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FEDERATIE-AGENDA

3 aug.Vriendschapsdag in Houthem
18 aug.Federatieconcours bij
St.Lucie in Nederweert
24/25 aug.Festival in Schaesberg
bij St.Barbara G.A.
1 sept.Federatieconcours bij
Unitas et Fidelitas in Gennep
8 sept.Federatieconcours bij
Concordia in Obbicht.
1 sept. Festival in Weert ?

~~~~~~J'~~'f~~,,=~(,~gg~~~h~~~~!!g~Jh~~~ .

In het vorig nummer op pag.20
stond:Wilt U concoursen bezoeken,ga
dan naar het bui t enLand
Dit moest zijn:"Wilt U concoursen
bezoeken,zonder de verplichte nurnmers
in te studeren,enz •••••
Natuurlijk waren de buitenlandse
concoursen di~ we aangaven,ook
Bondsconcoursen,nml.van de FEDEKAM.
de belgise Federatie.Maar het is
nog beter als U onze concoursen
bezoekt I
s "
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Instructeurs Examen aan de Muziekschool Kerkrade.
Al vroeg zaterdag morgen togen we naar Kerkrade om
de genoemde examens mee te gaan maken.
Er waren 4 candidaten voor examen DrumbandInstructeur
Evenals voorgaande jaren was de vereniging"OnsGenoegen"
uit Kaalheide weer present om medewerking te verlenen
aan dit examen,hetwelk om 9 uur van start ging met als
eerste onderdeel:EXERCITIE.
Onder de kritische ogen van de Examinatoren,de heren
Piovisani Leeraar Muziekschool Kerkrade
Vliexs

"
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Jochems
Gecomiteerde van de Limb.Federatie.
gingen de candidaten daarna over tot:
BAND-INSTRUCTIE.
Om half elf werd een korte pauze inge
last en ging men op weg naar de Kerk
raadse Muziekschool om het verdere
~
programma af te werken.
&(~J
De volgende onderdelen werden hier
~~'~~~~
nog behandeld: THEORIE-PRAKTIJK en
--__~__~~---J
PRIMA VISTA SPEL.
Met aandacht en bewondering hebben we
de diverse kunnen volgen enne .•• PETJE AF voor deze school
want het programma zat stevig in elkaar.
Vooral in de drie laatstgenoemde onderdelen werd van
de candidaten nogal een en ander gevergd,te zwaar,was
het echt niet,maar wel erg noodzakelijk.
Directeur Zeyen van de Muziekschool wees dan ook,in
zijn toespraak tot de candidaten,op het feit:Dat de
toekomstige Instructeurs van alle markten thuis moeten ~
zijn en zeer zeker nU,nu het muzikale peil der hun toe
te vertrouwen korpsen steeds hoger zal worden".
''''Limburg veroverde de top in Harmonie-en Fanfaremuziek
hopenlijk zullen de korpsen van de Limb.Fed.dit goede
voorbeeld volgen en zeker nu we naar Landelijke Samen
werking streven'''' aldus de heer Zeyen.
De candidaten waren inmiddels zeer geintresseerd naar de
uitslag van het geheel.Vooral omdat men voor het onderdeel
BAND-INSTRUCTIE minstens een 8 moest halen,en dit was niet
alle candidaten even goed afgegaan.

.3
De heren P.Janssen (Molenberg) en W.Smits(Obbicht)
slaagden met 72'1, en 72 punt als Drumband-Instruct.
De heren N.Jagers (Schaesberg) en F.v.d.Burgt ook
uit Schaesberg zullen herexamen moeten doen voor
het onderdeel Band-instructie.
Aan de heren Smits en Janssen een van harte Pro
ficiat met dit resultaat.
Heren doet uw best en maak van de korpsen die
jullie tezijnertijd worden toevertrouwd,volwaardige
korpsen in het belang der korpsen-uzelf en zeker
niet in het minst van onze Limburgse Federatie.
H.J.van Zijl
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ADRESWIJZIGINGEN
Hr.H.W.Lo ister-Federatiebestuurslid-Voorzitter van
District I en tevens Secretaris van
Flui t- en Tamboerkorps St. Paulus te
-\\.,.J. \'0't ~,""e""-: 7
.......~ ~
/Schaesberg is van Kortestraat 8 naar
~~~:'~b~ t-Schumanstraat 37 in Schaesberg ver
\

