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Mini-WMC
in stadion
Cambuur
LEEUWARDEN - Een ‘mini-WMC’
noemen de kenners en de korps-
muziekliefhebbers zoiets. Het
WMC, dat is het Wereldmuziek-
concours dat eens in de vier jaar in
Kerkrade gehouden wordt.

In juli is het weer zover. Maar zater-
dag was er alvast een noordelijk mi-
ni-WMC in het Cambuurstadion in
Leeuwarden, waar zeven topkorpsen
aantraden om collega’s, elkaars in-
structeurs en vooral het publiek te
laten zien wat voor show ze over een
kleine drie maanden in het Roda-sta-
dion gaan neerzetten.

De Friese deelnemers aan het mi-
ni-WMC waren Advendo en Jong Ad-
vendo uit Sneek, Takostu uit Stiens
en het Pasveerkorps uit Leeuwarden.
Verder was er het befaamde wielrij-
dersmuziekkorps Crescendo uit
Opende, de showband Marum en
showkorps Dindua uit Oldekerk.

De show is een wedstrijdonder-
deel waar meestal de hele winter al
op is geoefend en die gereed is voor
uitvoering. Voor de ambitieuze
korpsen staat er veel bij op het spel:
op de vorige editie van het WMC
haalde het Pasveerkorps twee keer
zilver (op show en marsparade, het
andere grote wedstrijdonderdeel),
Advendo werd eerste bij de show en
zesde bij de marsparade, Takostu
was derde bij de show en elfde bij de
marsparade.

Zo’n optreden op het Cambuur-
veld is een mooie manier voor de
topkorpsen om elkaars verrichtin-
gen te kunnen beoordelen (er was
een speciale jury voor ingesteld).
Maar vooral is het ideaal om uit te
testen of de show het goed doet bij
de toeschouwers. Dat is een element
dat voor de jury in Kerkrade zwaar
telt.

Op de shows in het Cambuurstadi-
on waren zo’n 1500 bezoekers afge-
komen, die bijvoorbeeld enthou-
siast opveerden toen de leden van
Advendo tijdens een fragment met
muziek van Nirvana een sprong
maakten. Het Pasveerkorps, dat be-
schermheer Ferd Crone, tevens
Leeuwarder burgemeester, had mee-
genomen, liet een show zien die ge-
baseerd is op de Schilderijenten-
toonstelling van componist Mode-
ste Moessorgski.

De deelnemers en de organisato-
ren van het mini-WMC waren zeer
tevreden, aldus mede-organisator
Cor Vossenberg. Maar hoe de ver-
richtingen dit jaar werkelijk beoor-
deeld worden, zal pas blijken in het
laatste weekeinde van juli, wanneer
zowel Advendo, Pasveer als Takostu
tegen elkaar in het veld treden in
Kerkrade.
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