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Voor jonge Drumbandkorpsen:
ZeveD eenvoudige sa.D1enspelen
in een bandje voor
Trommen en Klaroenen - Trommen en
Estrompetten - Trommen en Pijperfluiten
Prijs f 1,25 per bandje.
Het grote voordeel van de samenspelen
is, dat de spelers elkanders partijen kun
nen volgen.

Methode voor: KLEINE TROM

door M. Schrielder.
Vraag folders en catalogus van onze uit..
gebreide collectie Harmonfe-, Faniare- en
Drum bandnummers.
N.V. KONEFA.MUZIEKUITGAVEN
Jewllusotraat 54, R.tterd..... tel. 010-241871

voor

Uniformen en

Ui tmonsteringen
N. Moederec:heim &\ Zn.

UnifoRm-kk~RmakEr<Y

H EE RLERWEG 49 tel. 04446'1281
50NGERD 5
teI.04446.17(~
Zonder
Itoltfln
uwerzijds
maken wi( een ontwerp van

Vaandels
Vlaggen
Schellen.
bomen
Vroegt foto's en prifzen ter
inzoge.

Hebben uw mannen een

PLUIM verdiend

7

in WIT
in ROOD
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V. DONGEN M.O. KROON
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BES HERMHEER: MR.OR.CH.J.M.A •. VAN ROOY
COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE LIMBURG.

Voorzi tter;'Hub. Jongen LeeLJliier iKs'traa.t
Secretaris
;M. Beckers Kar.Ooormanlaan
Penningmeester ;H. van Zijl Aalbersestraat

1 lIeo,t°l R.d ló::d.pB
24 Reuver
tel. 1727
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KLANKEN UIT HET REPETITIE LOKAAL
Dm hogere en lagere noten op te schrijven bedionen we ons van hulpJ·Un8n
morden die te talrijk, dan werden hoge noten een cc t aaf' lager geno
t8erd,met de aanduiding 8 va er bGven,hBtgeen botekond,dat de neten een
ctaaf Aoger gelezen moeten worden.Zeer lage noten worden een oktaaf
~og8r genoteerd met ~e aanduidino 8 vabasso er onder..
.
28 hoogste en laagste noten (van het viergestreepte e~ het subcontra
octaaf ) worden duidelijkehalve soms twee octaven lager,respectievelijk
hoger genoteerd en verkrijgen dan de aanduidingen 16 va en 16 va basso.
Z2 "n "ha Ik " van elf lijnen is zeer rnoe LLijk te everzien en daarom zullen
we hem scheiden in twee balksn,elk van vUf lljnen,n.l. do vijf bov~nste __
en de vijf onderste,terwijl de centrale lijn vervalt vervalt,met dien ve~
s t ande , dat telkens wanneer de Cl voorkr:mt, deze lijn wordt vervangen coo·c·
oen hu Lp Lijrrt j e ,
Aangezien er nu twee balken zijn ontstaen,op elk waarvan gehe81 andere
ncten worde~ g8no~eerd,is het noodzakelijk,dat de balken van aen herken
cjnqs-tel,en worden voorz~en.Gebruikt men eer. balk"welke uit de bovenste
vijf -lijnen bestaat, dan ligt op de tweede lijn( van de centrale lijn af ge
rekend) gl ; daarom schreef men,ter herkenning van deLe not8nbalk,de
latter G. op ce tweede lijn.In de :oop der tijden kreeg de letter steeds
a~~ere vormenjlangzamerhand is door de ons bekende G.sleutel uit ont
Bq

staan ..

