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Voorwoord

Vijftig jaar zijn de Jachthoornblazers van Rolduc dit jaar  
geworden. De vereniging is door de jaren en de tradities 
een hechte club geworden van muziek- en natuurvrienden. 
Wij zijn, zoals de naam reeds aanduidt, verbonden met 
Rolduc en zijn ook al deze jaren op deze unieke locatie  
gehuisvest. De abdij biedt door haar ambiance ook een 
unieke uitstraling aan de vereniging. 

De verbondenheid met de natuur en de traditionele jacht blijft een hoofdaspect 
van deze vereniging en zorgt ook voor een drukke agenda in de herfst. Dan con-
centreren zich de optredens, zoals de Hubertusmissen en het opluisteren van 
jachtgerelateerde activiteiten zoals  Hubertusritten, wilddiners en drijfjachten. 
Diverse optredens in binnen- en buitenland, op concoursen en bij ontvangsten, 
openingen en presentaties, voor geïnteresseerden van velerlei pluimage, hebben 
onze vereniging enige bekendheid gebracht. 

Deze club is ook een vriendenclub die wekelijks met veel inzet oefent om meer 
kwaliteit te bereiken met de merendeels geringe muzikale kennis die ons ter be-
schikking staan. Onze huidige dirigent  doet iedere keer weer een grote inspanning 
om bestaande en nieuwe muziekstukken in te studeren en het muzikale niveau te 
verhogen.

Mijn eerste directe ontmoeting met de blazers was op hun 25 jarige jubileumfeest. 
Ik  was dusdanig onder de indruk van de tradities en de onderlinge band dat ik mij 
voor een lidmaatschap begon te interesseren. Toen ik daarop lid werd van deze 
club was het een mannenclub met een leeftijdsopbouw keurig verdeeld volgens 
een normaal spectrum.  Dat is nu enigszins gewijzigd: de vrouw heeft haar intrede 
gedaan en de vergrijzing begint toe te slaan. Het zal in de toekomst dan ook een 
speerpunt worden de club uit te breiden door jeugd te interesseren en zowel man-
nen als vrouwen van jongere leeftijd op te nemen in de gelederen.

Ik hoop dat deze club een energieke en muzikale toekomst tegemoet zal gaan.  
Op naar de 60 jaar!

Hans Oberendorff
Voorzitter 



Gouden trots

Dit jaar vieren wij het vijftig jarig bestaan van de 
Jachthoorn Blazers van  Rolduc. Een gouden jubile-
um waarop de vereniging en uiteraard ook de abdij 
Rolduc trots mag zijn. De verbondenheid van Rolduc 
met de jacht is er eigenlijk van oudsher. Tot ver in 
de 18e eeuw had abdij Rolduc een jachtmeester in 
dienst. Deze organiseerde de jacht op de landerijen en in de bossen die bij het 
abdijcomplex hoorden. De jacht was in het verleden nodig ter bestrijding van 
schadelijk wild en om te voorzien in voedsel. Er is allang geen jachtmeester meer 
werkzaam bij Rolduc, maar de verbondenheid met de natuur die voor jagers geldt, 
geldt evenzeer voor Rolduc.  Dat de jachthoornblazers Rolduc als thuisbasis heb-
ben is, dan ook een logische keuze. 

Oorspronkelijk heette de vereniging Jachthoorn Blazers Hubertus, naar de pa-
troonheilige van de jagers. In 1974 werd de naam veranderd in Jachthoorn Blazers 
van Rolduc, een verstandige beslissing want hiermee werd de goede relatie tussen 
het blazerskorps en de abdij stevig onderstreept. Het Jachthoorngezelschap vormt 
een van de parels van Rolduc, daar zijn we trots op. Al vele prijzen werden behaald 
tijdens nationale en internationale wedstrijden. Menigmaal werden de blazers ge-
vraagd om officiële ontvangsten van hoogwaardigheidsbekleders, zoals Koningin 
Beatrix en Prins Claus op te luisteren. Door de jaren heen heeft het blazersensem-
ble een uitstekende reputatie opgebouwd. Ik weet, dat de bij het jubileumtreffen 
aanwezige blazersgroepen zich dan ook vereerd voelen om bij te kunnen dragen 
aan de welverdiende  feestvreugde. 

Zelf heb ik in november van het voorbije jaar genoten van de klanken van de  jacht-
hoornblazers tijdens de Hubertusmis. Jaarlijks verzorgen zij deze viering in de ab-
dijkerk.  Voor wie het korps nader wilt leren kennen is dit een echte aanrader. Niet 
alleen de muziek spreekt tot de verbeelding maar ook de kleding en de hele presen-
tatie. Ik wil de Jachthoorn Blazers van harte feliciteren met deze historische mijlpaal. 
Alle bezoekers en deelnemers aan het jubileumtreffen wens ik een schitterende dag 
toe.  In het bijzonder spreek ik de gelukwensen uit aan het adres van de jubilarissen.  
Gaarne wens ik hen een geslaagd en feestelijk jubileum toe en bovenal  een goede 
toekomst, waarin de band met Abdij Rolduc stevig verankerd blijft.

Mr. drs. H.J.G. (Harrie) van Beers,
Directeur Abdij Rolduc.

          De geschiedenis in vogelvlucht
Op 3 november 1964 “Hubertusdag” heeft er in café “ Het Volkshuis “ in Kerkrade 
een oprichtingsvergadering plaats gevonden. De “Jagersvereniging St.Hubertus” 
zag het levenslicht en Andries Dols werd tot voorzitter gekozen. 

