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VERPLICHTE HUl.ILERS VOOR DE
SEIZ,OP.!'. ,19.'.1

FEDER~TIE

CONCOURSEN

SECTIE DRlli,IRAN]?_LlTl~J]l..9EREQH'p.SEli.L
Su:pp, afdelinlL" Coneert : 'j The Conqueror" van G,Bcedijn,
Ui tgave , Holenaar, Wormerveer,
uars

g

"The Last Lloment" van P.Stalmeier.

Uitgave, Eolenaar, Vlormerveer,
Ere-afdeling

Ceneert , "
Duinlander mars" van Chr,
de
Joode. Uitgave: Fa,v.Rosmalen en
zn, Velp(Gld.)
l':lars g In St..riet Time 11 van S .Egberts.

Uitgave, N.V. KoneÏa, Rctterdam.
Uitm.hei~

concert "The Drummers Drea·....m" van J.Jochems

Uitgave ,via Federatie.
mars , u Beoa mars" van Chr, de Joode,
U;i. tgave , TIolenaar, W<'rmerveer.

U
1e afd,

Ceneert " Licht te Voet" van B.Egberts.
uitgave: Fa. v.Rosmalen & zn.Velp(Gld)
Tiars , "Wilhelmina Parade" van 11. Satiren,
U.i tgave : van Tierolff, Roosendaal

2e afd,

3e afd.

eoneert " Glück Auf" van J.Jochems.
Uitgave: via Federatie.
<loneert " 1e concours mars voor Drumbands"
Paul StalmeierJr. Uitgave ,1.Iolenaar,
W()nnerveer.
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concert g 1!1:!edstrijd mars n o , 511 van t.,» •. Veluwe
Ui tgave , IJ. V. \(onefa, Ro t t e r-dam,

ï:euze uit de volgende nummers ,
1) "De Jeugd op ï;ars" van ' . Schneider
.
uitgave', UV lfonefa, Rotterdäm.
2) !I J·eugdmarsno. -4 11 van S.:Ggberts.
uitgave NV Hone1a, Rotterdam.
3) 1l -Jeugdmars n o , 3" van S,.E.gberts",
uitgave
NV 1{onefa:, Re-tterdam. 

..

___,__
__ ,
,..
·__·. IN BES.
·A_·_
SECTIE KLAROENKORPSEN
~

concert "I'uxtrot, Hili tair ll van J. Jochems •
Uitgave, Tierolff, Roosendaal.

mars" Dixieland, )'edley '11" van S.Egberts,
~L\h. 8mits.
uitgave: Tierolff, Hoosendaal.

_-- _._.

...I.:re-afd~
.. --

c once r t

:,

Li tlle Linique lt Van .3. van Ossenbruggen
E.Schneider.
Ui tgave , Wl Honefa., llotterdam •.
11

Ina.r s "Frederik Hendrikmars" van J.L.Ruskes.

Uitgave
concert

~

Tie~olff,

Roosendaal •

•

"Drumbandblues" van A.v.Veluwe.
Uitgave' NV Kcnefa, Rotterdam.

mars "Lustig Voorwaarts" van J.l'. Laro.
"
ui tga;,e. ," TieroJ.ff, Roosendaal.
concert

11

Circus Galop"

c, Schneider.

van 'J.I:', Sprink,

Ui tgave , ]nT Honefa,Rotterëlam.

l:ars
l
2e afd.'

n:2xcelsior ll q.T", Van der Hart,
ui tgave', Tierolff, Roosendaal.
~',

.

barreert "3hip Ahàyll van S.YT, Iiu I ae Laa.r ,
ui tgave "g'. ]-.01 eriaar , \Jormerveer.
concert 11 Panie "lJals lt van A. v ; Veluwe.
ui tgave ; mT Konefa, Rotterdam.

,.

concert "Happy Band". van G.Brinkman.
Uitgave, Tierolff, Roosendaal

[

~r-
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concert

,keuze uit de volgende

nQ%~ers,

1) "Ds Kleine Korporaal tl van L.v.Veluwe,
uitgave, NV Konefa, Rot~erda~.
2) I'TIe kleine ma'r s " van S.~Sgberts,Th.Smits.
uitgave, Tierolff, Roosendaal.
3)

Ir

Hand in Hand" van G. B'rLnlrman ,

Uitgave: Tierolff, Roosendaal.
SI:C~'E' KLp.Ror;lTKORPSGl~lN ~~._~D_S_YJ~Ol;F8_T_T~NL

SUJl. af'd,

.

