter Bierens  - Ad Liebregts - Marlou van Beek

Bestuur Heide Echo

Volgende editie Pre-concours
zondag 28 oktober 2018

Colofon
Organisatie    Leonie Heezemans   -  Theo Bles  -  Thomas Bles  -  Ruud Lemmens       
Ladyspeaker     Ellen Keeris  
Saxofoonkwartet   Thom Roosen  -  Inge Couwenberg  -  Bram Rijkers  -  Nienke Pasmans        
Programmaboekje  en fotografie             Annemarie Janssen-Widlak            



Alex Schillings werd in 1957 te Gulpen, Zuid Limburg, geboren. Na het voltooien van 
de muziekschool te Maastricht ging hij AMV, trompet en hafabra-directie studeren aan 
het Maastrichts Conservatorium.  In 1983 behaalde hij het diploma Uitvoerend Musicus 
HaFaBra-Directie aan het zelfde conservatorium. 

In 1985 won hij tijdens de Internationale Dirigenten Wedstrijd van het WMC te Kerkrade 
de zilveren dirigentenstok. Ook daarna won hij nog met vele orkesten prestigieuze prijzen.
Alex is gastdirigent bij verschillende orkesten. Sinds 2011 is hij o.a. gastdirigent bij de 
fameuze Banda Sinfonica Portuguesa.

Als hoofdvakdocent hafabra-directie is hij momenteel werkzaam aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag en de Hogeschool voor de Kunsten te Zwolle. Ook geeft hij 
vele internationale workshops bij gerenommeerde conservatoria en orkesten.
Sinds begin jaren negentig is Alex Schillings lid van juryteams van nationale en internationale 
concertconcoursen voor blaasorkesten. Sinds februari 2013 is hij voorzitter van de Bond 
van Orkestdirigenten.

Chris Derikx is geboren op 21 oktober 1980 in Broekhuizenvorst. Vanaf 1999 studeerde hij 
het hoofdvak HaFa-directie op het conservatorium van Maastricht bij  Jo Conjaerts waar hij 
in 2004 afstudeerde. In 2010 heeft Chris de Masterstudie HaFaBra-directie op het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag bij Alex Schillings afgerond.

Als jonge ambitieuze dirigent heeft Chris momenteel een viertal orkesten onder zijn 
hoede, te weten: harmonie “St. Gregorius” uit Haaren, Koninklijke Fanfare “St. Caecilia’’ 
uit Puth, Fanfare “Muziekvereniging Concordia” uit Meterik en de Heineken Fanfare uit 
‘s-Hertogenbosch. 

Naast zijn werkzaamheden als dirigent van bovengenoemde verenigingen en het Zuid 
Nederlands Fanfare Initatief, houdt hij zich bezig met dirigenteducatie. In dat kader is hij 
sinds 2013 als gastdocent actief op het Fontys Conservatorium in Tilburg. Daarnaast is hij 
bestuurslid van de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs.

Alex Schillings  

Chris Derikx 



Harmonie St. Cecilia - Oerle

Een muziekvereniging opgericht in 1907 als Fanfare. Sint Cecilia is in 1978 omgevormd naar harmonie en heeft op 
dit moment 105 leden. Deze leden zijn in 4 verschillende orkesten ondergebracht, namelijk de samenspelclub, het 
beginnersorkest, het leerlingenorkest en het harmonieorkest. Op 11 november zal Sint Cecilia deelnemen aan het 
bondsconcours te Enschede uitkomend in de 2e divisie. De vereniging heeft zich ten doel gesteld om, naast de 
dorpse presentatie, de horizon te willen verbreden in muziek, muzieksoorten, muzikanten en optredens.

Het harmonieorkest staat sedert januari 2013 onder leiding van de jonge ambitieuze dirigent Johan Smeulders. 
Johan heeft in 2011 zijn Bacheloropleiding “Klassiek Euphonium” afgerond aan het Fontys Conservatorium te Tilburg. 
Op 5 juli 2015 studeerde Johan cum laude af voor de Bachelorstudie HaFaBra-directie bij Alex Schillings aan het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag. In 2017 rondde Johan daar ook zijn Masterstudie directie cum laude af. 
Op dit moment dirigeert Johan verschillende orkesten. Zo is hij als dirigent ook verbonden aan Fanfare “Ons Genoegen” 
uit Oirlo, Harmonieorkest “Pro Honore et Virtute” uit Son en Breugel, JKW uit Knegsel-Wintelre en Harmonieorkest 
“Sint Caecilia” uit Lieshout. Tevens speelt hij euphonium bij Brassband Rijnmond.