In 1965 werd vanuit deze club ”Jachthoornkorps St. Hubertus” opgericht bestaan-
de uit 8 heren en 1 dame. Aanvankelijk werden hoofdzakelijk de jachtsignalen ge-
speeld. Van een gezelligheidsclubje groeide deze groep uit tot een serieuze groep 
jachthoornblazers onder leiding van Servaas Senster. De behoefte om meer dan 
alleen de jachtsignalen te spelen begon zich uit te breiden binnen de groep. Naast 
jachtmarsen werd ook de “Jägermesse“ van Hermann Neuhaus ingestudeerd. 
Sinds 1968 werden in Bronckhorst de Nederlandse Kampioenschappen Jacht-
hoornblazen georganiseerd. Na veel oefenen waagde het korps zich voor het eerst 
in 1973 hieraan deel te nemen en met succes, ze werden zowaar gelijk Nederlands 
Kampioen. Dit was geen eendagsvlieg, maar liefst 7 keer werd de titel geprolon-
geerd. In 1974 werd de naam met goedkeuring van toenmalig directeur van Rol-
duc, Mgr. Stassen gewijzigd in “Jachthoornblazers van Rolduc”. Er werd een vaan-
del vervaardigd en nieuwe uniformen werden aangeschaft. 

In 1978 overleed Servaas Senster en nam Jo Silvertand tijdelijk de muzikale leiding 
over totdat 1979 Wiel Derix als nieuwe dirigent werd aangesteld. In1986 gaf deze 
aan niet langer beschikbaar te zijn. Op advies van Piet Stalmeier, een begrip in de 
Limburgse muziekwereld kwamen we in contact met Frits Vennix. Frits had nieuwe 
verfrissende ideeën. 1999 overleed Frits helaas vroegtijdig. Een donkere dag in de 
historie van het korps. Noodgedwongen werden de honneurs enige jaren waar-
genomen door interim dirigenten totdat in 2007 de huidige dirigent Thei Extra de 
groep onder zijn bezielende leiding nam.

Onder voorzitterschap van ondermeer; 
Cor Koedam,  Hub Beckers, Jos Habets en actueel Hans Oberendorff is het korps 
uitgegroeid tot een vaste factor in de blaas- en jachtcultuur.



Hubertusviering

Het naamfeest van de Heilige Hubertus, patroon van de jagers, is officieel op 3 
november. Deze dag is traditiegetrouw de Hubertus jachtdag van de vereniging en 
wordt gestart met de Hubertusmis in de Sint Bavokerk van Nuth, georganiseerd 
door de Jagersvereniging van Nuth. Na het nuttigen van het Hubertusbrood wordt 
de jacht aangeblazen, begeleid door het geblaf van de honden. Ze weten als geen 
ander dat wanneer het 
jachthoorn schalt er weer 
een beroep wordt gedaan 
op hun tomeloze jachtpas-
sie om het wild op te spo-
ren. Het jachtveld, gelegen 
in het mooie Zuid-Limburg-
se heuvellandschap, is rond 
die tijd gehuld in prachtige 
herfstkleuren. Dit biedt een 
prachtig decor voor een 
mooie jachtdag.

Hoogtepunt
Een van de hoogtepunten en zeer zeker een aanra-
der voor het grote publiek is de jaarlijkse Hubertus- 
viering in de Abdijkerk van Rolduc. Deze traditie 
bestaat al sinds de prille beginjaren van ons korps. 
Elk jaar. op de eerste zondag na 2 november, wordt 
deze opgedragen in de Abdijkerk die speciaal hier-
voor sfeervol wordt aangekleed. Bij het mooie  
Hubertusbeeld (zie afbeelding), dat ooit door toen-
malig directeur en beschermheer van onze vereni-
ging professor Mgr. Jos Stassen is geschonken, wordt 
het Hubertusbrood gezegend  en uitgedeeld aan de 
bezoekers. De Hubertuslegende zegt dat dit geze-
gende brood mens en dier beschermd tegen ziektes 
en hondsdolheid. 

Jubileum Hubertusviering op zondag 15 november.
Dit jaar wordt er een uitzondering gemaakt op de datum. Het jubileumjaar wordt 
feestelijk afgesloten met een Hubertusviering in de Abdijkerk op zondag 15 no-
vember a.s. om 11.00 uur, waaraan o.a. onze collega blazers van “Sint Hubertus 
Nieuwenhagen”  hun medewerking verlenen. Pater Frans Luiten, onze huidige  
celebrant, zal ook dit jaar weer deze mis voorgaan en hij behoort inmiddels tot de 
traditie.

Restauratie
Onder de deskundige regie van Mgr. Stassen werd Rolduc van gedeeltelijke bouw-
val tot indrukwekkend cultuur historisch erfgoed. Hij werd geboren op 4 juli 1921 
te Schimmert en is op 19 mei 2001 in Heerlen overleden. Zijn naam is onverbre-
kelijk verbonden aan Rolduc. Lange tijd was hij er als leraar werkzaam, voordat hij 
van 1970 tot 1989 directeur werd. Hij was de stuwende kracht achter de restaura-
tie van Rolduc en legde de basis voor het huidige Congrescentrum Rolduc. 

Als zoon uit een agrarisch gezin had Mgr. Stassen ook oog voor flora en fauna. Via 
Martin Engels(+), toenmalig conciërge van Rolduc en lid van onze groep, zijn de 
Jachthoorn Blazers op Rolduc beland. Zolang zijn gezondheid het toeliet heeft Mgr. 
Stassen elk jaar weer onze Hubertusviering gecelebreerd.



Koninklijke optredens

Door de jaren heen heeft het korps  maar liefst 6 maal de eer gehad om voor leden 
van het koninklijk huis op te treden.

1974 Voor Prinses Beatrix en 
Prins Claus n.a.v. hun werkbe-
zoek aan Rolduc 

1980 In het Gouvernementsge-
bouw te Maastricht voor Konin-
gin Beatrix en Prins Claus.

1980 Bij de opening van de 
toenmalige Draf en Renbaan te 
Landgraaf  door Koningin Beatrix

1985 In Amsterdam bij de be-
noeming van de Prins  Bern-
hard tot Groot-Officier  door het 
“Grand Conseil” van de “Confrè-
rie des Chevaliers du Tastevin”

1986 Bij de opening van de 
Golfbaan Brunssummerheide 
door Prins Bernhard

2010 Te Rolduc t.g.v. officiële 
opening van het Hertog Limburg 
Pad door Koning Willem-Alexan-
der 

De Drijfjacht 

De gasten worden begroet met 
het signaal “de Begroeting” waar-
na de geldende regels voor deze 
jachtdag worden medegedeeld 
zoals veiligheid en welk wild er 
geschoten mag worden.