~--_ _~-_.,-

Concert "Herinnering aan het Artillerie
Léet Regiment'T van S. :Cgberts,Th.Smits.
Ui tgave g l~clenaar, ',rormerveer.
II T.:ars
van dB bereden J?oli -t Le" van 11. van
Kapel.
Uitgave,' Tierolff, Ro cs snd aa.L,

:~ars

van

concert 11 Bo Lé r c" van A.
Veluwe,
Uitgave, NV Kpnefa, Hotterdam.
liar s , Houdt Goede Loed" van 'J.J. Verheyen Jr.
l\.Schneider. Uitgave, Tierolff, "looselldaal.
U~~_._h.E3~i_d__

concert l1Tango i~ili t.a i r" van G.J3rinkman.
Uitgave ~ Tierolff, Rcosendaal.
mars

11
Gersada ma.rs " van S.Egberts.
Ui tggve 2 UV :Conefa, J.~otterdam,

concert
lIlJ:lrompetters Cha , Cha, Cha ll van
G.Erinkman.
Uitgave, Tierolff ,RooseJldaaL
mars ,,' Klankfestijn" van A.Eosoh Sr.
Uitgave, Tierolff, Roosendaal.

;,.Schneider.

concert "De Ne omf a t " van l"J.'h.Janssen,l,".Schneiding
Uitgave ~ UV Zonefa, EotterdaID..
concert
bert~.

!!

Sunshine I'''~arsn van t T. 2 . Sp r i n k ?S . :8g 
Uitgave" NV Konefa, ~otterdam.
T

concert lt Je Iia.Ln t Lcnd r-a i " van A.Bosch Sr.
,:.Schneider. Uitgave :Uolenaar,'Tormerveer.
c on c ar-t , keuze uit de volgende nUIJlHerS
1) "Cha , Cna , Taraboem!l van A.v"'J"e1uwe.
2) !1JeugdmenuetII Van ~,f.r. Sprink,E.Sclmeider.
3) HVro1ijke Jeugdmars\l van ;I.J?Sprink~l'·I.SClnTEID:6RA'
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Uitgave van deze 3 laatste nummers
H. V. Konefa, Rotterdam ..

S:'; C~~tD_Jj\._Cj~E-..O O.RJiJ<:S;)lJ'..S.E~~.. !;P.T, P_s. _KN·B_o;:1illnJ.!~S_1'..R.OLtP'.E:i'.T1'11.1
·Conce"rt "Pa.r-ad e aux TroDlpettes'l van

Uitgave Tierolff,

Roosendaa~.

":~T.Laros.

Lar-s "The Swinging Frogs" van Jansen, r.Smi t s ,

Uitgave

Tierolff, Roosendaal.

concert, Artistieko" van J.Jochems.
uitgave, Tierolff, Roosendaal.
mars " L I A tt aque " van F" Banken ,

Uitgave, Fa. van Rosmalen ~ Zn,Velp(Gld)
Uitm.heid
-_._:. _._."'---.

concert "The Trooping Colcur" van \J.J. Verheyen,
F. Schneider.

Uitgave: Il o.l enaa.r ,

mars "De Kleine fliamboer l ia L tre

Verheyen,
1e afd.

..:liJ

ê

ie, Schneider.

11

van

~:Icrmerveer.
l~.r ..

J.

Ui tgave ,Holenaar ,Wormerveer

on ce r-t n ' Ey Jeffry" van F.J. Verheyen, H.Schneider
Ui tgave , NV l~onefa, Hotterdam.

mars ltLimburgia-mars fl van W.J.Verheyen,
c,.,sc111leider. Uitgave', NV Konefa, Rot t e r-darn,

2e afd.

concert

11

Prima Vera Lars'1 van J • \'I. Verheyen,

1-. Sclmeider. Uitgave , NV Konefa, Ilotterdam.
Concert" Junioren i ia.r-s " van Th.Jansen,E.Schneider
Uitgave, NV Konefa, Rotterdam.
Concert "Op lJars" van S. Egberts, Th. Smits.
Uitgave
Tierolff, Roosendaal.