~c...

hu i.s d ,

Drumband Harmonie Lindenheuvel
Nieuw secretariaat wordt tnalls;
H. van Eeten Kerkhoflaan 10 Lindenheuvel.
In vorig nummer werd vermeld dat het Fluit- en Tam
boerkorps "',HLHEL~lINA"Nieuwenhagen zich had bedankt
als lid van de Federatie.
Deze afmelding is nu geannuleerd en het korps is wee,
aangenomen met al haar vroegere rechten omdat het
bestuur aan aIle verplichtingen heeft voldaan.

t.
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HUWELIJK(in de Federatie)
(J[)
======== De plechtige inzegening van het huwelijk val
ons Hoofdbestuurslid en Districtsvoorzitter H.W.Logi,
met Mej.Marie-Jose Jongen(beter bekend als onze juff,
van de concours-administratie)vond plaats in de Pius
kerk te Molenberg.De Eucharistieviering werd opt,elui<
terd door het Kerkelijk Zangkoor van de Parochie
Sittarderweg.Vele belangstellende woonden de plechti€
heid bij.We zagen o.a.het bijna complete Federatieho'
bestuur.
"'--

Flui t- en Tamboerkorps " ST • PAULUS " was geheel
compleet aanwezig,zelfs met hun damescomit~.
Want Harry is hun secretaris en Marie-Jos~ is
medewerkster van het damescomit~.
Tijdens de Mariaverering speelde een fluitist
van St. Paulus het "ave maria" op ontroerende wijze.
Na de pleehtigheid vormde"St.Paulus" een erehaag.
Op de drukbezochte reeeptie zagen we het Federatie
bestuur,namens District I waren aanwezig de heren
F.Esser Sr.en B~hmer.Distriet II was vertegenwoordigd
door de heren Geurten en Lejeune,die een klein gesehe~
aanboden,ook namens de redaktie van dit blad.
~
"St. Paulus" braeht een klinkende rnuzikale hulde.
De Federatie voorzitter hr.Jongen,wegens vakantie,uit
stedig zond een sehriftelijke felicitatie.Vele korpsen
hadden door het zenden van bloemen en geschenken blijk
gegeven van hun waardering voor het werk van het jonge
bruidspaar.
0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0

ADVERTENTIEADVERTENTIEADVERTENTIEADVERTENTIEADVERTENTIE
Kon.Erk. Flui t en Tamboerkorps"WIlliELMINA "Kerkrad e-Holz
biedt te koop aan,tesen een redelijke prijs:
17 stuks bakeliete fluiten,stemming C
20 stuks witleren koppels
10 stuks witte fluitkokers.
Te bevragen tlGLzaterdag 16 augustus van half zes tot
half acht in het clublokaal N.Hamers Holzstraat 2 in
Ke r-kr-a.d e
ADVERTENTIEADVERTE~TIEADVERTENTIEADVERTENTIEADVERTENTI1

Bestuur Jeugddrumband "St.Rochus" Pey-Echt
biedt te koop aan:
40 complete uniformen voor jeugdband,zowel jongens
als meisjes,tegen elk aannemelijk bod.
Te bevragen bij Materiaalbeheerder Hanssen in de
Kleefstraat 35 in Pey-Eeht.

