
 

                                                  
                                                    

                                                     QUIZ 125-jaar “Strijd naar Eendracht” – Testelt 
 

 
 

Het gewenste antwoord is bij elke vraag gemarkeerd of ingevuld. 
 

Periode 1895- 1945= Eerste 50 jaar 

Vraag 1 : Een opwarmertje. In welk jaar werd onze fanfare opgericht ? 
o 1895 
o 1995 
o 2005 
o 2015 

 
De exacte datum van de officiële oprichting was 20/11/1895. 
 

Vraag 2 : In die jaren hadden de voornaamste burgers van een dorp enorm veel aanzien. Men 
sprak toen van Mijnheer de Burgemeester, Mijnheer Pastoor, Mijnheer de Notaris, enz.  Wie van 
hen was DE voornaamste persoon ? De burgemeester natuurlijk …  en dat was toen Theophiel 
Theyskens.   

 
 
Zat die nu ook net niet in de eerste bestuursploeg bij de oprichting van onze fanfare. Maar welke 
functie nam hij waar ? 

o Voorzitter  
o ondervoorzitter 
o commissaris 
o secretaris 

 
De burgemeester, de voornaamste persoon in het dorp nam natuurlijk ook  de voornaamste functie 
in het bestuur waar. Bij de stichting bestond het bestuur uit voorzitter Theophiel Theyskens , 
ondervoorzitter Louis Van de Poel, commissaris Henri Vander Borght en als secretaris 'veldwachter' 
Jozef Clerckx. De muzikale leiding  was in handen van dirigent Antoon Rens. 
 



Vraag 3 : Een fanfare heeft natuurlijk een locatie nodig om zijn wekelijkse repetitie te houden. Bij 
het ontstaan was dit nog niet het huidig lokaal naast Zaal Concordia, maar waar wel ? 

o lokaal in het gemeentehuis  
o in een lokaal van het klooster  
o in “De Grot” in de Voort 
o bij “Marie van Mandes”  in de Voort 

 

Vraag 4 : De fanfare deed in de beginjaren meer dan alleen maar muziek spelen. Men hield ook 
toneelvoorstellingen, er was een studiekring voor volksontwikkeling,  er waren koffiekransjes 
voor de vrouwen en men hield kerstfeesten voor de kinderen.  Wat deed men ook ,  men vroeg 
lidgeld aan de muzikanten.  Inderdaad, een muzikant moest betalen om te MOGEN meespelen. 
Hoeveel bedroeg dit lidgeld eigenlijk ( let op : we tellen nog in BEF) ? 

o 0,10 frank per maand 
o 0,50 frank per maand 
o 1 frank per jaar 
o 5 frank per jaar 

 

Vraag 5 : Een laatste vraag uit deze periode. Onze maatschappij ondervond ook lange tijd 
 concurrentie van een tweede Testeltse muziekvereniging die echter al lange tijd verdwenen is. 
Maar hoe noemde deze ? 

o De Bergzonen  
o De Weergalm 
o De Eendracht  
o St-Cecilia  

 
“St-Cecilia” is zonder twijfel  de meest voorkomende fanfarenaam. Waarschijnlijk omdat deze 
verwijst naar de patroonheilige van de muziek. Daarnaast is “De Eendracht“ een van de meest 
algemeen voorkomende fanfarenamen. Wie weet heeft onze naam “Strijd naar Eendracht” hier ook 
iets mee te maken.  Maar de 2de fanfare in Testelt noemde “De Bergzonen”, mogelijks een verwijzing 
naar al die bergen in en rond Testelt zoals o.a. Haneberg of Weefberg. 
 

  



Periode 1945-1970 : 51 tot 75 jaar 

Vraag 6 : Onze fanfare is gestart als een gewone fanfare maar vanaf 1962 mocht ze zich 
Koninklijke Fanfare noemen. Wat moest men doen om deze eretitel te bekomen ? 

o Heel eenvoudig, gewoon een schrijven aan de koning richten met de vraag hiertoe. Vanaf 
het moment dat men een positief antwoord ontvangt, is de toekenning in voege. Als men 
spreekt van administratieve vereenvoudiging, eenvoudiger dan dit kan toch niet.  
Gevaar hierbij : de aanvraag kan ook niet weerhouden worden EN elke vereniging mag 
slechts éénmaal per regerende koning deze aanvraag indienen. 

o Een muziekvereniging kan zich via een schrijven met vermelding van argumentatie 
hiervoor inschrijven. Op basis van de aangehaalde argumenten bepaald de koning wie 
wordt weerhouden en de titel “Koninklijk” mag dragen in de toekomst.  