Cuncert " Parade wals no. I " van J.Jochems.
Uitgave, Tierolff"Roosendaal.
Hars "Ran ge r VII

1I

Van J .. J ochem"s ..

(Deze mars kan in G~ gespeeld worden)
Uitgave, Tierolff, Roosendaal.
Concert "Jac'luelin Ilarch Americain"
Uitgave, Tierolff, Roosendaal.
Ears

V&'l

J. Jochems

n Limburgse Jagersmars" van J.Jochems.
Uitgave, Diligentia lIaasland.

-5
!J_ij;."l.•_h..eid__

Concert "Valencia Pas e Doble" van S.Egberts,
Smits. Uitgave, Tierolff, Hoosendaal
l.~arching

Ears !'In

Th.Smits.

Order Lar s" van S.:8gberts,

Uitgave, Tierolff,Roosendaal.

concert "Kabouterpromenade"

van \." .::':,. Sprink.

Uitgave, 1fv Konefa, Rotterdam.
T:lars

It

8empre Crescendo L:ars î l van fl.l:'. spr tnk ,

Uitgave, NV Konefa, Rotterdam.
Concert 1l8ignaal mars n o , 2 11 va:n A.v.Veluwe,
,. J? Spr Lnk , Ui-tgavë : FV ;-~onefa ~ Ro t t e r-dam,
"Good Fellowship" van S.Egberts ,11 h .

Smits. Uitgave, Tierolff, noosendaal.
concert

11

The. Blue Jackets Lars 1i van S.Egberts,

'I'h, Smi tso

Uitgave, Tierolff I:oosendaal.

concert, keuze uit de volgende nummers,
1) tlPijpersmars n o , 2 tr van 8.::8gbe-rts ,Th.Smi ts

Uitgave, Tierolff, Roosendaal.
2)

li

Parade mar-s" Van A. v , Ve Luwe ,
Ui tgave ~ I'Iolenaar 9 'lJormerveer.

3) llG-oede Vaart Wals" van \I.lil. Sprinksl~.;jchl1eider.

Uitgave

~

HV Konefa, Hotterdam.

In de circulaires die verzonden zijn aan de
korpssecretariaten staat vermeld in de sectie jachthoorn
korpsen, 4e afd. concert, uitgave llV Konefa.
Dit moet zijn tuitgave Tierolff, Roosendaal •
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BEDANKT ALS LID,
R.K.TrofJ.lmel en Fluitenkorps ". R.K. Venlo H te Venlo.

Drumband "Eendracht" te Geleen.

-*
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Het komt nog al eens voor, dat ik een mededelingenblad
retour ontvang, met de mededeling

Verhtist ll ..
Hierna wordt een schrijven aan de s~ëré-t~s--;an het betreffen
ti

ûe korps gericht, met het verzoek, nieuw adres svp.
Heren secretarissen, U kunt de redactie veel werk,
en de federatie veel onnodige portokosten bespsren,
inaien U tijdig adreswijzigingen doorgeeft asn
redactie

])e Redactie.

4cC!..-:JAJl..IJ_l?;:STAAN ;_..
:':'lui t- &. r:0J..mboerkoTp8

't

JuLd ana

1

2 7 11 te Ve f s Ll.Lënb os oh ,

hoopt in 1967 haar 4Ü-jarig bestaan te herdenken.
De festivite~ten zullen plaatsvinden op
17 en 18 juni 19h7.
'Iet jubilerend korps verzoekt met deze data
rekening te willen houoen.
VEHLOïllTG

i

u

j

Verl"ot-ii-;g- t-ijdens Rolistenc onc ou'r s te f-ey-I:cht op 19
en 20novenber j,l.
De prijswinnaars van de "brÈ_~jes_" z i jn degenen, die het
lotnunMer 1198 in ~ijn bezit heeft, van de trekking van
zatero.ag.
Van ûe trekking van zondag is het lotnummer 157.
Bent c de gelukkige ?
~
Stuurt U een kaartje aan dhr, Graus,Herderstraat 4
en U krijgt de prijs thuisgestuurd.