,

DIS T RIC T S N lEU W S
=========~===================

District I
FIUll:-Tamboerkorps St. Paulus
Tijdens de repetitie van zondag 23 juni,rnaakten het
Damescomite en het Erecomite onverwachts hun opwach
ting.En ze waren aIle twee niet met lege handen ge
komen.Namens het Damescomite bood mevrouw Vankan 'n
Lyra aan en de heren van het Erecomite hadden in de
heer HansGen hun woordvoerder die 2 tenortrommen aan
het instrumentarium toevoegde.
De zeer verraste voorzi tter van "St. Paulus"dankte de
dames en heren ontroerd en l1et korps uitte haar dank
door een uitbundig"lang wIlen ze leven" en een pit
tige mars.
.",~
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Rec e trt t e " \nLHEL~'lINA " Kerkrade-Holz
Fluit en TamboerkorDs Wilhelmina Kerkrade-Holz,werd
op een uitbundige wijze gcfeliciteerd voor het succes
behaald tijdens het Federatie-concours in Eygelshoven.
Het korps behaalde in de Superieure afdeling 260 pnt.
hetgeen een eerste prijs met lof der jury opleverde,
maar daarnaast ook nog het hoogste aantal punten van
het gshele conCDurs.
Reeds eerder,op 28 juni,werden de kranige muzikanten
ontvangen op het gembentehuis.
De Gcestelijkheid van de parochies H.JOSEF en NORBERTUi
en "de HOLZ" maakten hun opwachting.Vele zusterkorpsen
uit district I rnaakten van deze gclosonheid gebruik om
hun geluk'"ensen aan te bieden.
Namons het bestuur van DistrictI
maakten de Districtsvoorzitter
H.Logister,vergezeld van zijn
echcgenote en van W.Pilich de
Celicitaties van het trotse
d i a t r-Lc t ,

De"Commissie van bijstand" bood
cen prachtige Tamboer-rnaitrestok aan.
_._---~---------------------

EERVOLLE UITNODIGING VOOR SHOW EN KLAROENKORPS
"MOLENBERG"
Op uitnodiging van Bobbejaan Schoepen maakte dit
korps een uitstapje naar Bobbejaanland in Lichtaarde
in Belgill.
Bestuur en leden werden verwelkomd door mevr.Schoepen
(de op Molenberg geboren dochter van ~ethouder Jongen)
die hen in de gelegenheid stelde het unieke ants pan
ningsoord te bezichtigen.
In de namidda8 gaf het korps voor honderden bezoekers
een muzikale show,die bijzonder werd g ewaa r-de c r-d ,
,_,
Voor de show werd Pim Janssen,een van de jongere leden,~
gehuldigd omdat hij aan de cnziekschool Kerkrade met
lof was geslaagd als Instructeur voor Tamboer en Kla
ro~orpsen.

Op verzoek van vele kampeerders werd de show een 2e
maal op de nabij gelegen camping gepresenteerd.
Na afloop werden de leden door mevr.Schoepen getracteerd
en s'avonds woonden ze de show van Bobbejaan Schoepen
bij.Tijdens deze show werd het gehele korps op het
podium gehaald,waar mevr.Schoepen hen een herinnering
aanb o od ,

~=====~=~===~====~=~===~===

Van de overige districten zijn de heren Secretarissen
zeker op vakantie!
Kom heren,laat de volgende keer weer een goed stukje
plaatsen in ons popuJalr wordende blad.
Gezien de kommentaren die de redAktie steeds krijgt,
blijkt dat ons blad eeht in ~e celangstelling staat
van velen die met "amateurmuziek" te maken hebben.
Oak mogen we hier weI melding maken,dat de aanwas
van lezers en abonnees steeds stijgende is,we zijn
de duizend bijna genaderd.
=============
BUM A.
AIle korpssecretarissen ontvangen weer een
fo~mulier voor opgave van de BU~~-rechten.
Laat dit formulier niet liggen en voorkom
moeilijkheden,door het vlug en goed ingevuld terug
te ze nd env Al s er moeilijkheden zijn kunt U altijd
de heer H.van Zijl in Schaesberg bellen.
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DISTRICT II
De MUziekleraar op Huize Marienwaard,natuurlijk ook
als vaste medewerker aan de drumband werkzaam,
werd wcgens zijn grote verdiensten in zijn
rnuzikaal werk voor de jeugd,door 't Bel
gisch Koninklijk Huis begiftigd met de
Leopoldsorde met de Gouden Palmen.
Nadat JAN KUIJPERS al op Huize
Marienwaard was gehuldigd,bracht
de drumband hem een muzikale hulde.
Deze hulde ging vooraf aan het
bezoek van Drumband Marienwaard aan
het Concours in Turnhout,waar weI'd
deelgenomen in de "SHOW -'..rEDSTRIJD"
en waar een eerste prijs met 86 pnt.
weI'd behaald,wel op het kantje af,
',~,n
maar toch zeer verdiend bij dit eerste optreu
een Show-wedstrijd.