Programma
1. Banja Luka  Jan de Haan
2. El Golpe Fatal  Dirk Brossé
3. Malaguena  Sammy Nestico



Harmonie Theodatus - Luyksgestel

Harmonie Theodatus werd op 16 maart in 1912 opgericht als een Fanfare. Bij haar diamanten 
bestaan in 1972 werd de Fanfare omgevormd tot een Harmonie. Bij het 75-jarig bestaan in 1987 
werd Harmonie Theodatus onderscheiden met de Koninklijke Erepenning. In 2012 werd het 
100 jarige bestaan van Harmonie Theodatus groots gevierd. Het hele corps werd in het nieuw 
gestoken. Ook gaf deze mijlpaal een nieuwe impuls aan de organisatorische professionalisering 
en het niveau van muziek maken. Harmonie Theodatus wil hiermee in samenwerking met 
haar dirigenten Diederik Celis (Harmonieorkest) en Pieter van den Broek (Slagwerkgroep) in de 
komende jaren actief verder groeien. 

De huidige dirigent van het Harmonieorkest, Diederik Celis, kreeg zijn eerste muzikale opleiding 
aan de Noordlimburgse Muziekacademie, waar hij de regeringsmedaille voor dwarsfluit 
behaalde met grote onderscheiding. Hij vervolgde zijn muziekstudie aan het Koninklijk Vlaams 
Muziekconservatorium van Antwerpen, waar hij Eerste Prijzen  behaalde voor dwarsfluit en 
voor kamermuziek, en - telkens met grote onderscheiding - de pedagogische getuigschriften 
dwarsfluit en kamermuziek. Aan het Brabants Conservatorium van Tilburg verwierf hij het 
getuigschrift ensembleleiding. In 1993 behaalde hij met onderscheiding het Hoger Diploma 
Kamermuziek aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel bij Arie Van Lysebeth. Hij is 
sedert 1986 als dirigent en jurylid actief in de hafabra-wereld. Harmonie Theodatus stond onder 
zijn leiding van  2002 tot 2006 en van 2013 tot heden.

Programma
1. As the robin to the meadow    Todd Stalter
2. Anjin, blue eyed samurai   Naoya Wada 
3. Beguine for Flutes   Eric Osterling
4. Blue Ridge Saga   James Swearingen 



Muziekvereniging Willen is kunnen - Geffen

Muziekvereniging Willen Is Kunnen (W.I.K.) is opgericht in 1961 en is een van de meest actieve en gewaardeerde 
verenigingen van het dorp. Naast het fanfareorkest kent W.I.K. een slagwerkgroep, majorettekorps en een 
opleidingsorkest. Ook is blaaskapel de Pompzwengels nauw verbonden met de vereniging. W.I.K is een kleurrijke 
vereniging. De diversiteit in leeftijden en karakters is ontzettend groot. Er wordt veel georganiseerd door de diverse 
werkgroepen. Kortom een bruisende en actieve vereniging in het hart van de samenleving!

Aan het muzikale roer staat Geerd Doomen. Sinds maart 2016 is hij dirigent van het fanfareorkest. Hij doorliep zijn 
muzikale studies aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten te Tilburg. Als muzikant is hij reeds vele jaren actief als 
eerste hoornist bij verschillende verenigingen. Ook heeft hij geremplaceerd bij o.a. de Marinierskapel der Koninklijke 
Marine en speelde hij op projectbasis onder andere met Harmonie St. Michael Thorn, het Nederlands Studenten Orkest 
en diverse Conservatorium projecten in Tilburg, Maastricht en Amsterdam. Sinds 2016 speelt hij tevens bij het Fanfare 
Korps Nationale Reserve der Koninklijke Landmacht.

Programma
1. Orion     Jan van der Roost
2. Call of the Clanns   Kevin Houben
3. Music for a Solemnity   Jan de Haan



Koninklijk Woensels Muziekkorps - Eindhoven

Sinds de oprichting in 1908 heeft het Koninklijk Woensels Muziekcorps een orkest in 
harmoniebezetting bestaand uit ongeveer 50 muzikanten. Sinds 1967 speelde het WMC in de 
vaandelafdeling van het KNFM, maar sinds het concourssysteem in 2006 compleet is veranderd 
speelt het WMC sindsdien in de 2e divisie. Het harmonie heeft een breed repertoire en is steeds op 
zoek naar nieuwe projecten. Door dit brede repertoire en programma is er voor iedereen wel iets 
leuks om te spelen. Er is altijd plaats voor nieuwe leden en iedereen is vrij om een repetitieavond 
bij te wonen. Het harmonieorkest repeteert op maandagavond van 20.00 tot 22.15 uur. 

