iI

I
~

Ta.mboer
-~
de Ma.itre

~ ~

!'

I
i,

,

CONTACTORGAAN
van de
LIMBURGSE FEDERA TIE
van Fluit- en Tamboerkorpsen en
Drumbands

**

:!
,

I

'

i '

TENTEN voor ALLE DOELEINDEN GESCHIKT.
In de maten van 30 tot 3000 m2 grondopperv1akte.

Vloe r en ,

verlichting, toiletwagens, verwarming, eriz ,

W. J. HEKKENS - REUVER .

ZEILMAKERIJ • TENTENVERHUUR • ALUMINIUM JALOEZIE~N
Indu.trl ••treat 16
T.1.foon 0470<1-1771

Zander

kcsten

uwerziidl j

maken wij een or,twerp van;

Vaandels
Vlaggen

fXXJf"

Schellen
bomen
Vroogt fcto'e en crijaen le(

inzoge.

Unifornien en
Uitmonsteringen

N.Moederec:heim t.I1 In.
ifO~m ~lE:(Rmak€RY
H EEItLERWEG IIJ teL OW$· tm

an

eONGeRO S

ltL04446-.I788

,,
it .
;1

l

V. DONGEN

M.D.

:·i

KROON
Tel. 01600 - 44650
Postbus 259
I:

---------------.

BREDA

.VOOR DRUMBANDS

DE

TAMBOER

-

MAl TRE

**:~****:~***************************

maandelijks contactorgaan van de
LlMBURGSE
FEDERA TIE
VAN
FLUIT- EN TROMMEL
KORPSEN EN DRUMBANDS
6e

JAARGANG

-

MAART

No,: 2

Opgericht:

INHOUD

16-9-1961
-, Kon , goedgekeurd
'-.,!,:,
Beschermheer:
rn r . o r . Ch. van Roo i j
Commissaris der
Koningin in de provin
cie Limburg.
Voo r zi tt e r :
Hub, Jongen
Heerlcrhcide
Tel. 04448-2934

Secretaris:
M. Beckers
Karel Doormanlaan 24
Reuver.
Tel. 04704-1727
I

<
:

i

1968

pag.
2

Redaktienieuws

3- 4

Federatienieuws

4-7

Nieuws uit de Districten

8-9

Muziekuitgevers en
Drumbandrnuziek

10-11

Doel van Koninklijke
Goedkeuring van de
Verenigingsstatuten

12

Laa tste nieuws

cf'='enningrne e 5 te r-:

'-H . J . van Z'1J'I
Schaesberg
Tel. 04443 -1547
Giro: 1204508
Redaktie:
W, Pilich
Parkstraat 15
Nicuwenhagen
P, Lejeune
Papenweg 62
Maastricht.
-'

2

'I
;~

'!

"
!

ii

Vorige maand hebt U het al
gemerkt:Er is iets veranderd aan ons blad.
Ja,de naam is anders,
De Tamboer-Maitre,in elk van onze aan
gesloten korpsen hebben we een Tamboer-Maitre,
en dat is dan onze leider.
Dat wil dit blad in de toekomst ook meer
gaan doen:leiden.
Wij willen U voortaan leiden door de vele
moeilijkheden die zich voordoen en wij willen
gaan helpen.
Maar daarvoor moeten wij in de gelegen
heid worden gesteld.En dat kan aIleen als wij
door de heren secretarissen op de hoogte wor
den gehouden.
Ook kunnen de heren secretarissen zorgen
voor meer lezers,laten zij hun best doen om
in hun eigen korps meer abonnees aan ta werven.
Wij doen ons best om ons blad beter te
doen uitzien en hoe meer abonnees we hebben,
des te beter kan de uitgave worden verzorgd!
Maar niet aIleen de korpssecretarissen,
ook en vooral de Districtssecreatrissen moeten
zorgen nat er voldoende copy is,ln ieder van
onze Districten gebeurt zoveel dat de moeite
van het publiceren waard is.
Laten wij het zo stellen:Onze interresse
gaat uit naar het weI en wee in onze korpsen.
De dagbladen hebben hele andere interressen.
En als wij iets publiceren over onze akt'j,vi
teiten dan wordt dat ook gelezen door hun die
dezelfde belangstelling voor ons werk hebben.
Onze Federatie is nog jong maar door een
goede samenwerking kunnen wij~EN onze Federatie
En ons blad de "image" geven die hen toekomt.
Mag de r'daktie op U rekenen?
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CONCOURSEN