De drift is aangeblazen en de drij-
vers beginnen samen met de hon-
den met drijven.

Nadat de drift is afgeblazen wordt 
het geschoten wild verzameld.

Geheel volgens de jacht- 
etiquette wordt aan het 
einde van de jachtdag “de 
oogst” in rangorde op het 
tableau uitgelegd en “dood 
verblazen”.



De Jubilarissen

Naast ons 50- jarig jubileum hebben wij nog een extra reden tot feesten. Het valt 
op dat het verloop van leden binnen onze vereniging zeer gering is. Wie eenmaal 
met het “jachthoornvirus” besmet is geraakt komt er moeilijk weer vanaf. Helaas 
zijn de leden welke onze vereniging in 1965 hebben opgericht niet meer onder 
ons.

Een reden temeer om ons langst actieve lid Theo Ramakers extra in de bloeme-
tjes te zetten. Theo is al sinds 1970 bij de groep en intussen al 45 jaar een enthou-
siast blazer. Na een korte periode op het “Fürst 
Pless” hoorn geblazen te hebben stapte hij al 
snel over naar het ventielhoorn.  Sindsdien 
blaast hij uit volle borst “zijn” eerste partij.
Na het overlijden van onze mede oprichter en 
toenmalig secretaris Sjeng Bertrand in 1993 
nam  Theo het secretariaat over.  Deze belang-
rijke functie binnen een vereniging was hem 
toevertrouwd, ondanks zijn drukke beroep als 
zelfstandig ondernemer. In 2006 gaf Theo aan 
het secretariaat graag te willen overdragen om 
o.a. wat meer ruimte te creëren voor zijn andere grote passie de jacht. Hopelijk 
mag hij nog lang genieten van zijn hobby’s en op naar het 50- jarig lidmaatschap.

Ook onze voorzitter Hans Oberendorff  behoort tot de jubilarissen en is inmid-
dels 25 jaar lid. Hans raakte “besmet” bij de viering van ons 25- jarig jubileum 

in augustus 1990. Als jager en man met een 
groen hart was hij samen met zijn vrouw Mi-
riam te gast bij het toenmalig jubileumfeest. 
De ambiance en nostalgische klanken van het 
jachthoorn deden Hans besluiten zich kort 
daarna als nieuw lid aan te melden. 
Al snel werd hij bestuurslid en nam het pen-
ningmeesterschap voor zijn rekening. Jos Ha-
bets die in 1997 de voorzittershamer  overnam 
van toenmalig voorzitter Hub Beckers, die he-
laas niet meer onder ons is, gaf in 2013 aan dat 

het tijd was om een stapje terug te doen. Sindsdien is Hans tot op heden onze 
voorzitter.  Deze taak vervult hij naast het blazen van de 2e partij met verve en we 
hopen nog lang van zijn kwaliteiten gebruik te mogen maken.   
Hans geniet sinds kort van zijn welverdiende pensioen en samen met Miriam ge-
nieten ze volop van hun  mooie jachtgebied  in “De Hoge Venen”.

De derde in de rij van jubilarissen is René Lemans. Ook hij werd in 1990 na ons 
toenmalig feest lid en is dus ook 25 jaar bij de groep. René heeft een aantal jaren 
deel uitgemaakt van het bestuur, in de functie 
van penningmeester. Hij is van kinds af aan  be-
trokken bij de jacht. Mede door zijn agrarische 
afkomst zit de affiniteit met flora en fauna in 
zijn genen.  Al vanaf 1977  heeft hij zijn  jachtak-
te en sindsdien is ook hij in zijn vrije tijd actief 
bezig met de jacht in al haar facetten.
Daaronder  behoort voor hem ook de traditie 
van het jachthoornblazen. Menige jachtdag 
heeft hij in het jachtveld doorgebracht. En wie 
denkt dat  na het tableau verblazen de jacht-
dag eindigt heeft nog nooit met René gejaagd. Ook bij het “Schüsseltreiben” staat 
hij zijn mannetje en is veelal degene die als laatste huiswaarts keert, maar niet 
voordat hij nog één keer het signaal “Auf Wiedersehen” door het holst van de 
nacht laat schallen. 

Laten we hopen dat ook naar aanleiding van 
ons 50- jarig jubileumfeest een aantal gasten 
met het “jachthoornvirus” besmet raken en 
zich aanmelden als nieuw lid. Dit is een must 
om de  continuïteit van de vereniging te waar-
borgen. Ook wij kunnen niet zonder “Nach-
wuchs” en willen graag over 10 jaar weer een 
mooi jubileum vieren. Op naar de 60.



Hommage aan Frits Vennix

Met onze voormalige dirigent Frits Vennix hebben we een onvergetelijke tijd ge-
had. Hij was een begenadigde veelzijdige muzikant. Piano, orgel, gitaar, Hafa di-
rectie, koor directie, componist en ook nog jachthoornblazer. Frits beheerste het 
allemaal. Daarnaast was hij een animator waarmee wij menig gezellig feest heb-
ben gevierd. Frits achter de piano en wij er allemaal omheen zingend “twee witte 
duifjes een hij en een zij”. Mooie herinneringen, welke wij koesteren. Jammer dat 
hij ons op veel te jonge leeftijd in 1999 ontvallen is. 

Voor het Wereld Muziek Concours van 1989 componeerde hij de openingstune. 
In het Gemeentelijk Sportpark Kaalheide, waar die avond 10.000 bezoekers zaten, 
openden wij onder leiding van Frits de live televisie uitzending die de KRO van de 
openingsceremonie uitzond met deze tune. Nog steeds zit deze in ons repertoire 
onder de naam WMC fanfare. 