Sinds juli 2011 staat het harmonieorkest onder leiding van Frederik de Vrees die ook het leerlingen- 
en opleidingsorkest dirigeert.

Programma
1. A  Festival Prelude     Alfred Reed
2. Colossus     Thomas Doss 
3. The Legend of Ali-Baba   Bert van Appermont en Frank van Baelen



Voor zover te achterhalen nam de Drumband in 1966 voor het eerst deel aan een federatief bondsconcours. Vanaf 
dat moment werd met enige regelmaat deelgenomen aan. De Drumband van “de Vriendschap” heeft zich de laatste 
jaren zodanig ontwikkeld dat de naam Drumband eigenlijk niet meer op z’n plaats is. Door een veelzijdigheid aan 
slagwerkinstrumenten wat heden ten dagen wordt gebruikt is de term slagwerkgroep beter op zijn plaats. Onder 
leiding van instructeur Harrie Klaus heeft de slagwerkgroep de laatste jaren een stevige muzikale ontwikkeling 
doorgemaakt wat ook te merken is aan het aantal nieuwe aanmeldingen. Onder zijn leiding heeft de slagwerkgroep 
in 2006 op het concours in Etten Leur als resultaat promotie naar de eerste divisie behaald. In het jaar daarop 
behaalden zij een 1e prijs op het Nederlands Kampioenschap in Winterswijk. 

Sinds 2016 staat de slagwerkgroep onder de vakkundige leiding van Wouter de Winne en komen ze uit in de tweede 
divisie.

Programma
1.  Back to Gadd   Jan Schipper
2.  African Safari   Frank Rademakers
3.  Adrumaline   Peter Kil
4.  Dancing on the rocks  Jan Schipper

Slagwerkgroep De Vriendschap Oost- West- en Middelbeers



Fanfare Nos Jungit Apollo - St. Oedenrode 
Fanfare Nos Jungit Apollo is opgericht in 1864 en is daarmee de oudste vereniging van Sint-
Oedenrode. De vereniging heeft een ontwikkeling doorgemaakt van een klassieke dorpsfanfare 
tot concert fanfare in de jaren 70 en 80 naar een moderne muziekvereniging anno nu. Nog steeds is 
de vereniging trots op het feit dat zij in 1978, 1980 en 1985 drie maal landskampioen is geweest in 
de vaandelafdeling van de KNFM en dat zij in 1981 een 2e plek veroverde op het WMC in Kerkrade. 
De ambitie van de fanfare is zich daarna gaan verbreden. Dat komt tot uiting in de vele projecten 
die Nos Jungit Apollo in de afgelopen jaren heeft georganiseerd, waarin nieuwe wegen worden 
bewandeld, met als doel een breed publiek te bereiken.  De fanfare staat nu voor het eerst sinds 
lange tijd voor de uitdaging van deelname aan een festival. Met enthousiasme is hier naar toe 
gewerkt en Nos Jungit Apollo hoopt het publiek vandaag een mooi optreden te presenteren.

Sinds september 2015 staat NJA onder leiding van dirigent Dick-Jan Veerbeek. Na de eerste 
muzikale grondbeginselen achter het orgel te hebben geleerd, ging hij op 10-jarige leeftijd hoorn 
spelen bij de plaatselijke fanfare “Psalm 150” een Nederlands top orkest. Na zijn middelbare school 
vertrok Dick-Jan naar Amsterdam om daar aan het Sweelinck Conservatorium Hoorn bij Jacob 
Slagter te studeren en HAFABRA-directie bij Danny Oosterman. Op dit moment is Dick-Jan tevens 
werkzaam bij Muziekvereniging Flora Aalsmeer als dirigent van het Jeugdorkest als de Fanfare als 
de koperleerlingen verzorgt. Diezelfde functies vervult hij ook bij Muziekvereniging Symphonia 
uit Hoogblokland en Muziekvereniging TAVENU uit Schoonhoven. Als docent werkt hij ook nog bij 
de Stichting Muziek Opleidingen Schoonhoven.