Op de notEnbalk,bestaande uit de onsterst3 vijf lijne~,treffen we cp de
tweede lijn ( cDk 'ffin de centrale lijn uitgaar~e ) de f. aan ( f.klein)
:8rkenning van deze balk plaatsto men op deze lijn ~G lottor F.,welke
nu de ons eveneens bekende vorm van do F.sl~utol he~ft gekregen.
Ik spreek hior van tweeóe lijn ,omdat we van de cerrt ca Ls lijn uitgaall.Daar
echter in do practijk de lijnen van alle notenbalken vanaf de onsterste
geteld worden ( de underste is de aerste,de bovenste de vijfde) moeten
we feitelijk zeggen,de sleutelnoot f.(klein) ligt op de vierde lijn.
De G.sleutel wordt ook wel vioolsleutel genoemd en de F.sleutel in'~
hoofdzaak gebezigd wordt VLOr basinstrumenten en basstemmen.
muziek voor piano,orgel en nog andore instrumenten wordt op twoe ver
schillenue notenbalken gonoteerd,cmdat de grote tconomvang van deze in
strumenten het gebruik daarvan nodig maakt.De muziek van de mEeste an
dere i~strumenten wordt slechts in één sleutel geschreven (op één balk)
Bij muziek in de G. sleutel orrtmoe t men vaak hulplijnen onder de balk, ue
eerste hulplijn is feitelijk de centrale lijn,de tweede eigelijk de boven
ste lijn van dB F.sleutel,terwijl in do F.sleutel do eorste hulplijn boven
do balk,de contrale lijn is en do twoede,de ondersto lijn van de G.slnu
tGl .. HoGw~l uo maesta instrumGntaàisten practis maar in één slGutol be
hoeven te lezen, is het zeer nuttig ook do andere sleutels (er zijn
er nog meer,dan do thans behandelde G. en F. sleutel,doch hierever de
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volgende keer) te kennen en enige vaardigheid te verwerven in het lezen
een andere sleutel,dan die wolke men practisch gebruikt.
Ten eerste is het lang niet zeker, dat men zijn gehele verdere leven bij .
66n instrument blUft of bU instrumenten,welke in dezelfde sleutel geno
teerd worden.maar al zal men andere sleutels practisch nooit behoeven ~e
kennen, dan nog is het van groot belang voor de algemene muz i ckkehni eç èen"
duidelijk beeld to hebben van de totale omvang van ons gehele toonstelsel
en notensysteem.Bovendien zal deze kennis er in grote mate toe bijdragen,
ogenschijnlijke moeilUkheden beter to kunnen begrUpen.Velen die alleen in
de G. sleutel hebben leren lezen,beschouwenbUvoorbeeld de F.sleutel als
iets zeor geheimzinnigs. Deze geheimzinnigheid hoop ik met bevenstaande
~leggingen voor een groot deel verdreven to hebben,te~wijl er na uitwer
, ~ van do volgende oefeningen wol geen spoor van gehóimzinnigheid zal
zijn Qvorgebleven.'
G.Gijzen Reuver "
oxoxoxoxoxoxoxoxoxox

mEDEDELINGEN VERPLICHTE NummERS LImB.FED.FLUIT EN TAmB.
KORPSEN EN DR~~~e~~~=;~Q~~Q~~~~~~196B.
10 Afdeling.concort : Drum Swing van G.PiovesBna is uitgegovon door de
Firma Ti6rolff -muziekcontralo markt 90-92 to Roosendaal.
Gelieve dus bij aanvraag van dit nummer, zich te wenden aan bovengonoemde
Firma.

Ere afdoling,marswed.: St.Caecilia mars van J.G.Schroön,te bostollen bi;
J.G.SchroGn 5tationstr.16 Heythuysen,mon kan ook telefonisch bostellon
en wel tussen 12,10 en 1250 uur of tussen 17,45 en 18,30 uur,
tel, 04749-1989.
~LICHTE

WERKEN voor SOLISTENCONCOURSEN VANR.K.FEDERATIE VAN DIOCESANE
mUZIEKBONDEN IN NEDERLAND ..
CONCERT en/of mARSTAmBOUR5
1968
=0=

KLEINE TROm:

compONIST

UITGAVE

2e afd.
Ie afd
Afd.Uitm.
F.re afd.
Sup,afd.

/I.v.Veluwe
m.Schneider
id
Th.v.Kampen
S.Egberts

Konefa
Konefa
Tiorolff
v.Rosmalen
Konefa

A.v.Veluwe

Konefa

Spaanse mars
Drummers Delight
OUr Hobby
Kleur en Ritme
Ricordanza

DUO'S KLEINE TROm.
2e afd.
Wedstrijdmars No.l
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Dieptetrem marsen
marcia Espanela
DG -Talisman
The Caampion mars

10 afd.

Afd;uitm.
Er8 -af d ,
Sup. afd.

A.v.VGluwo
m.Schneider
id
S.Egberts

Koilofa
Tierolff
id
Konefa.

TRIO'S.KLEINE TROm.
Avien Wals
Eche Marsen
Gemert Mars
Marathen
Ero afd.
Sup. afd.
The rhree Friends
N.B.Een d.c'is 2 tambeurs of 1
Een trie is 2 tamboer on 1

2e-afd.
Ie afd.
Afd.uitm.