 

 

Frits “onze ridder” van 1986 tot1999.

Ter gelegenheid van ons 25 jarig jubileum in 1990 componeerde Frits een heden-
daags Hubertusmis, genaamd ”Missa Rodenses”. Rodenses is de Latijnse naam 
voor Land van Rode. Deze 4-stemmige mis bestaat uit 5 delen en viert dit jaar haar 

zilveren jubileum. Vanzelfsprekend zul-
len wij tijdens onze jubileum Hubertus-
viering op zondag 15 november delen 
hieruit opvoeren.

Frits in 1992 trots op de foto met Simone 
van de Jagdhornbläsergruppe Groß-Ge-
rau. Deze groep nam ook deel aan het 
concours in Polen. Ze waren onze reis-
genoten met wie we de lange maar héél 
gezellige busreis retour Polen maakten.



Een vreemde eend in de 

bijt.  (Oogst dankfeest 

Berg aan de Maas 2006)

2009 Jos Lemans Nederlands 

Kampioen soloblazen te 

Nederweert-Eind

Optreden bij een kerstdiner op Château Neercanne in 1993

Oogst dankfeest Berg aan de 
Maas augustus 2006

1998 Château Sint Gerlach 

te Houthem-Valkenburg

Concert in de kerk van Nuth 
april 1997

Na de Hubertusmis op het voor-

plein van Rolduc, 3 november 

begin jaren zestig.

3 november Sint Hubertus  jachtdag  in Nuth begin 
jaren negentig.

Dekenale viering Kerkrade 
september 2009

Kerstconcert in de Abdijkerk 

t.g.v. Kerstwereld Rolduc.  

16 december 2012

In de loop der 50 jaren..... 



1971 op het voorplein van Rolduc

2005 in de Abdijkerk van Rolduc
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Staatsiefoto Rolduc 1999

De oudst beschikbare foto van de groep uit 1969



Jachthoorngroep ‘t Wildrijk

Jachthoorngroep ’t Wildrijk is een groep van twaalf enthousiaste blazers uit de kop 
van Noord Holland. Onze naam is afkomstig van een bosje bij Sint Maartensvlot-
brug. Hat is een klein stukje natuur, in bezit van het Noord-Hollands Landschap.
Als vereniging streven wij de instandhouding na van de traditionele cultuur rond 
het jachtgebruik en bevordering van begrip en kennis betreffende goed wildbe-
heer. Een deel van onze leden is actief met de jacht bezig. Ook zijn er die zich 
vanuit de liefde voor honden of passie voor de natuur tot het jachthoornblazen 
aangetrokken voelen.
Onze groep blaast in de stemming Bes en maakt gebruik van het Fürst Pless- en 
Parforce Hoorn. In 2014 moest onze muzikaal leider Kees de Wit na 24 jaar om 
gezondheidsredenen zijn functie noodgedwongen neerleggen. Met hem werden 
in het verleden veel successen behaald. Ook werd vaak deelgenomen aan het Ne-
derlands kampioenschap met  verdienstelijke resultaten steeds in de top 5. Kees 
behaalde zelf 2 keer het kampioenschap Fürst Pless soloblazen bij het NK. Vanaf 
december 2014 is er gelukkig een opvolger gevonden in de persoon van Christiaan 
Poel. Hij werd gelijk voor de leeuwen gegooid om de groep klaar te stomen voor 
het NK op 30 mei 2015 te Moergestel. Ook onder leiding van Christiaan werd er 
een mooie 5e plaats behaald. Een mooie binnenkomer wat veel beloofd voor de 
toekomst.

Jachthoornkorps Limburg-Noord 

Het jachthoornkorps in zijn huidige vorm bestaat sinds 2013. Sinds 1991 waren er 
in Grubbenvorst, Horst-Melderlo en Lottum groepen Jachthoornblazers.

Maar gaande weg de jaren werden de bezetting kleiner en is er besloten om deze 
groepen te bundelen in een korps. Het bestaat nu uit 11 leden en er wordt ge-
speeld op Fürst Pless hoorns (8x) en Parforcehoorns (3x).

Het grootste gedeelte van de optredens hebben te maken met de jacht, zoals bij-
voorbeeld het muzikaal ondersteunen van voorlichtingsavonden over de jacht of 
spelen bij jachtgelegenheden. Maar natuurlijk ook Hubertusmissen en toeristische 
activiteiten.

Ook een uitstapje buiten de gangbare optredens schuwen we niet, zoals een con-
cert met een fanfare.

In 2014 heeft deze groep voor het eerst meegedaan aan de Nederlandse Kampioen-
schappen, in dat jaar in Wassenaar. Dit was zo goed bevallen dat ze ook dit jaar weer 
hebben deelgenomen aan het NK te Moergestel.



Jagdhornbläsercorps Jülich

Das Jagdhornbläsercorps Jülich wurde 1955 durch den Zusammenschluss der 
Jagdhornbläser aus Jülich-Stetternich und Linnich-Rurdorf als Bläsercorps der da-
maligen Kreisjägerschaft Jülich gegründet. 

Wir sind.... (fast) alle Jäger, sind alle begeisterte Jagdhornbläser, pflegen das Jagd-
hornblasen als stimmungs- und sinnvolles Element der Jagdausübung, des Braucht-
ums und jägerischer Geselligkeit. Wir beteiligen uns... an Freundschaftsblasen mit 
anderen Jagdhornbläsergruppen, an Öffentlichkeitsarbeit für die Jägerschaft.

Wir nehmen Anteil... an Freud´ und Leid des Jägerlebens: Wir umrahmenVersam-
mlungen, Geburtstage; begleiten auch manch letzten Jägergang mit  „Jagd“ vorbei 
und „Halali“ und ...Wir wünschen uns... neue Bläserfreunde, damit das Jagdhorn-
blasen noch mehr Freunde macht.