-
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NIEU'NE UNIFORl'Ii, ,.
VOOR s'r.BARBARA
LINDENHEUVEL.
In de Eucharisti8vierin
die aan de receptie voo
afging(een brillant ide
hield Rector ter Horst
een zeer mooie toespraa
waarin hij zijn w~~=de
ring uitsprak voor het
werk van de band en hun
steeds paraat $taan voo
aIle parochiele feesten
Na een korte rondtocht werd de reaptie geopend door hI'
van Arendsbergen als voorzitter.Op zijn bekende met
veel s?rcuken op gesmukte levendige manier bracht hij
dank aan allen die de nieuwe uniformen mogelijk gemaak
hebben.Op humoristische wijze schilderde hij de opgang
(lichamelijk) van de leden en de standvastigheid(niet
meegroeien)van de oude uniformen.
Een zeer drukke receptie volgde,Raadsleden der Gemeent
Geleen-Geeatelijkheid en vele particulieren kwamen het
bestuur en leden complimenteren.
Het bijna volledige Districtsbestuur,dat ook als verte
genwoordiger voor het Hoofdbestuur optrad,bracht bij
monde van P.Lejeune de felicitaties namella de Federati

over.Ook hij sprak,als antwoord op de voorzitter,
met enkele spreuken.Maar vooral zijn raad~Bij die
prachtige nieuwe uniformen hoort ook een prachtige
trouwe geest,die zich in trouw repetitiebezoek waar
moet maken~sloeg goed aan.Na de druk bezochte recep
tIe volgde een zeer gezellige feestavond.
Rest ons nog te vermelden dat de nieuwe uniformen
door een van onze adverteerders,de fa.NODACON uit
Tilburg in prachtig groen en grijs laken zijn uit
g ev oe r d ,

Nogeens:Proficiat Odekerken-v.Arendsbergen en niet
in het minst Uw beide instructeurs en aIle leden.
=:~===~=~~=====~=======~==
====~~==~=================

