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TOPCONCOURS L. B. T. 1970 MET ALB INZET HET LIMBURGS KAMPIOENSCHAP
*********

De twee dagen van dit KampioensconcourB zijn voor onze Bond twee dagen van grate
triomf geworden. Zowel muzikaal als organtsatortsch werden preatattes op hoog niveau
geleverd.
Het feit dat we geen STERKE kampioenen hebben gekregen, pleit aileen maar voor de
muzikale vooruitgang. Met STERKE kampioenen bedoelen we kcrpsen, die een grote
puntenvoorsprong op hun mededingerB naar de titel hadden.
Een prachtlge zaal met goede akoestiek en mogelijkheden voor vlot afwerken van ver
wisselen der korpsen, een keurig verzorgd programmaboekje, een orgamsatie die AF
was, waar geen speld tuasen te krijgen was. Eerlijk Btrijdende korpaen, die de jury
goed gepreaentearde muziek baden om de punten te verdienen.
Bij de opening op zaterdag sprak ooze BondBvoorzitter Hub. Jongen hartel1jke woorden
van welkom ann allen - bezoekerB - korpsen - jury en uit zijn woorden bleek zijn trots
voor dit jaarltjks terugkerend festtjn. Hij hoopte op een "sporttef' toemooi en gaf
~,
daarna de leiding aan Hub. van Zijl, die een vaardig concoursleider was, zeals wij
Wi
dat van hem gewend zijn en een verlengstuk was van de "perfecte" organisatie.
Het meest opvailende op zaterdag was wei dat veel korpsen hun repertoire hadden ge
kozen utt dat van hogere afdelingen, sommigen zelfs uit de nummers van de superieure
afdelingen. Hieruit bleek dat men de technische vaardigheid wilde toeteen aan de uit
spraak van de jury.
De jury, waarin zitting hadden de heren Cammenga uit Amersfoort en Conjaerts uit
EYB-Wlttem, hebben onvermoeid gewerkt en het moet ons nogmaals van het hart, dat
wevooralgetroffen zijn door de vakkundige en opbouwende kritieken die menig jury
rapport tot een boeiend verhaal maakten. Het geven van de punten werd volkomen ge
motrveerd door hun geschreven commentaar,
T)e twee pauses, die eigenlijk het resultant waren van de goed geplande crgantsatie
w arden opgevuld door "Juliana" Pey-Eoht en "St. Jan" Heer, waarbij vooral het grote
uitgebreide repertoire van St. Jan opvtel. Beide korpsen bewezen ttjdens hun tweede
optreden waardige kampioenen te z ijn,
De prijzen werden op deze dag uitgereikt door onze voorzitter en namens Antonius bood
de heer L. Schunck, beschermheer van de crganise'rende vereniging aan elk deelnemend
korps een zeer mooi vaantje aan,
Het hoogste aantal punten van deze eerste dag werd behaald door St. Martinus Urmond.
Na het conoours werd het hoofdbestuur met hun dames door het bestuur van Antontus
uitgenodigd tot een gezellig samenzijn. De heer Schunck, die door zijn aanwezigheid .'
de sfeer verhoogde, sprak met waardering en respect over de reeds bereikte resultat~
van de L. B. T.. Ooze voorsttter blonk van trots na al die lovende woorden.
Een prachtig opgezette en natuurlijk vlot verlopende Carnavalaavond sloot deze eerate
dag,

De tweede dag was voor het hoofdbestuur een bekroning van het afgelopen [aar, Vele
autoriteiten werden door het hoofdbestuur ontvangen. Hieruit blijkt opnteuw dat onze
Bond zijn plaats in het Ltmburgse muziekleven heeft veroverd. Ooze beschermheer
Dr. Mr. van Rooy werd gefJankeerd door DrB. F. Gijzels, BurgemeeBter van Heerlen
en de heren Wethouders der Gemeenten Heerlen - Brunssum - Hoensbroek en Amsten
rade. Ook de hh, Pastoo're Berbers en Schutjens gaven acte de presence. Daarnaast
ontving het Hoofdbestuur ook nog de heer Marinus van het Woud, die zich op de hoogte
kwam stellen van de muzlkale kwaliteiten onzer korpsen, waarna hij zal overwegen
onze korpaen op een of andere manter in te passen in het vijftig jarig jubileum van de
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K. R.O.