Dd

J.Tesink
A.v.Veluwe
H.v.Bovon
M.Schneider

Tierolff
Konefa
Tierolff
Kenefa
id.
Tiorolff
tambour en 1 tonortrom.
tenor trom.

Do verplichte nummers gosteld door de Limburgse Federatie blijven ge
handhaaft zoals eerder vermeld.
oxoxoxoxox

ADFiES WIJZIGINGEN SECRETÄRIATEN
Drumband Marionweard te -Limmel-Maastr Lcht ,
vno r-hoon j P. l.o jouno ür-so Li.nncuro q 2a má8strichf.
thans
,P.Lejouno Paponweg 62
Maastricht.
Tuvons socretaris van district 11 iuid.
Fluit en Tambocr kcr-ps Wilholmina Hingon-Echt.
voerheon;H.G.Bounen Bergostr. 9 Hingen_Echt.
Thans
,Fred. Scheron ~DDgvold8wog }B Hingon Echt.
IHEUWE LEDEN.
OI'umban~

Harmonie llDiligcntia" Eckolr8.do

Socr.P.Deli6ge
Drumband

11

Kerkplo~n

21 Eckelrade

St.Subastianus ElI
Soer. J.Johannos Orbon Roggulerstraot 7
ll

Drumband " Helpt Elkandor" ~fferden
Suc~. L.Tänis8on
Langstraat }}
Vrionden van van harte welkom.

ElI

Afferden
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KAmPIOENSWEDSTRIJDEN LImBURGSE fEDlRATIE VAN r uirr Ui Ti"llL;OERKORPSEN EN
DRumBANDS TE KESSEL OP ZONDAG 10 DEC.
JEUGDDRUmBAND ST.8ARBARA KsKERT-SCHAESBERG
BESTE JEUGDKORPS.
FLUIT EN TAmBOERKORPS ST.PAULUS SCHAESBERG HOOGSTE AANTAL PUNTEN.
De gehouden kampioonswedstrijdon van de Limburgse Foderatio,welko qahou 
ren werdon in zaal Vossen te Kossol,illo~don buitengewone prostatio 9010
verd,niet min dor dan 17 korpsen behaalaon de ze fel gogeerdo wimpol.
Zevon l:ehaalde de titol zelfs mot lof der jury. Slechts 1 korps behaaldo
~ twoode prijs.In Don afdeling word do titol niet teogokond •
. en half olf kon r'e districts-voorzittor J.Wulms de aanwezigon on jougd
kerpsen lIIolke,l1\heten. .
.
De cfficiaële opening·vónd plaats door burgemeostor Wuts,do burgemoester
was verheugd dat Kossol· als strijdtone8·l was uitgekozen, waarbij hij zijn bo
wondaring uitsprak van do prachtige uitgrooi dur korpsen tot waardigo mu
ziok booefcnBr8n.
.
Nadat allo korpsen, in totaal 26,van hun m~zikalo kunnon blijk had gcgevon
voor eon bomvollo zaal on ·do prijzon worden uitgoroikt door burgomooster
wuts,goassistoord door ~odcratio-voorzittor Hub.Jongon,spruk hot jury~~d
m.Schneider uit 08n Haag zijn bewondoring uitvaar·'. do fr"pforende muzika
le kunde van ce Limburgse korpson.Bohoudons ankole oon kloine opmerking
over het soms to har-do slagwurk, had hij niets don lof •. " In do groto sto
don van cris land on ook in Bolgiö is, men totdergolijl1oo prostatio ru.ot in
staat" , aldus do hoer Schnoider.
.
.,
Oe jury lodon do horon J.Joohoms uit Rourmond On m.Schnoidor, hadden goen
gomakkolijke taak, maar zij kwoton zich uits~okond van hun opgodragon taak.
Zij mochton oen hartolijk gemoend applaus in ontvangst nomon.