VRIENDSCHAPSDAG IN HOUTHEM
Het feest is gepland op 3 augustuS!
In Houthem hoopt men dat vele korpsen
gevolg aan de uitnodiging zullen geven.
Maar ..... er staat in deze uitnodiging
een grove fout.Er staat nml.dat er vanzelf
sprekend prIjzen zijn te verdienen en wij
. weten dat hier moet staan:vanzelfsprekend
zijn hier GEEN prijzen te verdienen.
WeI zal een waardig en mooi souvenir
~~~~~~_~i~§~~~~~~~
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AFSCHEID
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Op Huize Marienwaard
werd in deze week
ti j dens een grote show
waaraan medewerkten de
Verkennersdrumband uit
Maastricht,Drumband
Juliana uit Limmel en
Marienwaard zelf
afscheid genomen van niet minder dan zeventien leden
van de drumband Marienwaard.Deze kinderen zullen het
huis na de grote vakantie niet meer bezoeken.
WeI een zware opgave voor de beide instructeurs
Jan Kuipers en Pie Lejeune,want zij moeten toch weer
opnieuw gaan werken om de goede naam van hun Band
weer waar te gaan maken.

"""--------------------_._--_._._

a'u
~/

""'

,



.9
-~

tt3rolff
muziekcentrale
DR1TMBA NDJlfJ7.T EK

'~l

f

'-'

j

1
1

II
j

1
!j

,j,
JJ

,J

voor aHe afdelingen en samensstelllngen
verschijnen regelmatlg nieuwe werken.
T!l.mil oerkorp sen: Drumswing-~lovesana
Ritmische-Effecten-S.Egberts
Ponton-marsen
-A.v.Veluwen
Wals voar jeugdband-S.Egberts
Tarnboerkorps met pi,jpers
Katootje
A.Bosch/M.Schneider
Polygonium
Srnits/Egberts
Tamboerkorps met Bes klaroenen
SUmmerHolidays on Vlieland Bosch/Schneider
Klaroenia
A. v , Veluwen
Pluk de dag
Egbert s/Smit s
Tamboerkorps met Es klaroenen
In blue style
Bosch/Schneider
All Hands
Smits/Egberts
Tamb.korps met Es klaroenen en Jachthoorns
Les Chasseurs
W. Laros
Band show
Smits/Egberts
Esprit
Smit s/Egbert s

onze katalogus met supplement,of zichtzending
, n directies. (gr aag met opg ave van be ze t t Lnz en af'd )

~aagt

Voor superieur slagwerk slechts'~~n merk: ROYAL
Vraagt onze ui tgebreide fraaie katalogus van trommen
en de diverse prijslijsten,waarop c.a.plastic-vellen
van de merken "WEATHER KING" en "STABIL"
De beste blaasinstrumenten voor Uw drumband:
merk: GEBR.de PRINS
o.a.in gebruik blj de bekende band: DDeTrommelaere van
Roesenda~.

TIEROLFF MUZIEKCENTRALE Markt 90/92 Roosendaal
tel.o165Qo)1J'S1
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OF BEZOEK BIJ •••••••
Cor Timmermans zorgde voor de
aflevering van deze rubriek door op bezoek
te gaan bij de heer Reinders in Kessel.
De heer Reinders is geen onbekende voor ons,
want hij is Erelid van de Federatie en Erevoorzitter
van St.Hubertus in Kessel.
t~eede

Als wij op een mooie zomermiddag in de St.Cor
nelisstraat no ~ binnenstappen,zitten de heer en
mevrouw Reinders knusjes en de voorkamer van een
welverdiende rust te genieten.
Beiden varkeren nog in het bezit van een blakende
gezondheid.We prijzen ons gelukki 6 om een goede
gaatvrouw en een geestig verteller aan te treffen.
Tijdens ons gesprek maakten we de volgende notities.
De thans 72-jarige heer Reinders koos op 18 jarige
leefti)jtl de muziek als liefhebberij bij de Fanfare
"I'Jaasoever" te Kessel,als leerling saxofonist.Bij
deze Fanfare \,3'3 hi j 17 jaar '.,erkend bes tuurslid.
Vanaf 1918 is hij lid van Schutterij"St.Hubertus".
Zoals U weet vierde hij onlangs het Gouden Jubileum.
bij dit korps.En na drie jaar werd hij ook hier als
bestuurslid gekozen en van 1947 tot 1966 hanteerde
hij met grote beslistheid de voorzittershamer.
Onder zijn leiding kwam ook in 1948 de oprichting
van het Fluit- en Tamboerkorps tot stand.
Op onze vraag naar de hoedanigheden van een leider
antwoordde de heer Reinders,zeer duidelijk:"Een
leider moet steeds zelf een correct en eerlijk voor
beeld geven.Op het juiste moment moet hij keihard
durven te zijn.Hij moet tevens nooit haatdragend,
maar vergevend werken.Ik behoorde echter weI tot de
uitverkorenen,omdat ik de onlangs overleden heer
Gijzen als instructeur aan mijn zijde had.Mede hier
door zijn er in onze vereniging weinig moeilijkheden
geweest.Ik ben zeer dankbaar dat ik zovele jaren
met hem mocht samenwerken."
St.Hubertus komt thans uit in de Ere-afdeling,onder
leiding van instructeur Leo Sitsen.
In 1964 behaalden zijn het kampioenschap van Limburg
in de
a f'd ,
Een maoie herinnering van hr. Reinders is de volgende:
Omdat destijds hier in Limburg nog geen Federatie
