Geschiedenis Slagwerkgroep St. Agnes Bunde
Begonnen

als

drumband,

inmiddels

omgedoopt

tot

slagwerkgroep.

De

destijdse

drumband van St. Agnes werd opgericht in december 1957. De geschiedenis kent hoge
pieken en diepe dalen. Op dit moment staat de drumband onder de deskundige en
enthousiaste leiding van Rick Maassen. De drumband bouwt een repertoire op als
slagwerkgroep. Daarom spreken we steeds meer van slagwerkgroep in plaats van
drumband.

Hoe het begon…
Onze drumband werd in 1957 opgericht en stond in de eerste jaren van haar bestaan
onder muzikale leiding van instructeur Gerits. In 1962 boekte de drumband onder leiding
van instructeur Reijnders al enkele opmerkelijke successen. Op het concours te Geulle
werd een eerste prijs in de marswedstrijd én de concertwedstrijd behaald. Op een
concours te Ulestraten volgende opnieuw een eerste prijs in beide onderdelen. In 1963
volgde te Wittevrouwenveld zelfs een eerste prijs met lof der jury en het hoogste aantal
punten van het hele concours. In het Belgische Kanne scoorde de drumband nogmaals
een eerste prijs. In oktober 1963 organiseerde men zelfs in eigen dorp een succesvol
drumbandconcours.

In

1964

telde

de

drumband

voor

het

eerst

in

de

verenigingsgeschiedenis zes vrouwelijke leden. Instructeur Reijnders werd in dit jaar
opgevolgd door H. Voncken uit Geulle. Op 21 oktober 1972 scoorde de drumband in
Budel weer onder leiding van instructeur Reijnders 144 punten in de jeugdafdeling: een
eerste prijs met promotie naar de derde divisie. In 1973 nam de drumband deel aan niet
minder dan drie concoursen. Op 16 september te Montfort werd in de derde divisie een
tweede prijs behaald met 177,5 punt. Een week later sleepte men te Boshoven-Weert
met hetzelfde repertoire 193 punten in de wacht, goed voor een eerste prijs met
promotie naar de tweede divisie. Tijdens de Limburgse Kampioenschappen van dat jaar
werd met 193 punten in de eindstand een eervolle derde plaats behaald.
In 1976 sleepte de drumband op 12 september tijdens het bondsconcours te Einighausen
twee eerste prijzen in de wacht. De jongste groep beneden de zestien jaar behaalde in de
jeugdafdeling met 193 punten een eerste prijs met promotie. De ouderen, uitkomend in
de tweede divisie behaalden een eerste prijs met 186 punten. De jeugdgroep werd
uitgenodigd voor de Limburgse Kampioenschappen voor drumbands. Tijdens deze
kampioenschappen behaalde deze jeugdgroep te Kerkrade 193,5 punt, een eerste prijs,
op vier punten afstand van de winnaar. In 1979 verlieten instructeur A. Reijnders, de
tambour-maitre B. Reijnders en een aantal tambours de vereniging. Math. Dreesen nam
de muzikale leiding over. In 1982 werd de vereniging getroffen door het plotselinge
overlijden van instructeur Math. Dreesen. Hij werd kortstondig opgevolgd door J. Ubachs.

Het zilveren bestaansfeest
In 1983 kwam de muzikale leiding van de drumband in handen van instructeur Eric
Crauwels uit Borgharen. In 1984 werd na ruim 26 jaar het zilveren bestaansfeest van de
drumband gevierd. Dat jubileum werd luister bijgezet door de eerste concoursdeelname
na 1976. In Brunssum werd een prachtige eerste prijs behaald in de derde divisie sectie
A met 297 punten. In 1989 nam de drumband deel aan het bondsconcours te Panningen
en kwam daar uit in de derde divisie sectie A-a. Resultaat 306,5 punt, een eerste prijs
met promotie naar de tweede divisie. Eric Crauwels nam in 1991 afscheid als instructeur
van de drumband en werd opgevolgd door Henri Eikenboom. Dit afscheid zou het begin
betekenen van een heel moeilijke periode voor de drumband.
In 1992 stonden niet minder dan drie instructeurs voor de band, achtereenvolgens H.
Eikenboom, M. Hermans en M. de Lange. Het jaar 1992 werd zelfs afgesloten zonder
instructeur. Het ledental liep sterk terug. In 1993 trad instructeur Ad Knops aan en
begon de drumband aan een geleidelijk herstel. Onder zijn leiding naam de drumband
voor het laatst deel aan een bondsconcours. In 1997 werd te Nederweert in de derde
divisie sectie A-b met 81 punten een eerste prijs behaald. Daarna slaagde de drumband
er niet in de gerealiseerde vooruitgang te consolideren en maakte wederom enkele
moeilijke jaren door.
Ad Knops werd in 1999 opgevolgd door Marc Hermans. De slagwerkopleiding werd vanaf
januari 2000 onder zijn leiding verder verbeterd. Het melodische slagwerk kreeg meer en
meer aandacht. De

drumband wordt sindsdien meer en meer gezien als een

multifunctionele slagwerkgroep met goed opgeleide muzikanten die zowel als tambour als
harmoniemuzikant goed uit de voeten kunnen.

De slagwerkgroep anno nu
In 2008 verlieten diverse leden de vereniging vanwege studie en andere zaken en moest
er met een kleine groep opnieuw worden opgebouwd. Marc Hermans verliet ons helaas
en hij werd opgevolgd door Rick Maassen.
Onder leiding van Rick Maassen houdt de slagwerkgroep bijzonder goed op niveau,
getuige de behaalde prijzen op provinciaal en landelijk niveau. Bij de diverse
uitvoeringen, waaronder het galaconcert in Theater aan het Vrijthof, stalen ze de show.
De jeugdleden ontwikkelen zich nog steeds, nemen geregeld deel aan solistenconcoursen
en worden bekroond met prijzen op Limburgse en Nederlandse Kampioenschappen. Koen
Direks is in 2005 voor het eerst LK en NK-kampioen geworden. Vanaf 2007 zijn ook Luc
Oberndorff en Max Meertens diverse malen LK en NK-kampioen geweest, zowel als solist
als duo.
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