o Men moest in die tijd deelnemen aan een speciaal “Koninklijk” muzikaal examen. 
Wanneer men slaagde, had men de titel bekomen.  Ook hierbij het risico : men mag 
slechts éénmaal per regerende koning hieraan deelnemen. 

o In 1962 was Boudewijn koning en in die hoedanigheid heeft hij dat jaar Testelt bezocht 
waar toen een “Testelse Koningsdag” werd gehouden in zaal PAX. Deze werd opgeluisterd 
door onze eigen fanfare en bezocht door zijne Koninklijke Hoogheid. Een hoogdag in de 
geschiedenis van Testelt waarbij de koning een deel van het concert van onze 
maatschappij bijwoonde en hen op diezelfde gelegenheid de eretitel “Koninklijk” 
toekende. 

 
Belangrijkste voorwaarde is dat de vereniging 50 jaar bestaat en dat je dit kunt staven aan de hand 
van bv. krantenknipsels. De aanvraag moet in principe gericht worden naar de kabinetschef van de 
Koning.  Het toekennen van de titel ‘Koninklijk’ is in elk geval een gunst, wordt dus niet automatisch 
toegekend maar steeds aan de beoordeling van Zijne Majesteit onderworpen.  Alle verdere info 
hieromtrent vindt je op volgende site : 
www.dynamoproject.be/faq/hoe-vraagt-je-club-de-titel-%E2%80%98koninklijke%E2%80%99-aan.  
 
 

Vraag 7 : In de jaren 60 verhuisde de fanfare van zaal “Pax” naar hun huidig lokaal aan Zaal 
“Concordia”. Maar waarom was deze verhuis nodig ? 

o Zaal PAX werd afgebroken  
o Zaal PAX werd vernield door een brand 
o Het huurcontract was ten einde en werd niet verlengd 
o Uit praktische overwegingen. In de jaren 60 werden de straten in Testelt volledig 

vernieuwd (lees gebetonneerd) waardoor zaal PAX amper bereikbaar was. 
 

Vraag  8 : De fanfare verhuisde in de jaren 60 verhuisde richting Concordia maar  in welk jaar had 
dit precies plaats m.a.w. hoelang repeteert de fanfare al in hun huidige lokaal ? 

o  1965 m.a.w.  55 jaar 
o  1966 m.a.w.  54 jaar 
o  1967 m.a.w.  53 jaar 
o  1968 m.a.w.  52 jaar in hun huidig lokaal 

 
De eerste repetitie aan Zaal Concordia had plaats op 5 januari 1968. 
 

  

http://www.dynamoproject.be/faq/hoe-vraagt-je-club-de-titel-%E2%80%98koninklijke%E2%80%99-aan


Vraag 9 : Doorheen al die jaren heeft de fanfare aan meer dan 20 wedstrijden deelgenomen. De 
eerste keer was in 1952, een wedstrijd in Itegem en de laatste wedstrijd in 2015. En men heeft 
hierbij mooie resultaten behaald. Zo werden we bij onze laatste wedstrijd in 2015 Provinciaal 
Kampioen en daarvoor in 2011 naast Provinciaal ook Vlaams kampioen.  
Wat is de hoogste score die de fanfare ooit  behaalde op zo een wedstrijd ? Denk eraan, om 
geslaagd te zijn moest men 80% hebben. 

o 85 % 
o 88 %  
o 89 %  
o 90 %  

 
In totaal zijn er een 6-tal afdelingen, gesorteerd van licht naar zwaar :  

 Derde afdeling  

 Tweede afdeling  

 Eerste afdeling 

 Uitmuntendheid 

 Ere-afdeling 

 Superieure afdeling 
 
Wij haalden onze hoogste scores steeds in wedstrijden van 1ste afdeling :  

 85 % op 29/06/1969 in Zoerle-Parwijs 

 88 % op 25/04/2004 in Jezus Eik en op 11/10/2015 in Leuven.  Bij deze laatste was dit 
voldoende om ons tot Provinciaal Kampioen te kronen 

 89,5 % op 06/07/1975 in Zoerle-Parwijs 
Toen we Nationaal Kampioen werden in 2011 was dit met een score van slechts 82,67 %. 
 

Vraag 10 : Naast het fanfareorkest heeft of had de fanfare ook meerdere deelgroepen. Ik geef ze 
in alfabetische volgorde. Welke van deze deelgroepen is het eerst ontstaan ? 

o Drumband 
o Jeugdband 
o Majorettenkorps 

 
De drumband werd opgericht in 1965 en hield op te bestaan in 2019.  
De Jeugdband ontstond in 2006 en is nog altijd zeer succesvol met meer dan 50 muzikanten. 
Het majorettenkorps bestond van  ergens in de jaren 70 tot in 2004. 
 