~
1

1

zondag 9 juni:Eijgelshoven
te organisenendoor:
Fluit- en tamboerkorps " EENDRACHT "
Pinkstermaand~3 juli: Montfort
~er organiseerd :
Fluit- en tamboerkorps " EXCELSIOR"
zondag 18 augustus : Nederweert
zal georganiseerd worden door:
Klaroenkorps Schuttersgilde " St.LUCIE"
zondag 25 augustus : Montfort
bij gelegenheid van het 400 jarig bestaan
van de Schutterij St.Urbanus heeft Jeugd
drumband "St.URBANUS" dit concours toege
wezen gekregen.
zondag 1 septembe~ te:Gennep
hier draagt de drumband van de Kerk.Harm.
"UNITAS ET FIDELITAS" de verantwwording
voor de organisatie.
zonda~ september (event.ook zaterdag 7 sept.)'
in Obbicht waar de drumband van de Harmonie
"CONCORDIA" als gastkorps zal optreden.
zondag 14 september en ook zaterdag 13 sept.
te Heksenberg-Heerlen waar het concours zal
worden georganisserd door het Jachthoorn en
Trompettenkorps " EDELWEISS"
==~===============-------~--=-==----=~:========

NlEUWE LEDEN
Drumband Harmonie "EENDRACHT" Tegelen.
)(secr.Th.ThijSSen Industriestraat 104 Tegelen
ingedeeld in District VI
Drumband Harmonie "St.Servatius" Vaesrade
D<:'
(getneente Nu th)
secr.J.J.Crapels Tulpstraat 62 Vaesrade-Nuth.
ingedeeld in District III
Aan beide korpsen:Welkom in de Federatie!
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Wijzigingen van Secretariat en.
Fluit- en Tamboerkorps " St.Job " Weert-Leuken
~
voorheen:J.F.Bukkerns Drieslagstraat 41 Weert
V' thans
:J.J.Th.Berckmans Kloosterstr.39 Weert.
'rrommel- en Klaroenkorps " St. Petrus" Kelpen-Oler
voorheen:H.Verstappen Oler B37 Grathem
~/ thans:Jac.Naus Oranjestr.AiOd Grathem
1"'.... nieuwe penningmeester: G.Jansen
Prins Bernardstraat 4 Kelpen post Ell
Drumband- en Klaroenkorps"Muziek is Leven"
,/voorheen:KF.Dieterman P.Breughelstr. ~1 Heerlen U
II( thans:A.Schouten Breitnerstraat 32 Heerlen.
De Drumband van Harmonie" L'UNION" Heythuisen
leed een groot verlies door het overlijden van
haar oprichter : Franciscus Hubertus Koolen.
Zij zullen zijn nagedachtenis steeds in ere
houden en zijn wens :"Geef de jeugd meer kans"
blijven navolgen.
Moge Hij rusten in Vrede!

DISTRICTSVERGADERINGEN
In de eerste weken van maart zullen in aIle
Districten weer ledenvergaderingen worden gehou
den,als voorbereiding op de Boeteplichtige AIge
mene Vergadering.
Mogen wij aIle korpsbesturen vragen vooral
de Districtsvergaderingen te bezoeken,vooral in
deze besprekingen komen punten aan de orde,die
voor U van groot belang zijn.
Ais U geen uitnodiging hebt ontvangen,bel
bezoek of schrijf direct Uw Districtssecretaris.
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NlEUWS UlT DE DlSTRlCTEN
District I
SOLlSTENCONCOURS TE KAALHEIDE
Het solistenconcours van district l,geor
ganiseerd door "ONS GENOEGEN" te Kaalheide
Kerkrade,is in alle opzichten een groot sukses
geworden.
Onder grote pUblieke belanestelling trad
een groot aantal deelnemers aan.
Opvallend was vooral het grote aantal der
jeugdige fluitisten,die hun kunnen lieten zien
en horen.
Voor de keurige oragnisatie verdiende het
bestuur van het organiserende korps aIle lof.
Als Jury fungeerde hr.Gijzen uit Reuver.
De moeilijke en dankbare taak werd door hem op
een voorbeeldige wijze volbracht.
Over het muzikale peil der solis ten wil ik
graag hr.Gijzen aan het woord laten.
"De muzikale prestatie stond op een heel
behoorlijk peil,het heeft de laatste jaren een
enorme vlucht genomen.Jeugdige fluitisten die
al een mooie warme ronde fluittoon lieten horen
op de eigenlijk zo primitieve pijperfluit.
J onge tamb oers met ui tstekende techni ek , "
Een briljant werkje van Mozart door een
jeugdig fluitist gebracht,vormde wel de hoofd
schotel in deze afdeling.Viel nog te beluisteren
het optreden van solist op fluit en trom (buiten
mededinging)welke een openbaring waren.
Een voorbeeld wat er met serieuze studie te
bereiken is.Salut aan aIle deelnemende dames en
heren.De algemene indruk:goede rnuziek,redelijke
techniek,ruime opvatting en perfecte organisatie.
"ONS GENOEGEN" kan terugzien op een bijzonder
geslaagd solistenconcours.
Door het grote aantal deelnemers is het
ondoenlijk alle uitslagen te vermelden,laten wij
daarom volstaan met het vermelden van de 3 hoogst
geplaatste solisten:

-,--------------------
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<Te~dafd;

Wilhelmina Holz
fluit 52 prrt t e pro
A.Wever
..
..
F.Trompetter
flui t 51';'
Ie
A.ReuIings
Hubertus Haanrade trom 50';' - 1e
4e af'deling
J.Voncken St.Barbara Chevremont trom46~ - 2e
Ii'. Frohn
..
..
trom46Y,
2e
3e afdeling
H.Swinke s Eendracht Eygelshoven" 52
1e
A.v.Deursen"
..
.. 46
2e
A.Stroms
..
..
flui t 45
2e
;'e afdeling
H.Geelen
Ons Genoegen '56
trom 50
Ie
G.v.d.Berg . Juliana Abdiss.bosch fl. 48'1,  Ie
2e
J.Scholgens St. Michael Ch'mont trom 47
1 e afdelir;g
A.Pilich 0t.Paulus Schaesberg
flui t55 - Ie pr+lof
1 e pro
N.Jagers Barbara
"
trom 52,'
G.v.Loo Wilhemina Holz
trom 48'2 - 1e
Uitmuntendheid
G.iiu::lemacher st. Paulus Schaesb. trom 49
1e
Ere afdelin>'!
,J. ?luymenCns Genoegen '56
trom 54 -Ie pr+lof
i

.~~U »e r-i

cure a feeli.ng

H.rruTjstens WilheTm.Nieuwenh.
II

"

If

Ons Genoegen '56
D'_l C

~

fluit57%-le pr+lof
trom 58 -le pr+lof
trom 53~ - 1e pro

t ;~;

~~8DJracht

Eijgelshoven
rrio's
Voorwaarts Chevremont
Ons Genocgen'56 Kaalheide

52'!, pnt

1e

pro

52'!, pnt
52'1, pn t

1e
1e

pro
pro

}:~..:aT'tetten

-JlIhelmina Kerkrade-Holz
54 pn t t e pr+lofUi
:,extetten
-Ons Genoegen '56 Kaalheide
53 pnt 1 e pro
GT'oenen
46'1, pnt 2e pro
···St. Ba r-bar-a Chevremont
:)oar H.Bruystens hui ten mededinging speelde (hij
tchaulde 57~ en 58 pnt)behaalde A.Pilich het hoogste
aan t.a I purrt en ,
Het kwartet:H.Poulsen-H.Wever-F.Trompetter-G.Plum
toonde zich het sterkste ensembIe,zij behaalden
~d punt-een eerste prijs met lor.
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District 2
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Zaterdag 20 jan.werd door hr.Hub.v.Zijl in
gezelschap van de secretaris van District 2 de
Kampioenswimpel uitgereikt aan de Drumband van
de Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden.
Dit gebeurde tijdens een intiem feestje,
waarbij aIleen de d~~mband en het bestuur der
Harmonie aanwBzig waren.
De voorzitter heette de kleine afvaardiging
Khartelijk_welkom en was zeer trots op deze eerste
kampioenswimpel in Eijsden,deze had de Harmonie
zo gestimuleerd,dat men in het as.seizoen ook een
gooi naar dit zo begeerde kleinood zal gaan doen.
Hr.Hub.van Zijl feliciteerde het drumbandkorps
op zijn eigen sympathieke wijze,maar zei dat hij
zich weI verwonderde over de weinige jeugd die or
meestreed in de drumband.Hij vroeg de Suksesvolle
Tamboer-Maitre Martin Warnier in de toekomst ook
de jeugd meer kans te geven.Daarna reikte hij de
wimpel over aan het joneste lid van de band en
sprak de hoop uit dat dit niet de laatstc msal
zou zijn dat hij naar Eijsden moest komen.
Ook de Seer. District II gaf uiting van zijn
trots en memoreerde dat in District II maar liefst
drie kampioenswimpels zijn verdiend.
De Voorzitter der Harmonie dankte hierna en
zei toe dat het bestuur der harmonie de jeugd meer
in de Drumband zal opnemcn.
Maandag 22 jan.was het de beurt van de zo
omstreden wimpel der F'antasieafdeling welke '''tJrd
uitgereikt aan Jeugddrumband Marienwaard.
Dit geschiedde tijdens een concert,dati aan
Marienwaard aangeboden was door Fanfare Juliana en
het Gemengd Koor beiden uit Limmel.
Hier waren naast hr.Jongen-van Zijl en Pilich
aanwezig een afvaardiging van de Tempeleers aanwezig.
Hr.Jongen reikte de wimpel over aan P.Lejeune
nadat hij nog even op de moeilijkheden tijdens hot
kampioenseoncours had gewezen en toonde z i ch zeer
trots de eeTste kampioenswimpel in Maastricht uit
te mogen reiken.
De gehele band werd hierna door de Tempeleers
benoemd tot Groot-Officier in de Orde van het
Mooswief,de hoogste carnavalsonderscheiding die
Maastricht kent.