Wir garantieren Ihnen... keine Jagdeinladungen – aber Jagdhornbläser sind gerne 
gehörte (und gesehene) Jagdgäste. Was wäre Jagd ohne Hörnerklang? ... ohne das 
schöne Brauchtum, ohne die guten, bewährten Traditionen?  Sie wäre nicht mehr 
das, war wir unter Jagd verstehen. Lassen Sie uns das Schöne, Gute bewähren.

Jachthoorngroep Het Groene Hout 

Jachthoorngroep Het Groene Hout bestaat momenteel uit acht enthousiaste bla-
zers (m/v) die de Es - parforce hoorn (in dit geval van Ewald Meinl) als instrument 
gebruiken. Op de Es - parforce hoorn kunnen 12 natuurtonen geblazen worden.

Jachthoorngroep Het Groene Hout tracht de Es - parforce hoorn, in navolging van 
de Boheemse en Duitse traditie, bekend te maken. Tot het repertoire van de groep 
behoren diverse stukken die uit de Baroktijd en de Franse Venerie zijn ontleend. 
Jachthoorngroep Het Groene Hout treedt veelal op bij (natuur) jachtgerelateerde 
evenementen en Hubertusvieringen. Daarnaast heeft de groep diverse evenemen-
ten georganiseerd welke tot doel hadden het promoten van de jachthoornmuziek 
en de daarbij behorende tradities.

De naam van de groep is ontleend aan de stoetrij “In ‘t Groene Hout te Wassenaar, 
waarvan de eigenaar eveneens de beschermheer van de groep is. Het logo van 
jachthoorngroep Het Groene Hout bestaat uit een jachthoorn, waarin de granaat-
appel, eveneens het logo van de stoeterij, is opgenomen. De granaatappel symbo-
liseert o.a. “eenheid in veelvuldigheid”.



Bläsergruppe D’Horn

Der Ursprung der Bläsergruppe D’Horn geht auf einen losen Zusammenschluß von 
Jägern, Pfadfinder und Reitern im Jahre 1978 in einer Gaststätte zurück. Im Laufe 
der Jahre entstand daraus eine reine Bläsergruppe aus Jägern, die sich der Kreisjä-
gerschaft Düren anschloss.Die Gruppe nahm an vielen Landeswettbewerben und 
Freundschaftstreffen mit sehr gutem Erfolg teil. Neben vielen Auftritten bei ver-
schiedenen Anlässen, begleitet sie im Herbst seit vielen Jahren die Hubertusmesse 
des Hegeringes Dürener Land.

Düsseldorfer Parforcehorn Corps e.V.

Im Jahr 1967 fanden sich Reiter auf dem Reiterhof in Düsseldorf-Hubbelrath zusam-
men, um das Parforcehornblasen zu erlernen. Ziel war es, die Reitjagden zu Pferd 
mit französischen Jagdsignalen zu begleiten. Es fanden sich immer mehr Mitbläser, 
so dass 1976 der Verein gegründet wurde.

Bei zahlreichen Auftritten konnten alle ihr Können zeigen. Unter anderem beglei-
tete man zehn Jahre lang die Pferdemesse Equitana bei den großen Abendschauen 
und Hubertusmessen wurden mitzelebriert. Festliche Empfänge im Düsseldorfer 
Jagdschloss Benrath, Gesellschaftsjagden und traditionelle Parforcejagden waren 
stets Anreiz zum wöchentlichen Proben. Seit nunmehr 48 Jahren sind die Bläser 
aktiv und werden auch in Zukunft die bläserischen Ziele des Vereins verfolgen.



Jachthoorngroep Waldo

Jachthoorngroep Waldo is in 1981 ontstaan op initiatief van twee personen uit 
de Kempen die in Duitsland kennis hadden gemaakt met de jachthoorn. Waldo’s 
eerste Sint-Hubertusviering vond plaats op 7 november 1982 en sindsdien wordt 
er voortdurend gewerkt aan de uitbreiding en verbetering van het repertorium.

In de loop der jaren groeide Waldo uit tot een volwaardig jachthoornensemble dat 
speelt volgens de Duitse traditie. Onder impuls van de vorige dirigent, Alex Wou-
ters, werd een “Es” formatie opgericht. Een formatie volledig bestaande uit de 
grote parforce hoorns, de Duitse en Franse traditie vinden elkaar in deze formatie. 
Alex Wouters heeft de groep om medische redenen moeten verlaten en heeft de 
fakkel in 2006 overgedragen aan Katrien Van Herck. Sinds dien wil de groep zich 
onderscheiden van andere jachthoornblazers met nieuwe en moeilijkere werken. 
In juli 2007 werd de nieuwe aanpak al beloond met een overwinning. Tijdens een 
wedstrijd voor jachthoornblazers op de kasteelfeesten van Westerlo was de eerste 
plaats voor jachthoorngroep Waldo. Vanaf toen werd de lat iets hoger gelegd en 
worden er zelfs stukken gespeeld van bekende componisten zoals Wagner, Handel,  
Weber en Rossinni. Alle leden van de groep zetten zich dagelijks in om te repete-
ren en daardoor is de klank en het samenspel van dit ensemble een parel voor het 
oor. Begin 2015 investeerde de groep in nieuwe kostuums, Waldo wisselt stijlvolle 
kostuums af met een meer casual outfit, aangepast aan de gelegenheid en het 
weer. De gemiddelde leeftijd van de blazers is 38, er zijn dus heel wat jonge men-
sen bij. Plezier is nooit ver weg bij Waldo! De groep maakt van ieder optreden een 
groot feest. Waldo beperkt zich niet alleen tot het opluisteren van jachtpartijen en 
St-Hubertusmissen maar verleent ook graag zijn diensten bij andere gelegenhe-
den zoals diners, huwelijken, begrafenissen, concerten, feesten, wandeltochten,… 

Hun gevulde agenda is het 
bewijs dat het publiek hen 
weet te appreciëren.