~UGOAFOELING

CRITISCH VERSLAG
SECTIE KLAROËNKDRPSEN·

R.K.Jougddrumband "5t.Barbal'a" Chovromont-Korkrado, .0.1.v. Fr.Stolmann.
00 jury

dit korps do Ponic\.IJals van A. v ~·Vo.1UW8 aari ,
Gcwn aanqcriarno taak cm. do spits af to bijto:n. Er- word niot vii.l

WOGS

doondo aandacht bustood aan hot maataocont.
Dit numnor was toch nog voldoondo voor 105 pnt. oon 10 prijs.
Jougddrumband "Prinsos marijko" Hoorlerbaan-H08rlun,0.1.v. W.Packbier.
Do Jury koos Klankfestijn van A.Bosch-m.Schnoidor.
De nuanoering iots moer in acht nomun.Hot tompo kon iots vlug
gor.Niottemin oon goode uitvoering.
Er wordon 119~ pnt.bchaald, oen 10 prijs on KAmPIOEN.

--------

- Q
JEUGOAFOEI ING SECTIE DRumBANDS.
Kon , Erkendo Jougddrumband "Blauw-Wit" Haanrado-Korkrado, 0 .1. v , W.Iïlcrmcns
Do jury koos het nummor 00 Jeugd op mars VDn m.Sohnoidor.
Enkole ritmisoho foutjos.Op do nuanccriny tukuns dient men
moor aandacht Banbostoden.
Er wordon 111 pnt. bohaald ~On Ie prijs.
Jeugddrumband Harm. "St.Caooilia" oh6 on Laak,o.l.v.T.Cortjons.
Do koos; Jougdmars no.3 van S.Egborts.

Ool6do noton in 10 roprisG niet duidelijk.Eon korps mot goo
do mogolijkhodon.
Er wordon 113~ pnt. behaald, uunlo prijs.
Jeugddrumband "St.Barbara" K8kert-Sohaosborg,0.I.v. W.Packbier.
De jury koos monto Vidoo Ahoy van J.Jochoms Jr.
In 30 repriso tompo niet oonstant.Hot gohooi kan iots luchti
gor.Eon compliment voor do slo tamboer.Ovorigons eon zoor
1::1

goode uitvooring.
Er warden 123 prrt , oen Ie prijs on

I V AFDELING SECTIE

KA,~nOEN.

PpPEI~S.

Fluit en Tamboorkorps "S+:.ANiruas" molick,o.l.v. J.Sohroyen.
Do jury koos; Pijper-Parado van S. Egberts-Th.Smi t s ,
'
Slagwerk te stork tgon ovor do pijpors.Hot gohoul kan wat
luchtigor.PUpors in trio ovon onzuiver.Vordor wol Don goo

de uitvoaring.
Er wordon 121~ pnt behaald,een 10 prijs en KAmPIOEN.
BECTIE DRumBANDS.
Drumband :FlJ. Niooloos. 'tloytJhQison, 0 .1. v ; J. G.Sohroön.
Ou jury koos; The Snaro Drums van J.G.Schroön.
Voor dO~Q afdaling oon good stukjo work.Janoor dat hot go
hooI iots to hard was.
Er wordon IIBt pnt. oon 10 prijs on KAmPIOEN.
SEC1IE KLAROENKORPSEN.
Jaohthoorn on Trompottorkorps "Edolwoiss" Heksonborg-Heorlon,ol.v.
H.J.Struivor.
00 jury koos; Op mars van S.Egborts-Th.Smits.
Eon prima'blazorsgroop.Lovond werk van do jachthoorns.
Slagwork voor eon concart te stork.Eon korps mot mot goode
mogelijkhedon.

HET BESTUUR VAN DE
LIMBURGSE FEDERATIE VAN FLUIT EN
TAMBOERKORPSEN EN DRUMeANDS
EN REDACTIE

MEDEDELINGEN - eLAD "

u

WENST
DE DISTRICTEN - eESTUREN,
BESTUREN EN LEDEN DER
LEDEN - KORPSEN
EEN SUKSESVOL

196B.
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Er werdon

11S~

J~UGOAFDFlING

pnt. behaald, Oon 10 prüs on KAmPIOEN.
FANTASIE GROEP.

Jougddrumband "Maricnwaard "

LimmGl-m~astrir'ht.

Uitgovoord word; Boloro militaire van major R.G.
Eon aardig workjo,wat muur nuancuring dan zou hot hooI wat

Er

muzikalor klinken.
pnt. bohaald, oon 10 prüs on KAmPIOEN.

werdonl18~

111 AFDELING SECTIE DRumBANDS.
Drumband Fanfaro "Exco Ls i.cr " Buggonum.o.l.v. W.Hautus'.
,~Do

jury koos; Nunron mars B. van lli.Hautus.
Over hot gchool to woinig vors.chil in dynamiek. Do 160 noten
wordon als roffol goslagon.Enkolo slordig he don in tonortrom
man.