  



Periode 1971-1995 : 75 tot 100 jaar 

Vraag 11 : De wederopbloei bij vele fanfares  was in de jaren 70 in grote mate te danken aan de 
opkomst van drum- en majorettengroepen.  Zo ontstond ook bij ons halverwege de jaren zeventig 
een majorettengroep die in 1979 zal uitmonden in het drum- en majorettenkorps “Blue Band”. 
Maar in samenwerking met welke bevriende maatschappij had deze oprichting plaats ? 

o Postharmonie “Concordia”  uit Aarschot 
o “Verenigde Vrienden”  uit Wolfsdonk 
o “St-Jans Vrienden” uit Averbode 
o “Heren van Zichem” uit Zichem 

 

Vraag  12 : Een drumkorps heeft doorgaans een vooroplopende leider die met een uit de kluiten 
gewassen zware stok flink zwaaiend voorop loopt. In Testelt hebben een 5-tal vrouwen deze 
functie uitgeoefend. Misschien doet hun namen een licht branden : Maria Bos, Nelly Willems, 
Marie-José Pauwels, Marleen Geyskens en Hilde Verbinnen. Maar hoe noemen we deze persoon ? 

o Voorganger 
o Tamboer-majoor 
o Tamboer-maitre 
o Marsdirigent 

 
Een tambour-maître of tamboer-majoor is de persoon die voor de fanfare of harmonie uitloopt, 
vaak nog voor de drumband. Met een mace, een grote stok met een bol aan het eind, geeft hij door 
middel van tekens aan wat er dient te gebeuren. Dit kan betrekking hebben op de muziek of op de 
marsorde (exercitie). Omdat hij voorop loopt, en met zijn mace de aandacht trekt, is de tambour-
maître doorgaans het aangezicht van het muziekkorps. Sommige maitres gebruiken de mace ook 
voor de show en gooien hem dan meters hoog de lucht in. 
 

Vraag  13 : Onze huidige dirigent Geert Torfs is een van de langst dienstdoende dirigenten in 
Belgie. Enkele jaren terug hebben we hem voor zijn ??-jarig jubilee nog gehuldigd maar in welk 
jaar is hij weer exact begonnen ? 

o  1986 
o  1987 
o  1988 
o  1989 

 
We aanvaarden hier 2 antwoorden. Officieel begon Geert pas op 1 januari 1988 maar in september 
1987 nam hij de dirigeerstok al ter hand voor een zogezegde proefperiode. 
  

Vraag  14 : De fanfare heeft al overal opgetreden (Provinciale domeinen van Diest / Huizingen / 
Kessel-Lo, Grote markt in Antwerpen en Brussel, in Eupen / Namen / Nieuwpoort / Keulen, op 
carnavalstoeten). Zo ook op 5 maart 1972 op het voetbalveld van de toenmalige eersteklasser KFC 
Diest. Maar welke toenmalige Belgische topclub kwam toen op bezoek ? 

o  Anderlecht 
o Club Brugge 
o RWDM 
o Standaard Luik 

 

  



Vraag  15 : Het niet-muzikaal hoogtepunt van ons jaar is telkens ons mosselfeest begin september.  
Inderdaad HET mosselfeest waarvoor u met deze quiz een gratis portie mosselen kan winnen en 
dat dit jaar zal doorgaan op zaterdag 5 en zondag 6 september 2020 in zaal Concordia. Met dit 
mosselfeest zijn we in de jaren 80 begonnen. Maar in welk jaar precies ? 

o  1982 
o  1984 
o  1986 
o  1988 

 
Het eerste mosselfeest had plaats op 30 augustus 1986. 
 

Periode 1996-2020 : 101 tot 125 jaar 

Vraag 16 : Dit jaar vieren we ons 125-jarig bestaan. Als we even terugtellen naar 1995, toen 
vierden we ons 100-jarig bestaan op 4 juni. Maar waar had deze viering plaats ? 

o  Zaal Concordia 
o  School “Teekbroek” 
o  GC “Den Egger” 
o  Zaal “Pax” 

 

Vraag 17 : Om het feestjaar 1995 te vieren zijn we dat jaar begonnen met iets nieuws binnen de 
fanfare. Was dat ? 

