
NIEUWS 
September 1988 (bron: Gelderse Post) 

 

Egbert Koops, voozitter organisatie comité Taptoe Ulft: 

 

"PRESENTATIE VAN IEDER OP EIGEN NIVEAU" 

 

Ulft - Enkele jaren geleden was het een groot succes. Tien September gokken de organisatoren opnieuw op 

een grote Taptoe Ulft. Present zijn alle Ulftse muziekverenigingen. 

Het is een unicum dat de Ulftse muziekverenigingen zich gezamenlijk presenteren. Enkele jaren geleden 

lukte dat bijzonder goed. Vorig jaar kwam er door allerlei omstandigheden een kink in de kabel en ging het 

spektakel niet door. 

Dit jaar dus wel op 10 September vanaf 19 uur op het J.F. Kennedyplein in het centrum van Ulft. 

 

Fanfare Kunst Na Arbeid, Harmonie Ulft, show- en drumfanfare De Bontebrug, schutterij De Eendracht, 

schuttersgilde Sint Joris n schuttersgilde Sint Hubertus tonen het publiek een staaltje van muziek, kleur en 

beweging. 

Voorzitter Egbert Koops van de organiserende commissie: "Er zijn heel verschillende disciplines samen 

gebracht. Een harmonie en een echte fanfare, een tamboer- en pijperkorps, een drumfanfare, een 

showband, vendeliers, het is allemaal verschillend. Dat staat borg voor een aantrekkelijk programma." 

De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen. Naast Egbert 

Koops (KNA) waren dat: Willie Sessink (Harmonie), Geert Freriks (Sint Joris), Theo Hendriksen (Eendracht) 

en Hans Kraan (Sint Hubertus). 

De deelnemende verenigingen komen gezamenlijk op. Eensignaal van twee trompettisten van de Eendracht 

kondigen de opkomst aan. Na een openingswoord spelen Harmonie en fanfare een vaandelwals, terwijl de 

vendeliers van de Ulftse verenigingen het vaandel slaan. 

Een gezamenlijk werk, Military Escort, luidt de start van de show in. 

De Bontebrug zal dit onderdeel openen, gevolgd door Sint Joris en Sint Hubertus met De Eendracht als 

afsluiting. Tussendoor spelen Harmonie en KNA hetgeen een doorlopende show oplevert. 

Is de opening gezamenlijk, de afsluiting is dat ook. Het prachtige Apache, bekend geworden door The 

Shadows, wordt gezamenlijk gespeeld. 

Na het slotwoord van Egbert Koops, spelen Sint Hubertus, de Harmonie en KNA nog het bijzonder mooie 

The Young Amadeus. Plechtig wordt besloten met het volkslied Wilhelmus. 

Speaker is Jan Fischer en algemeen commandant André Driever. 



NIEUWS 
Egbert Koops: "Samenwerking tussen alle verenigingen is niet gemakkelijk. Maar het is wel de moeite 

waard. Een presentatie van ieder op zijn eigen wijze en niveau aan de hele Ulftse bevolking en nog veel 

meer muziekliefhebbers is toch prachtig. 

"De verenigingen groeien wat meer naar elkaar toe. Hoewel het niet de bedoeling is om te streven naar 

een fusie van welke vereniging dan ook. Nee, we denken niet aan een muziekvereniging in Ulft. Dat zou ook 

heel slecht zijn." 

"Nu heeft elke wijk een beetje een eigen muziekvereniging. Die vereniging musiceert regelmatig in die wijk. 

Wanneer er een vereniging zou zijn, dan zou bijvoorbeeld De Bontebrug of wellicht de vogelbuurt 

verstoken blijven van een muzikaal optreden, omdat het zover van het centrum ligt. Dat is niet de 

bedoeling." 

 

"Wat dat betreft mogen we blij zijn met zo veel muziekverenigingen. Iedereen kan wel ergens terecht om 

het naar de zin te hebben. In Amsterdam bijvoorbeeld zijn maar acht fanfares en harmoniën. Voor zo´n 

grote stad, culturele hoofdstad, is dat toch armoede, want de PTT, Politie en Post zijn daar ook al bijgeteld." 

 

"Ulft was in 1900 een kleine fabrieksplaats. Binnen een aantal jaren is het dorp enorm gegroeid. Het had 

kunnen zijn dat het verenigingsleven niet was meegegroeid. Dan zouden alle wijken als los zand aan elkaar 

hangen. Van het oorspronkelijke noordelijk deel van Ulft en de voormalige Pol is op dit moment weinig 

meer terug te vinden door de enorme nieuwbouw. Maar op dit moment hebben de verenigingen die daar 

zitten het wel goed. De mensen willen toch iets doen in verenigingsverband." 

 

 

9 September 1988 ( bron: Graafschapbode) 

 

TWEEDE TAPTOE IN ULFT 

 

Ulft - Morgenavond wordt de tweede taptoe van Ulft gehouden. Alle muziekverenigingen zullen zich 

opnieuw gezamenlijk presenteren op het Kennedyplein. 