Er worden 116t pnt~ behaald, oon 10 prÜs.
Drumband Kor-ko Lijkc Har m, "Uui.t.as o t Fidolitss ll Gonnup,o.l.v. Th s Noy ,
De jury koos;TwoGslaq 'ranso marsun.

Ritmd good .Nuanccr ng juist ui tgovoerc'. 1'1 do laatste repri
ï

88 Dun klein ritmisch foutjo.Niottemin DOn gOQdD uitvooring.

Er worden 124 pnt. bohaald. oun 10 prijs 'pn KAmPILlEN.
Jeugddrumband "Iïlarijko" Niouw Lotbrook- Hounsbrook, o s Lvv , G.lli.Gorritso.
De jury koos; Do Var binding marehoort Van lli.Brandt.
Tompo to langzaam. Stokslagon onritmisch.Dvor hot guhool
klonk allos te stork.
Er wordon 115 pnt. bohaald, oon 10 prÜs.
111 AFnELING SECTIE KLAROENKORPSEN.

~JoUgdklaroonkorps "St. Rochus" Poy-Eoht,

0.1. v , 11.Thisson.
Do jury koos; Joyful mars van W.F.Sprink- m.Schnoider.
Prima interprotatio. Do aoconten in tromsoIo niet duidulÜk.

Vordur oon prima uitvooring.

Er worden 125 pnt. bohca Ld;' con la prijs CJn KAmPIOEN.
Drumband Schuttor~ "St.martinus" Houthom-St-Gorlaoh, o.l.v. Fr.Lodowick
Do jury koos; Drummor Boy van J.A.Ruskus.
Tompo niut constant.Slagwork voor Gun concDrt to stork.

Er wurdon 112~ pnt. bohasld, 88n 18 prÜs.
11 AfDELING SECTIE

KLARDEN~ORPSEN.

Drum un Klarounkorps W.N.Kr. Simpolvold,o.l.v.m.Thomas
Ou jury koos; Taptoa mars van J.W.Vurhuijon- m.Schnoidor.
Inzot klaroonon niut corroct.Tempo te; lAngzaam. Slagwork tG
otork togon nvor do klaroenen.
n 10 prijs on KAmPIOEN.

Er worden 116 pnt. bohaald,
Bazuinunkorps

'1

Jong Lovon

11

Brunssum - H8prlon, o.l.v. J.Stijns on

J.Kastormans,du jury koos; Trompottor Cha-Cha- Cha, van G.Brinkman.
Oozo uitvooring was wol mislukt tu noomGn·~ Mün kan beslist

betur.
Er wordon lol prrt , Don 20 prijs.

11 AFDELING SrCTIE PIJPERKORPSEN.
Fluit en Tamboorkarps "Juliana" Poy-Echt, o.l.v. J.Bürghs.
Do jury koos; Valoncia Paso-Doble van S.Egborts- Th.Smits.
Eon keuriga uitvoordmg. Hut tumpo te langzaam, indien hot
wat sneller wurd Qospoold klonk hot iot~ spaansor.
Er wq'dun .125 pnt hchaa Ld , aan 10 prijs.
Fluit on Tambourkorps IlJulinna t1 Abdissohosch.o.l.v. J.v.d.8org.

Do jury· koos; Signaalmars no s Z van A.v.VoluwoiIJ.F.Sprink.
Eon kour i.qo Lrrtor-pr-o t.at i.o .Pri.ma slagwerk.
Er uier-den 126 pnt , behaald rvcri Lc p.'ijo mot lof un KAmpIOEN.
Tu AFDELING SECTIE DRumBANDS.

Drumband Koris Harrn, IISt.Caocilia" Sua Lmeri, o.l.v. J.H.Borghs
Do jury koos; Accontuó mars van J.H.Janson.

Een goode intorprotatio van dit nummor.In hot piano çodoel
to do accent on iets moor laton uitkomon.Vordor prima.
Er wordon 129~ pnt. bohaald, eon 10 prijs mot lof on KAmPIOEN.
I AFDELING SECTIE KLAROENKORPSEN .
. Drumband on KIAroonkorps IIMolonbcrg l1 Honrlon, o.l.•v. W.Packbior.