o Op 1 mei 1995 trok de fanfare in een muzikale stoet op bedevaart naar Scherpenheuvel 
voor een dankmis in de basiliek 

o Het mosselfeest werd gecombineerd met een fietszoektocht. Deze combinatie heeft  een 
10-tal jaar plaatsgehad 

o De toenmalige jeugdige muzikanten in onze fanfare vormden tijdelijk een eigen 
jeugdfanfare waarmee ze in het najaar een eigen concert gaven 

o In december had ons allereerste kerstconcert plaats 
 
In de jaren  ‘90 werd het mosselfeest gedurende een 10-tal jaren gecombineerd met een  
fietszoektocht maar dit had geen uitstaans met de viering van 100-jaar.   
In het feestjaar 1995 werd op 21/10/1995 wel een jeugdavond georganiseerd maar deze was niet 
gekoppeld aan de jeugdfanfare. 
Het eerste kerstconcert had plaats op 15 december 1995. 
 

Vraag 18 : De oprichting van onze huidige jeugdfanfare (=Testeltse Jeugdband met ongeveer 50 
muzikanten nu) kwam er pas in de jaren 2000 op initiatief van Dominic Reynders. Op 1 september 
meerbepaald maar in welk jaar? 

o  2004 
o  2005 
o  2006 
o  2007 

 

  



Vraag 19 : Om het jaar daarop hun één-jarig bestaan te vieren organiseerde de Testeltse 
Jeugdband in Zaal Concordia een eigen muziekfestival dat gedurende enige jaren heeft 
plaatsgehad. Hoe noemde dit festival ? 

o  Musativity 
o Testelt-rock 
o Testelt rocks the youth 
o Muziekklanken 

 

Vraag 20 : Om het tweejarig bestaan van de Testeltse Jeugdband te vieren besloot Dominic om 
met zijn jeugdige muzikanten op een waar muziekkamp te gaan.  We geven de 4 eerste 
kampplaatsen in alfabetische volgorde. Maar waar had hun eerste kamp plaats ? 

 Cornimont 

 Meerle 

 Westmeerbeek 

 Zutendaal 
 
De eerste kampplaats in 2008 was Westmeerbeek met daarachter in volgorde Meerle, Cornimont en 
Zutendaal. 
 

Feestjaar 2020 

Vraag 21 : Elk werkjaar wordt een lijst van al onze muzikanten doorgegeven aan VLAMO.  
Nemen we de fanfare en de Testeltse Jeugdband samen, over hoeveel  verschillende muzikanten 
spreken we op dit moment ? 

o < 80 
o  80-100 
o  100-120 
o  > 120 

 
We hebben een reeks van muzikanten die zowel bij de Jeugdband als de Fanfare spelen. We nemen 
deze maar éénmaal in rekening. Zodoende komen we tot 46 muzikanten vanwege de Jeugdband, 
aangevuld met 25 extra muzikanten in de Fanfare. Goed voor een totaal van 71 muzikanten. 
 

Vraag 22 : Wat is de gemiddelde leeftijd  van al deze muzikanten samen? 
o  < 20 
o  20-25 
o  25-30 
o  30-35 
o  35-40 

 
Onze oudste muzikant is geboren in 1960 en daarmee 60 jaar jong. De top 3 der anciens wordt 
vervolledigd met nog 2 muzikanten van 58 jaar, komende uit het jaar 1962. 
Naar het jaar 2008 moeten we voor onze jongste muzikant van 12 jaar. Op de voet gevolgd door 1 
muzikant uit 2007 en 3 uit 2006. Dus je ziet een mooie mix van jong tot (bijna) oud.   
 
Nemen we nu alle muzikanten die hier tussen liggen ook in rekening, dan komen we op een 
gemiddelde van 28,83 jaar.  
 

  



Vraag 23 : Over een jaar gezien doen we veel activiteiten, zowel muzikale als niet-muzikale. In een 
topjaar kunnen de muzikale nogal oplopen : jaarconcert in maart, verschillende uitwisselingen, 
aperitiefconcert in juni, schoolfeesten in juni, misvieringen in het najaar, kerstconcert in 
december. Dat geeft een hele hoop muziekstukken op 1 jaar. Wat is het hoogst aantal 
verschillende stukken dat we ooit op 1 jaar tijd hebben ten gehore gebracht ? 

o 28 
o 35 
o 41  
o 48 

 
Het topjaar op dit gebied was 2005 met in totaal 41 verschillende muziekstukken, met name : 

 10 op het jaarconcert 

 10 op het aperitiefconcert 

 6 ter gelegenheid van de misvoeringen 

 15 op het kerstconcert 
 

Vraag 24 : Hoeveel muzikanten zaten er exact op het podium tijdens ons jaarconcert van 7 maart 
2020 jongstleden ? 