Programma
1. St.  Florian Choral   Thomas Doss
2. The Saga of Haakon the Good   Philip Sparke
3. Flashback    Jan de Haan   



Reeds in 1680 was er sprake van een Sint Jorisgilde in Meerhout Gestel. In de 19e eeuw is dit schuttersgilde getransformeerd 
tot een mannenkoor. Eind 19e eeuw werden er instrumenten aangekocht en ging men verder als de “Katholieke fanfare 
Sint Jorisgilde”. Na een dieptepunt in het ledenbestand in de zeventiger jaren werd de fanfarebezetting los gelaten en 
ging men verder als harmonie Sint Jorisgilde. Gestaag werd er gewerkt aan niveauverbetering en met resultaat. In 2000 
kwam de harmonie nog uit in de 2e afdeling en op 5 december 2010, dus 10 jaar later werd de harmonie nationaal 
kampioen in de afdeling uitmuntendheid met 92.5 %.  De laatste wedstrijddeelname was in november 2015, toen werd 
er in de afdeling Uitmuntendheid een 1e prijs met grote onderscheiding gehaald.

Sinds Februari 2016 staat de harmonie onder de bezielende leiding van Stan Nieuwenhuis, een jonge, veelbelovende 
dirigent, die zijn sporen reeds verdiend heeft als dirigent, arrangeur en componist. Zijn roots liggen in Nederland, 
groeide op in de buurt van Brussel en woont momenteel in Antwerpen. Zijn muzikale carriere begon op piano en 
trompet aan het Lemmensinstituut in Leuven. Later heeft hij in Rotterdam een opleiding Sound Engineering aan het 
SAE Instituut gevolgd. Momenteel is Stan dirigent bij Brassband Hombeek, Sint Jorisgilde en Stand-in dirigent Brassband 
Schoonhoven B.

Programma
1.  Bli Hos Oss  Egil Hovland, arr. Stan Nieuwenhuis
2.  Images of a City Franco Cesarini
3.  Golden Eagle  Hermann Pallhuber

Harmonie Sint Jorisgilde - Meerhout Gestel (B)



L' Union Fraternelle - Zeelst

Harmonie L’Union Fraternelle (‘in broederschap vereend’) uit Zeelst werd opgericht op 7 november 
1871 en is aangesloten bij de KNMO. Het harmonieorkest speelt sinds 1956 in de Eerste Divisie. De 
totale harmonievereniging telt ongeveer 120 leden en heeft naast het harmonieorkest een drietal 
opleidingsorkesten; voor elk nivo een orkest, van eerstejaars leerling tot aan de gevorderde leerling. 
Daarnaast heeft L’Union Fraternelle een zeer actieve slagwerkgroep met een jeugdslagwerkgroep. 
Het harmonieorkest bestaat uit ruim 80 leden en staat sinds maart 2015 onder leiding van Jacco 
Nefs. De afgelopen jaren zijn er door Harmonie L’Union Fraternelle diverse thema concerten 
gegeven. Zowel in 2008 als 2013 behaalde zij op concoursen een eerste prijs met onderscheiding 
en rood wit blauw wimpel in de Eerste Divisie van de KNFM.

Dirigent Jacco Nefs (1971) studeerde af als klarinettist bij Jan Cober aan het Brabants 
Conservatorium te Tilburg en bij Sjef Douwes aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, 
maar koos uiteindelijk voor het dirigeren. Hij studeerde orkestdirectie bij Roland Kieft en David 
Porcelijn aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam en bij Jac van Steen en Ed Spanjaard 
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. In de zomers van 2003 en 2004 studeerde hij aan 
de beroemde Accademia Musicale Chigiana te Siena (Italië) bij Maestro Gianluigi Gelmetti. 
Als vaste dirigent is hij momenteel verbonden aan een drietal orkesten, te weten Harmonie 
L'Union Fraternelle, de Amsterdamse Tram Harmonie en Regionaal Symfonieorkest Oss. Daarnaast 
is hij ook dirigent en medeoprichter van Orkest Orventus.
Naast zijn activiteiten als dirigent is hij veelvuldig actief als bewerker en arrangeur in een breed 
scala van muziekstijlen.

Programma
1. Music-Makers    Alfred Reed
2. Asgard    Teo Aparicio-Barberán



Programma

www.heideecho.nl

11.15 uur Harmonie St. Cecilia - Oerle
12.00 uur Harmonie Theodatus - Luyksgestel
13.00 uur Muziekvereniging Willen is Kunnen - Geffen
14.15 uur Koninklijk Woensels Muziekkorps - Eindhoven
15.30 uur Slagwerkgroep De Vriendschap - Oost- West- en Middelbeers
16.30 uur Fanfare Nos Jungit Apollo - St. Oedenrode

PAUZE Saxofoonkwartet Heide Echo

18.00 uur St Joris Gilde - Meerhout Gestel (B)
19.00 uur L'Union Fraternelle - Zeelst