Dé jury koos; Trouwu Vriunden W.Paokbior.
Vorschil in dynamiok UJas wo.inig hoorbaar.Tromsolo onrit

mioch.Hot Qohool klonk wat zwaarwichtig.
Er worden 115 pnt.bohaald, oon 10 prijs.
I AFDELING SECTIE PIJPERKORPSEN.
Fluit on Tamboorkorps "stoyl 61" StoYl,o.l.v. G.Gijzon.
De jury koos; Kaboutor Promonado Van W.F.Sprink.
Eon kourigu uitvooring.Groto trom afdompun zingt door.
Do crosconda's meor uitbuiton.VerdGr prima.

- ci_
Er uier-den 129 pnt , bohaald, Don 10 prijs mot~lof on KAI1IPIOEM •.
AFOELIMC. UITIYl.HEIO, SECTIE PIJPERKORPSEM.•
Fluit on Tamboorkorps "St.Paulus " Schac'sbo r q , o.l.v. W.Pilich.
00 ju~y koos als Dorsto nummor; IN lYlar6hin9 Ordor lYlars, van S.Egborts

Th.Smits.

.
'
Eon prima sl~gwork.Eon complimont voor de grote trom bospol,r.
Pij~Grs cvo~

onzuivor,good.

horstcld.Eo~ prim~

uitvouring •.

lYlot dit nummor wordon 130! pnt. b o h a a l d . ·
Als tweodo nUmmor koos do jury;Tango lYlilitair van E.Kötschor arr.W.Pilich
20 Gedoelte on 40 gadoolto,tugonmoJodio good,do bovunstommon

graag iots lichtor.Vor oon hooI mooio uitvoering.
·~t dit nummor word 130 pnt.bohaald .totaal ,260l prrt , oon ·10 prijs mot lof
on KAIYlPIOEN.

~..

AFOELINCUITIYl.HEIO FANTASIECROEP.
Fluit en tamboerkorps "St.Rarbara C.A." KB~ort-Schacsborg,r.l.v.H.v.ZUl.
Do jury koos als eorsto nUmmor;Concort Potpourrino.3 arr.W.Pockbior.
SlagwGrk was wat ovorm00dig.In 20 roprise oon kloin ritmisch
fout jo ovona l s .do slotmaat. Ovor i.qcn s .con qocdo cornpo s i.t.Lc ,
Als tWDodo nummor werd gokozen;5unny Smilo v~n J.Jo~hems.
00 noot voor do foxtrot, mot furmato taken iets longor aan
houdon dan gaat mun gumakkolijkor in oon andor tempo ovor.
earde maat foxtrot, triool niet corruct.Vordor e~n kuurigo
uitvooring.

In uersto nummor word 128! pnt dn tWDodo nummur 128 pnt.bohaald DOn
10 prijs mot lof on KAMPIOEN.
ERE AFCELINC SECTIE

I·~it" en

PIJPER~ORPSEN.

Tamboerkorps "Ho i.do" Sura Irnon , o .. Ls v , G.Gijzün.

Do jury koos als oor sta nummer; Jacquülino van J.Joehoms.
In eorsto gJdoolto uon kluin titmisch foutjo.Toganmolodio
onzuivc~.Vordor

DUn goode uitvoering.

.

Als twoodo nummor word gokozen; Prinz Eitol Friudrich lYlars van H.L.Blan
kon borg qrr. A.Draisson.
.
Dit nummer' werd bo t c r gobracht als vorige.Bij dozo mars kein
hot kloirio slagwork iats moor uitkomon.Vordor oon keurigo
uitvooring ..

Eur at o nummer 124~ pnt, t.uroodo nummer 128!i pnt, GOn 10 prijs mot lof
on KAMPIOEN.
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SUP.AFDELING SECTIE DRUMBANDS.
Drumband van do Oudo Kon.Harmonia EDsden, o.l.v. M.Warnior.
Als oorsto nummor koos de jury;· Tho Last ffiomont,vBrfP.Stalmoior.
Grote trom afdompon.Tonortrommon to zwaar on ·to log.
Van dit korps is dit wol min of moer oon ·tolourstolling.
Als twoodo nummor koos do jury Tho Conquoror van G.BoodUn.
Dit work is botor.Ofschoon do groto trom ~k hior nog iots
to stork is, Dan zour goode witvooring. Bravo I I
Eersto nummcr122 pnt., twoodo n~mmor 131 pnt. oon oorsto prUs mot lof.
on KAMP !OE N.