!S-~1\T193!-_~1T H~~ I)]:~l?}'J_~IELQXJhtl}-!._

_~~9HNIP]C V.!P__ E_~. ?1_UJ_T_SY~L .."__

De techniek van het fluitspel is te verdelen in vier
verschillende a.fdelingen nl. de ademhaling aanzet (Amboucnur e ) ,
tong- en vingertechniek, wa~rv~n vooral de eerste drie zeer
afhankelijk zijn van de lichamelijke dispositie van de
blazer •.
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De ademhaling is volgens Kofler, op vier manieren mogelijk.
1) De sleutelbeen of schouderademhaling ontstaat door het
optrekken der schouder en gelijktijdig intrekken van de
buik. De op deze manie~ in de longen verkregen luchtmassa
is klein en d.e-ze ademhaling dus niet doelmatig.
2) De borst of ribben (Kostale) ademhaling waarbij alleen
de ribben naar veren komen.
3) De middenrif buikademhaling, waarbij alle bewegingen,
behalve die Van het buikvlies, uitgeschakeld worden.
4) De Abdmhinalea.deI!lhaling is een c omb Lna tie van de borst
en middenrif ademhaling, waarbij het middenrif in zeer
~'
gunstige toestand komt en zowel borst als buik naar voren
komt. De Kosto-Abdominale ademhaling is dan eok gat
moest gesohiKt voor het bespelen van blaasinstrumenten.
Als regel zal men altijd door de neus inademen en
slechts in noodgevallen Van mondaderihaling gebruik maken.
Bij de mondademhaling ontstaan door de koude luchtstroom
droge lippen, die de aanzet bemoeilijken en soms z~<lfs z o
goed als onmogelijk maken. Het bij alle vier ademhaling
manieren mogelijk overvol persen vsn de longen is te
vermijden. Het ie toèh onmogelijk deze lucht regelmatig
uit te ademen. De luchtstroom komt dan met rukken en stoten.
De kunst is Om bij normale vulling van de longen, de lucht
zo langzaaD mogelijk'uit te ademen. Het luchtgebruik bij
het fluitblazen is zeer groot door de verhouding tot andere
houtblaasinstrumenteL grote mondopening, waarbij ook nog
een deel van de lucht ongebruikt over deze opening ontsnapt.
De juiste plaatsen ~m adem te halen, wordén bepaald
door de bouw van de to spelen muzikale phr-as e ,
'.'
,Dit vereist een zekere muzikale ontwikkeling of muzikale
',.",tuïtie (gevoel). Wanneer men op verkeerde plaatsen adem
haalt, ontstaat, evenals wanneer men'in de

s~reektaal

de

leestekens verplaatst; een geheel verwrongen beeld. J:en moet
vooraf steeds de te spelen muzikale zin overzien, zodat men
geen lucht tekort komt; maar zo mogelijk ook niet overhoudt.
De vooral pij het snelle inademen door de mond voorkomende
bijgeluiden moeten vermeden worden. Deze ontstaan door een
krampachtig samentrekken van de keelspieren.
Men moet altijd rustig ademhalen en de luisteraar
nooit het gevoel geven dat men het benauwd heeft. De plaatsen
waar adem genomen moet worden, worden ~eestal aangegev~_
door het teken hof'
•
G.Gijzen,
illWVER.
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lIUZIEKCElTTRAill J. J .HANSSElI

Akerstraat 96,
SPEKHOLZERHEIDE
Tel. 04445-2038.
ADRES voon COHPLETE DRillJBAlTDS uit voorraad
WILLY LUXE DIEPTETROIilillH en PAUKENTROlJlIElT
WILLY LUXE OVERSLAGTROHHEN.
RÓYAL ilARCH' DIEPTI:, PAUKCN on OVERSLAGTROlJ.IEIT

Kunnen allen met plastic vellen geleverd worden.
HETllLEH FLUITEN, SOPRA1l11 en ALT.
KALFSVELLElT 45 em.
LUXE TAlJBOERSTOKlIElT met FOUDRAAK.
ALLE 1lATEN PLASTICVELLI:IT VOORRADIG.
VAKKmrm GE REPARATIE-IITRICHTING.
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