concoursen waren,gingen we naar St.Geertruidenberg

re
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op een federatieconcours.V66r de wedstrijd~n dronken
we samen met de Trommelaeren van Roesendaele een
lekker glaasje,nou ja,EEN glaasje .... Wij van Kessel
natuurlijk een paar meer dan de Roosendalers.(zo was
het in die tijd)(en zo is het nu nog!Red.).
Zij keken ons een beetje verbaasd aan en zeiden:
"',yacht maar tot straks bij het optreden"
Maar toen Kessel finaal alles overrom~elde,met een
eerste prijs met lof,toen zeiden diezelfde Roosendaler
"Die Limburgers zijn goeie bierdrinkers,maar tevens
ook goeie muzikanten".
Dat hr.neinders reeds lang de noodzaak van een
behoorlijke organisatie aanvoelde,moge blijken uit 't
feit dat hij medeoprichter en bestuurslid is geweest
van de Bond van Flui t- en Tamboerkor,,3en"St.Christof~€
de eigenlijke voorloper van onze Federatie.
Hij is zeer tevreden over de tegenwoordige gang van
zaken in onze Limburgse Federatie en is zeer dankbaar
jegens het bestuur voor zoveel nuttig werk,belangloos
verricht.
Ook zijn familie staat zeer sympathiek tegenover zijn
liefhebberij.Als Tamboer-maitre marcheert nog steeds
zijn schoonzoon hr.Wulms voorop. "Zelfs aan kleinzoon
Theo worden de eerste lessen in het hanteren van de
stok reeds door Opa zelf gegeven"verzekert ons Oma.
Uit ervaring weten we dat hr.ueinders een goede
vriend was van ons Erelid Burgemeester Wuts.
Het antwoord op onze vraag betreffende de steun
en medewerking van de overheid formuleerde hij ala
voIgt: Van Burgemeester Wu ts heeft niet Walleen onze
vereniging,maar aIle verenigingen,ja beel Kessel
aIle steun en medewerking ondervollden.Het is heel erg
jammer dat we hem zo vroeg moesten missen.Wij zullen
hem steeds dankbaar blijven gedenken.
Ala hr. Reinders nog eens opnieuw kon beginnen
koos hij weer deze liefhebberij.Zelf verklaart hij
het volgende:"In de beginperiode was het erg moeilijk.
Maar als we nu eens terug blikken wat onze Federatie
in de korte tijd van haar bestaan heeft bereikt,ook
wat de indeling in districten betreft,dan geeft ons
dit allen grote voldoening.Moeilijkheden zullen er
altijd blijven,maar die zijn er dan om ze samen op
te 10ssen.Niet door te kankeren,maar door zelf iets
goeds te doen ,

It
Maar zo meent hr.Reinders:"AIs je zelf veel kunt
vertellen,ziet het er voor jozelf niet zo goed uit!"
Deze mening,meneer Reinders,kunnen wij NIET met
u delen,wij spreken de hOOD uit dat wij u nag vele
jaren ala Erelid in ons midden mogen hebben en nag
lang onder dezelfde oill3tandigheden,prettig en vrucht
baar met U samen te mogen werker.
C. Timmerrnans.
S HOW -show- S H 0 W-show-S H 0 W-show-S HOW
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De Redaktie meent:
we hebben iets losgeslagen!
(dat wil natuurlijk zeggen:
in de federatiegelederen)
Van alle kanten komt kritiek
en meer nog lovende woordenl
We Willen U niets onthouden van
alles dat ons is verteld
geschreven-telefonisch is gemeld.
't Lijkt maar het beste te beginnen met de brief die
is ontvangen van de Alg.Secr.van de Katholieke Fede
ratie van Muziekbonden in Nederland.(dit is wel een
bewijs dat ons blad ook daar gelezen wordt!red.)
De heer P.L.H.Crasborn schrijft:
In de Tamboer-Maitre van juni 1968 lees ik,dat
de Kath.Fed.v.Muziekbonden in Nederlanrl,waarviG 1,0,
Limb.Fed.v.~luit- en tamboerkorpsen en Drumbands
.~
de e1 ut t maakt ,reeds een show-reg lement zou hanter'E~n
voor fantasiekorpsen,ook weI-in het noorden 
Drumfanfare genoemd.
Dat is niet zo.De reglementen van de Kath.Fed.
zijn opgenomen in het bekende groene boekje en ze
kunnen slechts bij bes1uit van de Algemene Leden
vergadering worden gewij zLgd ,
Het reglement,waarop in dit redaktie-artikel wordt
gedoeld,is een ontwerp-reglement tot stand gekomen
na besprekingen van de secretarissen der vier Iande
1ijke organisaties.
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Alvorens dit reglement zal kunnen worden gehanteerd
dient in eerste instantie de Stichting Overkoepeling
Nederlandse Muziekorganisaties hiermede in principe
akkoord te gaan ,
)an eerst kan het stuk aan de landelijke organi
saties en de catagorale bonden ter goedkeuring wor
den voorgelegd,.odat ook de Limb.Fed.vold)ende in
spraak heeft bij het samenstellen van een dergelijk
reglement.
Er zal derhalve nog veel moeten worden beraad