SUP.AFDELING SECTIf KLAROfNKORPSEN.
Klaroonkorps IIIrono o Bock, o.l.v. J.C.Sastra.
I\ls oorsto nummor koos do jury; Parado aux Trompottos van W.Laros.
Nuancoringon kondon botor uitgovoord wordon.Trompotbas
dGminoordo te vool. Vordor aan hooI gouda uitvooring.
~ls twoodo nummur koos do jury;Tho Swinging Frogs van Janson - K.Smits
Dit nummur minder als vorigo.Slagwork iots to stork.
Togon hot aindo van do mars klonk hot mindar fraai.
Was dit t o wijton aan do dichto rook dio in do zaal hing ??
Ecrsto nummor 129 pnt., twoodo nummor 124 pnt, totaal 253.pnt oan
l~ prUs mot lof on KAMPIOEN.

oxoxoxoxoxox
NABESCHOUWING.
26 Doelnomers aan hot kampiaunsconcours,17 korpuun vorwiorven do wîm
pul,? korpson zolfs mot lof dor jury,lB korps on oon oorsto prUs,slochts
1 korps oen tweodo prUs.
Conclusio, voor dit concours hobbon do doolnomondo korpson zich bUzon
dor good op voorboreid.
Het bostuur van fluit on tamboorkerps " St.Hubertus" Kossol,ovunals '-"
hot districts-bustuur hobbon zich ongetwUfold gowoldig ingospannen
em dit concours te do on slagon.Hiorvoor allo lof.
.
Toch vraag ik mU af, of met dit grote aantal korpson, hot niot botor
was g.owoost Dm dit concours ovor 2 dagon to vordolon.Hiordoor had
man do zaal moor ontlast, or waron momontun dat or gaan muis· moor ln
kon.Hoovool monsen dio grrag zoudon komon luistoron,maar wog zUn gogaan
om do oenvoudigo rcdonon dat or niet moor inkondon ? Zolfs do korpson
haddon mooito om op hot tonooI te komen.
Zoer hindelük was wol do dichto rook dio or in do. zaal hing,vooral de
korps on mot blazorsgroopon haddon hiorvan ongotwijfold last. ._ ....
Voor volG korps on was hot oon tolourstolling dat man goan mars, of
oen godoolto van eon mars kondon voorspolon, zoals varIadon jaar.

- 11.,....

Do tijd was zo kor tooreikond hiorvoor.Nu stondun do korpsen voor hun op-·

trodon tG wRchton ( dit kost zeGuwen ) on hot rumoor in do zaal word
hiordoor in do hand gowerkt.
Oit zijn onkolo kritische Qoluidon van Gen L ondanks n1108 - guslaagd

kampioonsconcours.
Tot slot nog allo hulde aan do horon jury,
d02J hobben hun, niet gu
makkelijko taak op oon doskundigo wijzo verricht.Horon hiervoor allo dank.
00 rodacti:;.
'~-U-U-O-O-O-O-O-O-O

NIEUWS UIT DE

~~STRICT

DIST~ICrEN.

1.

Hot bGstuur ziot als volgt uit?
Sehaosborg
Voorzitter
W.H.Logister
Seer.
Or.Survotius Ponsion88t 81~yorhuidu
Ponnoshoidostr. S5 Korkrado
Lüdon

~·r.Esscr

Sr.

Ro r k r 2 do

Bötll,lor

Hc cr Lon

Sehiffor

SCrl21U8~x.Jrg

Hot distriotsolistan-concours illordt gOdrgnnisoord door Fluit on Tambosr
korps " OGS Gonoogon tl KaBlhcido-Korkrado onwel op zat~ ~n ~ondag 19 on
20 jan. 1968.
Soliston donkt U aan do tijdigo in3ehrijvinq .?? Inschrijving te richton
aan; Soer. m.Sehlössor Kaspcrcnstr. 82 Kerkrado-Wost.

DISTRICT II
Hot bestuur ziot als volgt uit;
Voerzittor Chr. Od~korkon Lindunhouvol - Goloon
Sccr.
P.Lujounu Paponwog 62 Maastricht
tul. 04400-30155
Lodon
J.Oostvo8n
Book
J.Gourton
maastricht
Foijton
maastricht
DISTRICT III
Voorzittor
Socr.
I1
Ponn.
Lodon

J.J .5tijns

T,Walondowski
tif.3tarmnns
Buning
Vlimmoron

Boorsdal-Hoorlon
HnzunkRmpstr. 28 Brunssum
Troebook
Brunssum

Niouw

Eind~

-

Ho~rlom

,----------
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DISTRICT VI
Voorzitter

J.lllulms

Socr.