 

Nadat twee trompettisten van De Eendracht de beginsignalen vanaf de kerktoren van de Petrus en Paulus 

kerk hebben geblazen, marcheren de korpsen op met eigen muziek. Vervolgens begeleiden de fanfare KNA 

en de Harmonie het vendelen van de schuttersgilden met de vaandelwals Rosetta. Het gezamenlijk 

gespeelde Military Escort betekent de opening van de Taptoe Ulft 1988. de schutterijen zullen afmarcheren 

onder de klanken van Over and Out. Daarna beginnen de shows van elk een kwartier. 

Om 22.00 uur verzorgen de fanfare KNA en De Harmonie de opmars van de korpsen waarna Apache, door 

alle korpsen tegelijk gespeeld, op het programma staat. 



NIEUWS 
Egbert Koops, voorzitter van de organiserende commissie spreekt het slotwoord. Het Wilhelmus vormt de 

afsluiting van de Ulftse Taptoe. 

De organisatoren adviseren het publiek om eigen stoelen mee te nemen. Er is geen tribune waardoor er 

geen entree hoeft te worden geheven.  

 

 

12 September 1988 (bron: Gelderlander) 

 

duizenden bezoekers bij muziekfeest 

 

TAPTOE ULFT IN 1990 ZEKER OP HERHALING 

 

Door onze correspondent 

 

Ulft - De tweede Taptoe Ulft is in alle opzichten een succes geworden. Alle zes korpsen deden hun uiterste 

best en maakten een uitstekende indruk. Het werd een muziekfeest dat volgens organisatie-woordvoerder 

Egbert Koops in 1990 zeker weer zal plaatsvinden. 

 

Vóór drie trompettisten van De Eendracht vanuit de Petrus en Paulustoren het begin signaal konden blazen 

moest echter een oneffenheidje weggewerkt worden. Twee auto´s stonden midden op het J.F. 

Kennedyplein geparkeerd en daardoor danig in de weg. Met vereende krachten werden ze ter zijde 

geschoven waarna het terrein vrij was voor de ruim 150 deelnemende muzikanten en vendeliers. 

 

Burgemeester A. Janssen sprak in zijn openingswoord zijn bewondering uit over de samenwerking tussen 

de verenigingen. Vervolgens beet show- en drumfanfare Bontebrug de spits af. Zij schonken behalve aan 

het muzikale aspect ook veel aandacht aan het showelement. 

Dat deden ook de schuttersverenigingen Sint Joris, Sint Hubertus en de Eendracht, die later op de avond 

voor het voetlicht traden. 

Harmonie Ulft en fanfare Kunst Na Arbeid leverden tussen het af- en opmarcheren van de andere korpsen 

hun muzikale bijdragen. Presentator Jan Fischer benadrukte dat er geen sprake was van een 

wedstrijdelement. Toch was duidelijk te merken dat alle korpsen zich goed hadden voorbereid en zich van 

de beste kant wilden laten zien. 

 



NIEUWS 
Dat deden ze niet voor niets. Naar schatting enkele duizenden belangstellenden hadden zich in de loop van 

de 2,5 uur durende taptoe rond het J.F. Kennedyplein verzameld. 

 

Onder leiding van Cas Braafhart speelden alle 150 muzikanten tot slot het klankrijke Amerikaanse werk 

Apache en het Wilhelmus.  

 

 

12 September 1988 ( bron: Gelderlander) 

 

TAPTOE ULFT:TOONBEELD VAN VERZORGDE SHOW 

 

Ulft - de tweede Taptoe Ulft op het J.F. Kennedyplein is in alle opzichten een succes geworden. Alle zes 

korpsen maakten een uitstekende indruk. Het werd een muzikaal feest dat volgens organisatie-

woordvoerder Egbert Koops in 1990 voor herhaling vatbaar is. 

 

Precies om half acht gaven drie trompettisten van De Eendracht uit de Petrus en Paulustoren het begin 

signaal. Na het wegwerken van een enkel oneffenheidje - twee auto´s die midden op het J.F. Kennedyplein 

in de weg stonden en die ter zijde werden geschoven - was het terrein vrij voor de ruim 150 muzikanten en 

vendeliers die er samen een mooie show van maakten. 

 

Na en gezamenlijke vaandeldemonstratie door negentien vendeliers werd de openingsceremonie besloten 

met de uitvoering van Military Escort door alle zes korpsen. 

 

Burgemeester A. Janssen sprak er in het openingswoord zijn bewondering over uit dat de verenigingen dit 

samen wilden doen. Verder wees hij op de intensieve culturele activiteiten in de gemeente Gendringen, 

zoals die van Ulvete dat op hetzelfde ogenblik in het Joegoslavische Kamnik optrad. 

 

De show- en drumfanfare Bontebrug beet het spits af en behalve voor het muzikale was er ook veel 

aandacht voor het showelement, dat verder op deze avond ook kwam van de schuttersverenigingen Sint 

Joris, sint Hubertus en de Eendracht. 

 

Harmonie Ulft onder leiding van Bert Roerdinkholder en fanfare Kunst na Arbeid met dirigent Vincent 

Bergervoet leverden tussen het af- en opmarcheren van de andere korpsen hun muzikale bijdragen 