Uit de districten 3,4,5 en 6 werd GEEN nieuws
gemeld,hoewel ook daar weI iets gebeurt zal
zijn,dat de moeite van het melden waard was!
Kom Heren Districtssecretarissen ••..•..••.
~=======~============================~=======

UITGEVERS EN DRU~mAND~IDZIEK
De vereniging van MQziekha~delaren en Uitgevers
in Nederland laat weten dat zij met ingang van
1 januari 1968 tot het volgende besluit is ge
komen: 1.In de sectie drumbandrnuziek zal in de
toekomst de uitgave bestaan uit 1 directie
partij aangevuld met 10 losse nartijen.
2.De prijs voor deze uitgave is gesteld
op een minimum van vijf gulden.
3.1088e directies zullen aIleen worden
geleverd ten behoeve van Juryleden.
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Naar aan le Ld i n« van di t beslui t is het intres
sant om het co~~entaar van dhr.v.Boven-een zeer
bckend dcokundige van drumbandrnuziek in Nrd.Br.
over te n~men uit St.Caecilia.
De verdeling van de losse partijen zal in
het algemeen als voIgt zijn:
Tamboerkorpsen:8 tamboerpartijen-l tenortrom
partij-I grote trornpartij.
Bij tweestemmige trompartijen is de verdeling
resp.4-4-1-1.
Klaroenkorpsen:6 tamboerpartijen-2 blaaspartijen
1 tenortro~partij- 1 grote trompartij.
~
Bij gesplitste blaaspartijen wordt de verdeling:
4 slagwerkpartijen-4 blaaspartijon (2x 1e en 2x 2e)
1 tenortrompartij en 1 grote trompartij.
Pijperkornsen:hier geldt hetzelfde als bij de
klaroenkorps en.
Bij uitgebreide werken,zaals vaar tamboer- en
jachthoorns of tamboer-jachthoarn- en trompet
terkorrsen zal dit waarschijnlijk nodig zijn nag
meer rartijen uit te geven.Dit omdat diverse van
deze w~rken vaak vele stemmen hebben.

L." 