C"Timmormans

Leden

J.Denissen

KasseI
Parkstraat 7 Stayl
Rouvcr

J .'Oriosson

Vonlo

W.v.Dintor

Gennep

-0-0-0-0-0-0-0

H.H. SECRETARISSEN
BELANGWIJK
Bij adres wijzigingen van Uw socretaris wilt U de adreswijziging doer 
goven aan do volg0ndu porsonon ;

FodoratiosGcrotaris m.Bcckcrs KaroR Doormanlaan 24 Rouvor

Redaotie contactorgaan Ill.Pilich Parkstraat 15 Nieuwenhagen
un aan de districtsocrotaris van Uw district.

DRumBANIl

111

E -R KEN

Ook in dG afgolopon maand vorschonon waar
divorso workon voor do vorschillondo band

bezettingen.
Bijna alle niouwe werkon voor korpson mot Bes
of Es-trompot zijn loverbaar mot Bas-trompet
en Bas, vaak Dok met Lyra-partijen.
SL,~GIllERK

het beste wat op dit gebied levorbaar is,ROYAL

T'EI~OLFF

fVlUZ lE KeEI\J TR/-\LE
ROOSENDAÁL

markt 90-92

Tol.(01650)

4551 Postbus 18

MUne Heren
Waarom .3x

lopen.

als dit in

één.ieu kan n!

Voor het huren van:

FEE5TTENTEN,
GELUI OS IN STALLATI E,

VERLICHTI NG
K. BAKKER el" ~~

en

DANSVLOEREN

SLAKKENSTRAAT 67

LHOENSBR._O_E_K

Teli:foon: 04448 - 3757

In

UNIFORMKLEDING
HASSElTSTRAAT 197 - TILBURG
TELEfOON (04250) 2 5487

SHOWROOMS. HEUYELSTIlAAT 'ID • TIUlURG. TEL 21710
QROINSTIIAAJ .... • OELIEN· TEL _

Vraagt vrijblijvend orre, ••

,",h

--~ .. ~

--- --~

_._---~

--._._--

--_.-

---

--_._~-~~--~-

H.H. BESTUURSLEDEN
Voor b.et huren van Feésttcuten tegen billijke- tarievt:u ÛI bet ceutrate eë-es
voor Limburg, Oost Brabant en GelderJ.aJ.'l,d en dim voor U

HEKKENS-Rauver

Industrlo.trant 16 • 'el.

0470~·1771

~.~_._.~------_._------_._--

i------------------------.
. . ,,;-.
,
I7lnziek een t,ral e
Al{ERSTRAAT 9S

i

I

II
~

!

iI
I

i

SI'ElmOLZ,,1

J . •1.
.. _'$ (L.l

UW VERTROUWENSADRES
Grote sortering kälfsvelîen en plastic vellen:
weeter King. Everpluy. Levering van al le
binnen- en buitenlandse muziek.
VAKKUNDIGE REPARATIE·INRICHTING
voor alle muziekinstrumenten,
CONCERTTROMMEN
Royal. Ludwtg, Premier, Supton, Wiley
MARSTROMMEN
ROYGll, Supton, VlUey. Leverbaar in 36 cm,
33 cm en ;~O cm.
PARADE-, DIEPTE-

en OVERSLAGTROMMEN

Royal:
Diverse modellen zowel enkel- als dubbel
spanbaar. verende schroefbussen. event.
automatisch snarenmechaniek. Peelcid uitv.
in diverse kleuren.

WlJi,y:
Luxe parade trommen. 8" .x dubbelspanbaar,
profielbanden, nylon vellen. demper, au torn.
snarenmechanlek; perqoid uitvoering in div.
kleuren,
Luxe. o.vçFs.la.gl:!"orn
dubbelspanöaar .net derr~"'N
-

Suplon:
Prachtige modellen in alle kleuren, selekt

of per-leid voorzien van gleufplaatjes en
voetjes. Leverbaar met schroef- of touw
spanning.

KLAROENEN
Supton. Mahillcn, Van Engelen. In bes of es
of gecombineerd met ventiel of bartl. Bas
trempctten. Jachthoorns, Bazuinen, Basheli
eens.

TEI,EFOON 04415 • 2038