slaagd voor het zover is!
£
Overigens is het van het grootste be lang dat het
~spontane ontstaan en de ontwikkeling der zgn.fantasie
korpsen tijdig wordt opgevangen en voldoende erkenning
krijgen.Ook dit is musiceren in de liefhebberij-sector.
In het voorgaande artikel in de Tamboer-Maitre (op
blz.18 en 18)geeft het bestuur van de Limb.Federatie
te kennen snel en soepel te willen werken om tot
"gereglementeerde show-wedstrijden" te willen kornsn ,
hetgeen zeer te loven is!
P. L. H. Grasborn
====================================~~===========~==

Dat de redaktie dankbaar is voor dit schrijven,hoeft
eigenlijk niet meer te worden vermeld.
Zelfs <llp "hoog organisatie-niveau" wordt aandacht
geschonken aan ons werk voor de vrije-tijdsbesteding.
De redaktie hoopt dan ook maar dat het Hoofdbestuur
van onze rederatie nu spijkers met koppen gaat slaan.

======================================================
Hier volgen enkele (verkorte )kommentaren die we nog
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mochten ontvangen:
Eiruielijk is de Limb.Fed.eens op tijd met iets nieuws •
Maar maak asteblieft weer niet zo'n ophef hierover
als verleden jaar over de "fantasie-groepen".
Probeer ook hier verDlichte oefeningen vast te stellen!
================~================

Dat we daar nog niet eerder mee
zijn begonnen,we hebben in onze
Federatie toch al meerdere goe
de korpsen die d aar vo or in staat
zijn.Maar nu is tijd.Proficiat
met uw idee!

Moet dat nu?Nu komt onze rnuziek weer in de verdruk
king.En we waren zo goed op weg om een toppositie
te gaan bezetten en nu komen jUllie weer met iets
anders.Wi sul Len hier nooit aan meedoen.(jammer.red)
~==========================:=========~==

Graag zo gauw mogelijk nadere ge
gevens omtrent dit soort wedstrij
den en kunt U misschien ook enkele
boekjes aanwijzen waarult we show
kunnen leren?
===:==============================
Ook hier zit ten weer positieve
kanten aan , Als wi j , in ons korp s, ~
met show gaan beginnen dan zal het
vooral voor onze jongens en meisjes
zeker intresanter worden en ze
zullen zeker de repetities trouwer
gaan bezoeken en dat betekent al
leen maar winst voor het karps.

========:::::::

===================================~=====

We hebben al genoeg te doen,nu oak dit nog erbij.
~ Onze korpsen gaan op de fles,door jullie drukdoenerij.
Ik doe niet mee.lk heb al moeite genaeg met de verplich·
te nummers ,
=============~====================~=================== = :

Ik heb,al tijdens het laatste ~.M.C.in Kerkrade,mezelf
afgevraagd wanneer we in anze Federatie hiermede zouden
beginnen.lk wens U veel succes met Uw streven.
Wij zijn alvast begonnen met het zaeken naar een
Shaw-instructeur.

Ik vraag me af,of jullie niks anders te
doen hebben,dan onze korpsen maar steeds
voor nieuwe moeilijkheden te zetten.
! Het wordt tijd dat ze jullie aan de kant
zetten.(?).Vorig jaar die grate herrie
met de fantasiekor;:>sen en nu dit weer!
(d aar kan de redaktie 't dan 'Ilee d oe n )

't>,,,,,,~i\no"ll\ ,4
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=======================================================

We hebben stad en land al afgegraasd naar lectuur over
de SHOW,maar er is niet over te krijgen,althans heel
we Lrri g s Kan de Federatie niet zargen dat er zo'n boekje
uitkomt?(zal aan worden gewerkt.red.)

Er kWam zelfs een brief binnen uit Noord-Brabant
en we geven U de voornaamste passages door:
~~~
't Laatste nummer van uw blad
~]
"de Tamboer-Maitre"heb ik met
WU
veel aandacht gelezen,vooral
het artikel over"show-wedstrijden"
~
Uw plannen zijn dus om dit soort
wedstrijden in federatief verband
~\
te organiseren?
Als dit in de toekomst doorgang zal vinden,dan is dat
een geweldig idee.
AIleen zou het jammer zijn,indien een bepaalde cata
gorie hiervan uitgesloten zal worden,ik denk hier
aan de tamboerkorpsen.Persoonlijk zou ik dit ten
zeerste betreuren en met mij vele instructeurs.
(ook een klein tamboerkorps kan originele show maken.
red.) Een korps van 39 leden,of dit nu een drumband
of klaroen of pijperkorps is,kan een behoorlijke show
laten zien.
Ik zou willen voorstellen,dat tamboerkorpsen,die een
onderdeel vormen van een rnuziekkorps,gezamelijk met
hun korps in een show te laten optreden,mits dit
korps is aangesloten bij de Limb.Bond v.Muziekgezels.
P.v.Lierop (Liessel N-B)

