
 
 

 

 
 
 
 
 

Zaterdag 7 september in alle vroegte verzamelden we op het Kolonel Sedeeplein. Om 07.00 
uur was iedereen aanwezig en de bus ingeladen en konden we vertrekken richting Duitsland. 
Om 11.45 uur en arriveerden we boven op de rots van de Loreley, 135 m. boven de Rijn. 
 
Rond 15.00 uur moesten een zevental van onze koperblazers samen met blazers van de 
Freiwilligen Feuerwehr zich melden bij DOM Majoor Jason Griffiths om de signalen door te 
nemen welke door de finalenummers heen geweven gespeeld moesten worden. Na dit mooie 
oefenspektakel was het tijd geworden om de finalestukken met alle deelnemende korpsen 
door te nemen. 
Tattoo 
Het VFKG was als derde 
korps aan de beurt. Onze 
show werd wederom erg 
goed ontvangen en natuurlijk 
scoorden de tamboers weer 
hele hoge ogen met onze 
niet te overtreffen….. 
“Löffelpolka”, welke door het 
publiek volop werd 
meegeklapt en 
meegeneuried. Natuurlijk 
ontbrak het Mineurslied met het traditionele Brandewijntje voor onze Tamboer-Maître en de 
Opperspreekmeester niet! Een actie welke steevast waardering van het publiek oproept. 
Zodra de eerste noten klonken van onze afmars: “Bis bald auf Wiedersehn”, pakte het 
publiek dit meteen op door hard mee te klappen en te zingen en na het slotakkoord viel ons 
een zeer uitbundig applaus ten deel.  
Finale 
21.45 uur verzamelden we ons weer backstage bij de bühne, om zodra we aan de beurt 
waren op te kunnen marcheren voor de finale. Nadat alle muziekkorpsen aangetreden 
stonden, werd de zangeres en uiteraard 
Majoor Jason Griffiths aangekondigd. 
Jason kwam onder een mega applaus van 
het ruim vijf duizend koppige publiek de 
bühne op en startte hij de finale, welke 
wederom indrukwekkend genoemd mag 
worden. Tijdens de toegift van “Highland 
Cathedral” met een gigantisch groot 
vuurwerk erbij, ging het uitzinnige publiek 
figuurlijk compleet door het openlucht-
dak! Na deze toegift marcheerden de 
korpsen af onder de klanken van “Wooden 
Heart” (“Muss I Denn”) wat door het 
publiek luid werd meegeklapt en kwam 
hiermee een einde aan een succesvolle 
editie van de Loreley Tattoo.   
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Verslag taptoe LORELEY 2019 

Ruim 5000 bezoekers volgde de verrichtingen 

De finale werd afgesloten met een daverend 
vuurwerk hoog boven de rijn 