..
9
Om een voorbeeld te noemen:de mars Wladimir van
W.Laros bestaat uit: 1e-2e en 3e trompet, 1e en
2e hoorn,le en 2e alt,bas marstrom,tenor trom,
grote trom en bekkens.Dit zijn 12 afzonderlijke
partijen.ln de herJendaagse muziek bchoren der
gelijke werken niet meer tot de uitzonrJeringen.
Als men dergelijke werken uitgeeft,brengt dit
vanzelf grote kosten mee,als arJministratie,aan
koop van de compositie,enz.
TWEE MOGELIJKHEDEN
De draagwijdte van dit experiment is momenteel
nog niet te overzien.Zoals eerder vermeld zullen
losse directie worden geleverd worden op concour
sen tbv.juryleden.Dit betekend dat men in de toe
komst bij vete korpsen een overschot aan losse
partijen zal krijgen.Het reglement van onze org.
schrijft voor dat bij deelname"aan een concours
2 directies tbv.de jury moeten worden ingeleverd.
Hiervan worden vooral de korpsen met een kleine
bezetting de dupe. Men zou de korpsen deze extra
kosten op twee manieren kunnen besparen.
1.De federatie van muziekbonden verschaft zich
bij begin concoursseizoen het benodigde aantal
directies.
2.De directies van de verplichte drumbandwerken
worden door de uitgevers gratis tel' beschikking
gesteld aan de federatie van muziekbonden.
GEKNOEI VOORKOMEN
Ik kan niet beoordelen of een van deze twee ma
nieren voor uitvoering in aanmerking komen.
Riervoor is overleg met de uitgevers norJig.
Laten we hopen dat er aandacht aan wordt geschon
ken. Ret is in ieder geval het overwegen waard.
Ret kan misschien dienen ala agendapunt bij de
komende Alg.Vergaderingen?
Men voorkomt op deze wijze in ieder geval
het geknoei met de d i r-ec t i ee en dat gebeurde in
het verleden nogal eens.(of het copi~ren van
directies.Red)
xx*XXXXXXXXXXXXYXXXX
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HET DOEL VAN DE KONINKLIJKE GOEDKEURING DER
VERENIGINGSSTATUTEN
Al verschillende malen heeft onze voor
zitter hr.Hub.Jongen,bij diverse gelegenheden
de lid;korpsen op het hart gedrukt om te zorgen
voor hun nrechtspersoonlijkheid n of te wel voor
Koninklijke Goedkeuring van hun statuten.
Wij willen hier nogeens het nut en doel
van daze goedkeuring der statuten toelichten.
Om bepaalde doeleinden beter te kunnen
bereiken,kan men een overeenkomst sluiten tot
vorenigir~.De belangrijkste verenigingsvormen
die de Nederlandse Wetgeving kent zijn:
het zedelijk lichaam
de maatschappij
vennootschappen.
Het zedelijk lichaam is gewoonlijk een vereni
ging van personen,die iaiele doeleinden nastre
ven,bv.het beoefenen van sport of zoals in ons
geval het beoefenen van muziek.
De Nederlandse wetgeving onderscheidt:
erkende en niet-erkende verenigingen.De eerste
hebten "rechtspersoonlijkheid"dwz.verenigingen
die in rechten kunnen optreden,dus deze vereni
gingen kunnen verbintenissen aangaan,die over
eenkomt met hun doel.De leden zijn niet persoon
lijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vereniging.De schulden kunnen all~en worden ver
haald op het vermogen van de vereniging.
Indien een vereniging bv.nieuwe uniformen
of instrumenten koopt en hier een lening voor
sluit en de zaak loopt mis,dan knn niemand per
soonlijk aansprakelijk worden gesteld.Of als een
vereniging een overtreding begaat tegen de Zon
dagswet of BUMA,kan deze vereniging als zodanig
worden verbaliseerd.

i!

I!

i;

I:

Bij niet-erkende en dus geen rechtsper
ooonlijkheids bezittende vereni~ing zijn de bin
dende overeenkomsten(kontrakten) die in haar naam
zijn aangegaan,diegenen verantwoording schuldig
die gehandeld