o 35 
o 37 
o 39 
o 41 

 

Vraag 25 : Elk jaar bij ons jaarconcert wordt in zaal Concordia een heel constructie opgezet 
teneinde het zaalpodium uit te breiden en de hele fanfare een plaats te geven op het podium. In 
welk jaar werd deze constructie de eerste maal gebruikt ? 

o 1990 
o 1993 
o 1995 
o 1997 
o 1999 

 

 De muziek 

Vraag 26 : Op vrijdag 18 december 2020 heeft ons volgend kerstconcert plaats  in de dorpskerk 
van Testelt.  Bij het opstellen van de speellijst hiervoor komen dezelfde muziekstukken telkens 
opnieuw naar voor.  Welk nummer is over al onze kerstconcerten heen het meest gespeeld ? 

 We wish you a merry Christmas 

 Sleigh Ride 

 Stille nacht 

 White Christmas 
 

“Stille nacht” werd al 10 maal ten gehore gebracht, tegen 9 maal voor “White Christmas”. 
Daarna komt “We wish you a merry Christmas” met 7 vertolkingen en “Sleight ride” met 6. 
 

  



Vraag 27 : Popmuziek is ook altijd welkom op ons repertoire en dikwijls wordt dan gekozen voor 
een medley met enkele van de artiest zijn bekendste nummers. Van welk van de volgende 
artiesten hebben we echter nog nooit een medley gebracht ? 

 Abba 

 Billy Joel 

 Eric Clapton 

 Gilbert Becaud 

 Toto 
 
Van Billy Joel hebben we al wel individuele nummers gebracht (“Uptown Girl” of “Leningrad”), 
evenwel nog nooit een volledige medley. Dit in tegenstelling tot de andere vermelde artiesten. 
 

Vraag 28 : Vorig jaar 2019 had tussen kerst en Nieuwjaar wederom de radio2 top 2000 plaats met 
volgende nummers op de 4 hoogste plaatsen. Welk van deze nummers is nog nooit ten gehore 
gebracht door onze fanfare ? 

 “Bohemian Rhapsody” van Queen 

 “Dancing Queen” van ABBA 

 “Suspicious minds” van Elvis Presley 

 “Laat de zon in je hart” van Willy Sommers 
 

Vraag 29 : Er was een tijd dat  de populaire liedjes op de radio 3 minuten moesten duren.  Enkel 
enkele snelle jongens waren hier een uitzondering op, zij haspelden hun liedjes op pakweg de 
helft van de tijd erdoor. Met de jaren werd deze duurtijd echter alsmaar langer. Eerst 4, dan  5 … 6 
minuten. Tegenwoordig gaan men al gemakkelijk over de 10 minuten en zelfs uitzonderlijk over 
de 20 minuten.  Ook in de keuze van onze muziekwerken zien we deze trend. Wij zijn ook al 
meermaals over die grens van 10 minuten geweest, getuige hiervan de onderstaande 4 
muziekwerken. Maar welk muziekwerk hiervan duurde het langst in uitvoeringstijd ? 

 Overture to a New Age                                               : 13'33'' 

 Rapunzel                                                                        : 11'32'' 

 The Phantom of the Opera                                        : 15'19'' 

 The African Sound of Bert Kaempfert                       : 10' 44 

Vraag 30 : Eindigen doen we met een vraag over een echte vlaamse klassieker uit 1965, de 
overbekende tune van Kapitein Zeppos. Reeds verschillende malen ten gehore gebracht door onze 
fanfare.  Maar welke bekende orkestleider was hier voor verantwoordelijk ? 

o James Last 
o Bert Kaempfert 
o Herb Alpert 
o John Williams 

 
Het nummer “Living it up” van Bert Kaempfert uit 1963 was de tune van de Vlaamse jeugdserie 
“Kapitein Zeppos”. 
 

Schiftingsvraag :  Geert Torfs dirigeert al sinds jaar en dag onze fanfare. Hoeveel verschillende 
muzikanten hebben in al die jaren onder zijn leiding meegespeeld op één of ander concert ? 
Aantal =   151 muzikanten 
 

  



 
Wij danken iedereen voor zijn deelname aan onze quiz en hopen dat zij zich allen met veel plezier 
door de vragen omtrent de geschiedenis van onze fanfare hebben geworsteld.  
 
Tevens verwachten wij de winnaars op ons jaarlijks mosselfeest op 6 en 7 september in Zaal 
Concordia in Testelt (onder voorbehoud van de CORONA-richtlijnen)  om hun prijs in natura te 
nuttigen en wensen hen hierbij smakelijk eten. 
 

 