~

====================================================
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Bedankt,rneneer van Lierop,maar wat Uw laatste verzoek
betreft,zijn we bang,dat we dan op het terrein komen
van een andere bond en daarvoor moeten we eerst de
resultaten van het "grote"overleg afwachten.
==================~=~====================~==========

Ik heb nag maar zelden de T-M
met zoveel plezier gelezen,
vooral dat inlegveL(dat vind
ik weI een zeer geraffineerde
zet van U,redaktie,compliment)
Ik ga in ons korps zo gauw
mogelij'<:: proberen om met de
twintig man,die wij hebben
enkele oefeningen in te Ieren.

========================================~=========~=

Laatste kommentaar:Show is goed maar rnuziek is beterl
~~
In mijn korps geen blote meisjes
C:}
we L mooie muziekl (kwe s t i e van
opvatting.red)
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S HOW

Uitvoeren van show berust voor het grootste ge
deelte op de fantasie en ideeen van de Instructeur.
Wat wij U geven is niets anders dan een overzicht
van die figuren van waaruit U verder kunt fantaseren.
We gaan uit van een band die met 4 rijen marcheert.
En natuurlijk starten we met COUNTER-oefeningen.
ENGELSE COUNTER
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Ui tvoering met "ronde "hoe ken ,
Zorg voor voldoende afstand
om botsingen te voorkomen.
En bij deze counter moet de
T-M extra goed opletten dat
hij in het midden blijft.

Men kan zowel links- als
rechtsom draaien.Links
is origineel.Let erop dat
het draaien met rechte
hoeken gebeurt.De T-M
zorgt dat hij in het mid
den blijft.
AMERIKAANSE COUNTER II

DUBBEL COUNTER
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Meer spectaculair.Let op
de weg die de T-M aflegtl
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