,
. hebben.
,
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Bijv.bij niet nakomen van een kontrakt Z1Jn die
genen aansprakelijk die getekend hebben.Bij over
treding van de Zondagswet kan ieder persooen van
de groep verbaliseerd worden.
De goedkeuring van de statu ten houdt geen
eerbewijs of erkenning van verdiensten in.Zo mag
een erkende vereniging zich niet Koninklijk noe
men.Dat is een Ere-predikaat.Ook de benaming:
Koninklijk erkend is onjuist.
Het verzoek tot goedkeuring der statuten
wordt gericht aan H.M.Koningin,maar wordt verder
behandeld door een aparte afdeling welke ressor
teerd onder de Minister van Justitie.Indien de
vereniging is opgericht voor een tijdsduur van
minder dan 30 jaar.Gewoonlijk houdt men een ter
mijn aan van 29 jaren en 11 maanden.Als deze
termijn is verstreken,kan men voor dezelfde tijds
duur aanvragen.
Bij het verzoek tot de goedkeuring,dienen
bij de statuten,een uittreksel van de notulen van
de vergadering,waarin met meerderheid besloten is
de Kon.goedkeuring aan te vragen en het bestuur
opdracht geeft hiervoor de nodige stappen te doen,
worden bijgevoegd.
Bij ver~enen VRn rechtspersoonlijkheid
worden de statuten gepubliceerd in de Staatscouran".
De erkende vereniging wordt ontbonden,
indien haar doel ophoudt.Verder kan een rechter een
vereniging haar rechtspersoonlijkheid ontbemen.
De statuten moeten inhouden:de rechten en
plichtenvan bestuur en leden en op welke wijze de
verkiezing en aftreden van bestuur en kommissies
is geregeld.
De secretaris van onze Federatie de heer
M.Beckers is gaarne bereid behulpzaam te zijn bij
samenstelling der statuten en bij de aanvrage van
de goedkeuring daarvan.
Vlak voor het verschijnen van deze uitgave werd
nog als lid-korps ingeschreven:
Drumband Harmonie Concordia Berg en Terblijt.
Secr.Jan Ramakers Valkenburgerstraat 35
Berg en Terblijt.
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Laatste bladzijde!
Wij hebben nog enkele goede art ike len van
de hand van onze vaste medewerker hr.Gijsen uit
Reuver in de kast,deze hopen wij volgende keer
te plaat sen.
Ook is er nog het verslag van Vergadcring
die zaterdag 17 febr.in Fey-Eett werd gehouden
met de heren dirigenten/instrueteurs.
Mogen wij dit nummer dan besluiten met 'n
tekening die ons nag even de drie dolle dagen in
herinnering brengt.
Zau het niet mogelijk zijn dat de redaktie .•
een apgave kreeg van de aktiviteiten van al anze"
korpsen geeurende die drie dagen?
In de krant krijgt U niet alles geplaatst
dat U graag zou willen,maar wij doen dat weI!
Tot valgende maand!
Redaktie

G.GIJZEN uit Reuver overleden.
Op vrijdagavand 1 maart bereikte de redaktie van
dit blad de droeve tijding,dat deze steunpilaar
van onze Federatie en van veel korpsen,plotseling
uit ons midden is heengegean.
Wie las niet altijd zijn"klanken ui t het r-epe t i tie
lokaal"?
Wie luisterde niet altijd naar zijn vakmansoordeel?
Bij vergaderingen en besprekingen.
De Federatie verliest in hem zeer veel.
Het is dan oak met zeer veel medegevoel,dat het HE
Illede.·namens alle aangeslaten?lidkorpsen,haar mede
leven aan de getroffen familie betuigd,waarbij de
redaktie,die een van haar vaornaamste medewerkers
verliest,zich aansluit.
Mage zijn nageeachtenis lang in onze herinnering
bli jven.

,,

: i<

,"'----

..

,

.

MUne

Heren
Waarom 3x.top en ale dit in
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FEESTTENTEN,
GELUIDSI NSTALLATI E,
VERLICHTI NG en
K. BAKKER en ~~:...
DANSVLOEREN
SLAKKENSTRAAT 67
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Ttlcfoon: 0."48  3757
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is, do' de opelen eJlunden partijen k",,
nen vollen.
"
Metb<xIe voar: KLJnNJ: DOM
door. M, ScbDeider.
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UW VER TROUWENSADRES
Grote sortering kalfsvellen en pastie v ell en ,
Weater King, Everplay. Levering van alle
binnen- en buitenlandse muziek.
VAKKUNDIGE REPARA TIE-INRICHTING
voor a Il e muziekinstrumenten.
CONCER TTROMMEN
Royal, Ludwig, Premier, Supton, Wiley
MARSTROMMEN
Royal, Supton, Wiley. Leverbaar in 36 em,
33 em en 30 em
PARADE-, DIEPTE- en OVERSLAGTROMMEN
ROYAL:
Diverse modeUen zowel enkel, als dubbel
s panbaar , verende sehroefbussen, event.
automatiseh snarenmeehaniek Perloid uit
voering in diver se kleuren
WrLEY:
Luxe parade trommen 8 x dubbelspanbaar,
profielbanden, nylon Yellen, demper, auto
matisch snarenmechaniek. perloid uitvoe
ring in div kleuren Luxe overslagtrom
dubbelspanbaar met dempers
SUPTON:
Prachtige modellen in aIle kleuren, gelakt
of perloid voorzien van gleufplaatjes en
voetjes Leverbaar met sehr.oef- of touw
spanning
KLAROENEN
Supton, Mahillon, Van Engelen. rn bes of
es of gecombineerd met ventiel of baril.
Bastrompetten, Jaehthoorns, Bazuinen,
Bashelieons.

