VRIJWILLIG FANFAREKORPS
DER GENIE

Verslag Taptoe Klimmen 14 september 2019

Zaterdag 14 september werd het plaatsje Klimmen in het lommerrijke Zuid Limburg door het
VFKG aangedaan. Om 15:00 uur opgesteld voor het gemeenschapshuis voor de streetparade
om naar het Vrijthof te marcheren. Het was voor ons korps letterlijk en figuurlijk af en toe
klimmen in Klimmen, want veel straten waren behoorlijk stijl in dit prachtige heuvelland
gelegen plaatsje. Om 18.00 was het tijd voor de korpspresentatie van de deelnemende
korpsen.

Nadat het VFKG zich gepresenteerd had aan het publiek, kregen we vrijaf en moest iedereen
om 19.30 weer backstage aanwezig zijn, omdat we rond 19.50 uur onze Taptoeshow aan het
publiek gingen presenteren. Na onze opmars werden we met een mooi applaus door het publiek
begroet vanaf de uitverkochte tribunes.
Al onze show-onderdelen werden door
het publiek zeer gewaardeerd en in
het bijzonder Royal Salute en de altijd
aanstekelijke Löffelpolka. Na de
Regimentsmars en het Mineurslied,
werd Burgemeester Wil Houben
uitgenodigd voor een Brandewijntje
en smaakte hem dit duidelijk naar
meer!! Het publiek genoot zichtbaar
van deze mooie Genietraditie en
verliet
hierna
het
VFKG
het
taptoeterrein met de mars Colonel Bogey en klapte het publiek luid mee. Na onze taptoeshow
konden we weer backstage vertoeven en moesten we ons om 21.30 weer opstellen, om zodra
we aan de beurt waren op te kunnen marcheren voor de finale. Nadat alle deelnemende
korpsen aangetreden stonden, werd het publiek verzocht te gaan staan voor het Wilhelmus,
welke door het VFKG als enige korps gespeeld werd en door alle aanwezigen uit volle borst
meegezongen. Na het Nederlands Volkslied werd het Limburgs Volkslied “Waar in’t bronsgoen
eikenhout” ten gehore gebracht, wel enigszins merkwaardig vanaf een CD via een
geluidsinstallatie en niet door één of alle korpsen live gespeeld. Ondanks deze mechanische
versie zong het publiek er niet minder hard om mee. Na dit intermezzo was het tijd voor het
signaal Taptoe Infanterie en kwam er met de afmars van alle korpsen een einde aan een mooie
Taptoe met vooraanstaande korpsen.
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