Heden zijn we ook te vin-
den op het net: www.
jachthoorngroepwaldo.be

Die Eifeler-Jagd-Horn-Bläser  in Rocherath, Belgien

Die „Eifeler-Jagd-Horn-Bläser“ wurden im Jahr 1975 gegründet. Seither gestalten 
sie zahlreiche jagdliche Veranstaltungen wie die Trophäenschau des Hegerings Ho-
hes Venn Eifel, Versammlungen des Jägervereins Hoch-Belgien in Büllingen, Hu-
bertusmessen, private Feiern und religiöse Veranstaltungen mit. 

Besondere Höhepunkte der Vereinsgeschichte waren 2005 das 30-jährige Vereins-
jubiläum mit Gästen aus 5 verschiedenen Ländern und 2006 die besonders erfol-
greiche Teilnahme als Gastbläser am niedersächsischen Landeswettstreit am Jagd-
schloss Springe bei Hannover. 

Ein ganz besonderes Highlight für alle Bläser ist die Mitgestaltung der wohl größten 
und schönsten Hubertusmesse der Welt in BAC, südlich des Plattensees in Ungarn, 
die die bläserischen Erlebnisse der Gruppe nun schon fünfmal eindrucksvoll berei-
chert hat.



De Overlopers - Nederlands Kampioen 2015

De kersverse Nederlands Kampioen 2015, ere wie ere toekomt. Op 30 mei jl. bij het 
NK Jachthoornblazen te Moergestel prolongeerden ze hun titel. Een prestatie van 
formaat.

De Overlopers zijn opgericht in 1974. Een blaasavond begon altijd bij de ouders 
van Willem Freriks, die als jachtopzichter in het poortgebouw van het Deelerwoud 
woonden. Jarenlang is dit traditie gebleven. De Overlopers wisselde nogal eens van 
samenstelling. Mensen namen afscheid en nieuwe leden kwamen: de Grootjes met 
Piet voorop, toen Lou, Corry en Leo. Chris staal is jaren lang onze muziekaal leider 
geweest, en schreef ook enkele muziekstukken voor ons. Willem van Ark (huidige 
voorzitter) kwam als 14 jarige jongen op de fiets uit Loenen omdat thuis een jacht-
hoorn aan de muur hing die van zijn vader (een begenadigd jager) was, en hij graag 
wou leren spelen. Diverse blazers zijn gekomen en gegaan, maar de harde kern is 
blijven bestaan. Sjoerd Veenstra, Jan Willem Hols, Miranda Freriks en Rob en Mar-
tin Ossel. In 2003 kwam John ter Horst erbij. Hij blies bij de “Woeste Hoeven” en 
heeft er dus bijna 30 jaar over nagedacht of hij wel bij “De Overlopers” wilde horen. 
De Overlopers hebben verschillende oefenlocaties gehad, van de “Brand” op het 
Deelerwoud, naar de “Keiler”, een schuurtje aan de Deelenseweg tot 1989.In 1991 
vestigenden wij ons op de “Woeste Hoeve” in een voormalig snack/chauffeurscafé, 
in eigendom van Jonkheer Repelaer. Door onbekende oorzaak is dit onderkomen 
afgebrand.In 1993 kochten we ons clubhuis op wielen, “De Kar”. Deze kwam al gauw 
in het plantbosje te staan, het stuk bos van Evert en Annie Plant. Hier staan we met 
wederzijds respect en veel plezier al jaren te blazen.

D’Réidener Juegdbléiser

Am 12.04.1968 wurde durch den Vorstand der Sektion Redingen der damaligen 
Fédération des Chasseurs Luxembourgeois der Grundstein für die Gründung der  
Jagdhornbläsergruppe „Réidener Juegdbléiser“ gelegt, so dass letztlich Mitte 1969 
der erste offizielle Auftritt der luxemburgischen Jagdhornbläsergruppe stattfand. 

Im Laufe der Jahre wuchs die Gruppe stetig heran und die zahlreichen Bläser, die 
seit der Gründung gekommen und gegangen bzw. geblieben sind, haben mit 5 
Dirigenten und Horn-meistern viel gute Jagdmusik gemacht. 

Zahlreiche Auftritte im In- und Ausland, beste Platzierungen und Siege bei interna-
tionalen Wettbewerben  - wie zum Beispiel der 5. Platz (von 53) beim Bundeswett- 
bewerb 2008 in Koblenz -  zeugen vom jagdmusikalischen Können der Gruppe.  
Auch die Réidener Juegdbléiser tragen erfolgreich dazu bei, die Akzeptanz von 
Jagd und Jägern in der Öffentlichkeit durch gute Jagdmusik zu fördern. 



Jagdhornbläsergruppe Groß-Gerau 

Die Jagdhornbläsergruppe des “Kreisjägerverein Groß-Gerau e.V.” wurde im Jahre 
1952 gegründet. Unsere gemischte Fürst Pless, Ventil, und Parforce-Horn Mann-
schaft besteht zur Zeit aus 30 Bläsern. Die Es-Parforce-Horn Gruppe setzt sich aus 14 
Bläserinnen und Bläsern zusammen.

Wir sind zum größten Teil aktive Jägerinnen und Jäger und haben über unsere 
jagdliche Passion zu den außergewöhnlichen Instrumenten Fürst Pless- und Par-
force-Horn gefunden. Unser Repertoire enthält jagdliche Lieder, die aus dem Deut-
schen, Französischen, Österreichischen und Böhmischen stammen. Neben diesen 
jagdlichen Stücken werden von uns aber auch Volksweisen intoniert. Ebenso ge-
hören zahlreiche konzertante und kirchliche Musikstücke zu unserem festen Bestand. 
Übung macht den Meister.

Am 08.Juni 2013 ist es uns im Jagschloss Kranichstein gelungen, die Hessenmeister-
schaft im Jagdhornblasen im der Gruppe G zu gewinnen und somit unseren Titel als 
Hessenmeister erneut zu verteidigen.

Am darauffolgenden Tag, den 09. Juni 2013 erreichten wir beim Bundeswettbewerb 
957 Punkte und wurden damit zum ersten Mal Deutscher Meister

Sint Hubertus Nieuwenhagen

Muziek op het kruispunt van natuur en cultuur
De Jachthoornblazers Sint Hubertus Nieuwenhagen maken sinds 1980 hun hoorn- 
muziek op de ‘grote’ parforcehoorn. Steeds met als doel “de bekendheid van de 
jachthoorn en de vaardigheid van het jachthoorn blazen te vergroten, en het ijve-
ren voor de instandhouding en verbreding van de kennis van goede jachtgebrui-
ken in het algemeen.” 

Ze doen dat door concerten te geven en Hubertusmissen en evenementen op te 
luisteren - zoals jachtpartijen, workshops, wilddiners en ontvangsten. Maar ze bla-
zen ook hun hoornmuziek met plezier bij een huwelijk, tijdens de huwelijksslui-
ting of op het feest erna. Of met respect bij de begrafenis van een jager. Zo zijn 
de Jachthoornblazers Sint Hubertus Nieuwenhagen steeds muzikaal actief op het 
kruispunt van natuur en cultuur.

Korte historie
Sinds 1980 beleefden ze vele mooie momenten, zoals diverse Nederlandse Kam-
pioenschappen – toen nog behaald in Bronkhorst. Een mooi moment was er ook 
toen we bij ons 25-jarig jubileum in 2005 in Kerkrade voor onze koningin Beatrix 
mochten optreden die toen ook haar 25-jarig jubileum vierde.

In het buitenland de concertrei-
zen naar Wenen in 1983, een 
beslist uniek concert in Saint 
Hubert in 1991 en onze meer re-
cente mooie concertreizen naar 
Potsdam in 2008 en Pfronten in 
2010. Dichter bij huis waren we 
ook al te horen in Tongeren (B) 
in 2010 in de Maastrichtse Sint 
Servaas in 2012 en in 2014 voor 
de 2de keer tijdens Chateau 
Maestricht en natuurlijk met re-
gelmaat in onze ‘eigen kerk’ - de 
OLV Hulp der Christenen aan de 
Heigank in Nieuwenhagen. 



Jachthoornblazers Midden - Limburg

Rolduc is de club waar Winand Grooten, onze oprichter in 1971, vandaan kwam.
We oefenen wekelijks op landgoed “Het Kruis”, waar Winand jachtopziener was. 
Ook na zijn overlijden kunnen we nog steeds terecht op het landgoed. Onze groep 
bestaat nu uit 15 mannen en drie vrouwen. Het merendeel is jager of met de jacht 
gerelateerd.

We hebben ook een Es groep van 9 man sterk. We treden regelmatig op en sinds 
we een nieuwe dirigent hebben, de heer Arnold Rothenpieler, is ons repertoire 
en de kwaliteit drastisch verbeterd. Dit jaar doen we ook weer mee aan de NK in 
Moergestel. 

Koningklijke Jachthoornkring “Jagermeesters van 
Sint-Hubertus” Brasschaat v.z.w.

Geschiedenis: De oorsprong van de Koninklijke Jachthoornkring “Jagermeesters van 
Sint-Hubertus” Brasschaat gaat terug tot in 1901, toen in Antwerpen “Les Veneurs 
de Saint Hubert” werd gesticht. De binding met Brasschaat ontstond in 1952 toen 
de heer Thom de With, die een fervent jager was, een Brasschaatse jachthoornclub 
stichtte. Er waren onmiddellijk contacten tussen beide groepen, wat in 1954 leidde 
tot “Les Veneurs de Saint Hubert Brasschaat”. In 1975 werd aan de groep het pre-
dicaat Koninklijk verleend en ging de groep verder onder de huidige naam. Toen de 
groep in 1976 haar 75 jaar vierde, overleed Thom de With en werd hij opgevolgd 
door de Antwerpenaar Leopold Foesier. De familie de With bleef echter nauw met 
de Brasschaatse jachthoorngroep verbonden, want in 1985 kwam de leiding in han-
den van zoon Frank, die op zijn beurt kleinzoon Dirk warm maakte voor de jacht-
hoorn. De muzikale leiding is in handen van Werner De Beenhouwer, onder wiens 
leiding de groep uitgroeide tot een gewaardeerde en veelgevraagde groep met ge-
renomeerde optredens in binnen- en buitenland.

Trompe de Chasse: Wij bespelen de Franse jachthoorn, zoals hij omstreeks 1817 
zijn definitieve vorm kreeg: de “Trompe d’Orléans”. Vanaf de 17de eeuw nam hij 
een belangrijke plaats in aan het Franse hof. Voorla sinds Lodewijk XIV hem als sig-
naalinstrument voor zijn jachten verkoos. Het was  Markies de Dampierre die het 
merendeel geschreven heeft van de jachtfanfares die gebruikt worden tijdens een 
chasse à courre. En heden te dagen nog steeds in de wouden van Orléans en elders 
weerklinken. Voor meer informatie: www.jachthoornbrasschaat.be



Jachthoornblazers St. Hubertus Vlodrop

De vereniging Jachthoornblazers St. Hubertus Vlodrop werd opgericht in 1998.  
Het corps bestaat uit een 12-tal jachthoornblazers op parforcehoorns, plesshoorns 
en ventielhoorns, samen goed voor een volle, natuurlijke jachthoornklank, en 
speelt naast traditionele signalen en jachtstukken ook kerkmuziek.

Het corps neemt sinds jaren met veel succes deel aan de Nederlandse Kampioen-
schappen. Eind mei 2016 zal JHB St. Hubertus Vlodrop deze Kampioenschappen 
op Kasteel Daelenbroek in Herkenbosch organiseren; wij hopen, dat vooral onze 
Limburgse zusterverenigingen aan dit concours gaan deelnemen.

Jagdhornbläsergruppe Inden

Unser Bläserkorps wurde 2001 gegründet, in guten Zeiten hatten wir bis zu 15 
Jagdhornbläser, aber durch fehlenden Nachwuchs und natürlichem Abgang sind 
wir auf  neun Aktive geschrumpft. Wir hatten Auftritte mit den Bläsergruppen aus 
dem Raum Aachen auf der Jagd & Hund in Dortmund,  haben erfolgreich an vier 
Bläserwettbewerben teilgenommen und seit einigen Jahren blasen wir eine eige-
ne, auf unser Können abgestimmte  Hubertusmesse. Die bekannte Hubertusmes-
se in Nideggen blasen wir zusammen mit den anderen drei Bläserkorps der KJS  
Düren und die diesjährige Verleihung der Jägerbriefe im Kreishaus Düren haben 
wir bläserisch mitgestaltet.
Wir  pflegen eine harmonische bläserische Gemeinschaft, die durch Auftritte bei 
Geburtstagen, Hochzeiten, Schützenfesten,  leider auch Beerdigungen sowie ge-
meinsamen Ausflügen, Grillabenden und die Weihnachtsfeier bereichert werden.
Wir sind insgesamt eine aufgeschlossene, immer gut gelaunte Gruppe, deren Mit-
glieder fast alle aktiv zur Jagd gehen.

Natürlich würden wir uns freuen, auch auf diese Weise mal zu einer Jagdeinladung 
zu kommen!
 



Blaaskapel “De Rötsjer Jonge”

De “Rötsjer Jonge” zijn opgericht in 1957 en staan onder leiding van Harrie Steins. 
De kapel is een onderdeel van Koninklijk Erkende Fanfare St. Caecilia Wijnands-
rade en treedt regelmatig zelfstandig op. Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit 
Bömisch-Mährische blaasmuziek aangevuld mat andere muziekstijlen. De doel-
stelling van de “Rötsjer Jonge” is het promoten van de traditionele blaasmuziek. 
Daarnaast willen ze middels optredens op feesten en festivals het publiek amuse-
ren met hun muziek. Voor meer informatie zie hun website.

Optreden bij onze buren op Burg Rode Herzogenrath (D) 2002

Staatsiefoto t.g.v. het 10 jarig bestaan 1975



www.heutsverzekeringen.nl
tel. 045 - 524 46 36

• Verzekeringen 

• Hypotheken 

• Geldleningen 

• Leasing 

Voor een verzekerd bestaan

Heuts     Assurantiën

Kasteel Wijnandsrade 1996 
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www.jana-jagd.de
JANA Jagd + Natur nu ook in de BeNeLux.

Kijk op www.jana-jagd.de voor de catalogus.
De site wordt iedere dag aangepast als er weer 
nieuwe artikelen verschijnen. JANA heeft alles wat 
een jager maar nodig heeft. Sinds kort zelfs ook 
jachtwapens en munitie. Indien u problemen heeft met 
de bestelling of vragen dan kunt u met onze BeNeLux vertegenwoordiger 
contact opnemen:  Hans7spijkerman@gmail.com of +31(0)610802043.

Wij zijn ook aanwezig op de Groene Dagen en de Jacht&buitenlevenbeurs. 
Bespaar de verzendkosten (?8,90) en bestel via de genoemde mail en haal uw 
bestelling op een van de genoemde activiteiten af. U maakt zelfs kans op een 
gratis entréebewijs.

JANA Jagd + Natur wenst U veel Weidmansheil toe.

Heiko Schwartz 



Wiebachstraat 5b - 6466 NG  Kerkrade - T. +31 (0)45 546 55 86 - kerkrade@rouwettebanden.nl
Putweg 49a  - 6343 PD  Klimmen - T. +31 (0)45 405 12 86 - klimmen@rouwettebanden.nl

www.rouwettebanden.nl - www.eurotyre.com

Uw veiligheid, ons beroep.

Uw adres voor alle maten en  merken auto-, landbouw-, 
 vr achtwagen-,  industrie-, motorbanden en velgen.

 Specialist in balanceren van uw wielen en  
 het uitlijnen van uw voertuig. 

 Concurrerende prijzen. 

 Opslag van uw winter- en zomerbanden.

Autoservice - Elektronica - Carwash

Haleco
Gespecialiseerd in:

•		 Onderhoud	(bedrijfs-)	auto’s
•		 Auto	Elektronica
•		 Auto	Airco
•		 Auto	Alarm
•		 Blackbox
•		 Transportkoeling
•		 Carwash	Occasions
•		 Dubbele	bediening	lesauto’s
•		 Autohopper	Autoverhuur

T 045 524 21 92
E info@haleco.nl
I www.haleco.nl

Bedrijventerrein De Horsel
Daelderweg 27
6361 HK Nuth





   

 
voor al uw houten kozijnen, ramen, 

deuren en trappen 

www.timmerfabriek-lemmens.nl 
Nuth. !045-5242929 

 
 

 
 

 
 

timmerfabriek  
lemmens  b.v. 



De uitgave van deze feestgids werd mede mogelijk gemaakt door de adverteerders 
en onderstaande begunstigers:

- AEK Auto Electro Kerkrade   
- Claessen Stone & Garden Nuth
- Geruba Chocolade Schinnen
-  Habenu Nuth
-  Jos en Phil Habets Nuth
-  Wilko Gazu Heerlen

Met dank aan:

-  Abdij Rolduc 
- Het Catharina Gilde voor het begeleiden van de kruisboog schietwedstrijd.
- De Winzer van het Catharina Gilde voor de presentatie en de wijnproeverij.
- Catharina Scholtens voor de rondleidingen.
- TOHA FILM voor de film registratie.

Foto’s:
- Guido Schaeps
- Peter Rothkranz

De tekst werd verzorgd door Wiel Schaeps 
secretaris van de Jachthoorn Blazers van Rolduc.

E-mail:  jachthoornblazers.rolduc@gmail.com
www.jachthoornblazers-rolduc.nl