Ook de voorzitter van onze Belgische tegenhanger HFEDEKAM T'rommelkorpeen", de
heer Winters mochten we begroeten. Zijn woorden waren er slechta van bewondering en
zi}n geslaakte verzuchting: "Waren wij ook al maar zo ver" hebben we meermalen ge
hoord. Zijn charmante echtgenote heeft het hele concours eveneens met aandacht ge- '
volgd. De opening werd deze middag verricht door Burgemeester Drs. Gijzels, Burge
meester van Heerlen, die trots was dat dit Kampioenschap in zijn gemeente werd
gehouden. Ook wees hij op de resultaten die door onze Bond zijn bereikt, vooral op het
-gebied van de vrije tijdsbesteding voor de jeugd. Hij was trots op het feit dat Antonius
Treebeek de grote dank van de Bond voor haar prachtige organisatie had verdiend.
Na deze opening speelde Flutt- en Tamboerkorps St. PAULUS Schaesberg het Limburgs
volkslied en gaven een openingsconcert. Dit korps verbaasde velen door haar evenwich
tige muziek. Met veel verve bracht St. Paulus de volgende nummers ten gehore:
_Belgische Parachutistenmars van P. Leemans, Valencia Pasa Doble van Egberts/Smits,
Tango Militaire van E. KlItscher en besloten met de In Marching Order van Egbertsl
Smits. Er werd zelfs een staande ovatie gebracht aan St. Paulus, iets dat wij in onze
~ uitvoeringen nog nooit hadden meegemaakt. Proficiat PAULUS.
De wedstrijden verliepen weer volgens tijdschema. De prijzen der afdelingen werden
steeds bekend gemaakt en de heer L. Schunck was bij elke uitreiking aanwezig om de
__herinneringsvaantjes aan de Tamhoer-Maitres uit te reiken.
Voor de laatste uitreiking gaf het organiserende korps ANTONnJS nog een concert. Dat
goede wijn geen krans behoeft wist U allang. Het concert was "AF".
De heer Griens, die alle komplimenten over de organisatie in ontvangst had genomen,
reikte de bekers uit na een woord van trots~"Treebeek had kennis gemaakt met de muzt
kale jeugd van Limburg".
-De beker van de Gemeente Heerlen voor het hoogste aantal punten ging naar DE NEDER
LANDEN Amstenrade. Antonius zag de door haar geschonken beker naar STE. CECILE
Eysden gaan. De laatste ...•. beker werd door ST. BARBARA Reuver in de wacht ge
sleept, zij hadden de meeste punten vergaard van aile fluit- en tamboerkorpsen.
Rest ons nog te bedanken voor de bijna vorstelijke ontvangst en keurige verzorging van
jury, hoofdhestuur. Antonius hartelijke dank !!
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Teugddrumband Harmonie WILHELMINA Posterholt, 0.1. v, J. Jochems Jr.
'
~lhelmina opende het concours met hun nummer THE JOLLY HORSES van de tnstruo
teur, Ook dit jaar had Jochems Jr. gezorgd voor een nummer met lenke effecten door
zweep, hellen en zelfs een toeter. Goed uitgevoerd, ruim voldoende om de hegeerde
titel te behalen, het werd 115 punten,
Jeugdgroep Fluit- en Tamb. korps HEIDE Swalmen, 0.1. v, L. srtsen.
Jury koos voor dit korps PIJ;PERMARS no. 2 van Egberts/Smits. Siagwerk begeleidde
goed, stemming redelijk, leuke uitvoering. De 112! pnt. die de [ury gaf, waren ten
volle verdiend en hiermede KAMPIOEN. De toekomst van HEIDE is wei verzekerd.
Jeugddrumband en Klaroenkorps PRINSES MARIJKE, Heer-Ierbaan, 0.1. v. W. Packbiers.
Dit korps kreeg aangewezen ZWEVENDE JEUGD van Sprink/Schneider. Over het alge
meen dient men meer aandacht te besteden aan de articulatie. Ret "zwevende" bij ooze
wals ontbrak, Siagwerk goed, vooral in de inzet.
Er werden 106 punten behaald.
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Jeugdldaroen- en Tamboerkorps ST. JAN, Beer, '0.1. v, J. Aarts.
De jury koos SWINGING DRlJMBAND, een eigen werk van de InBtructeur. Een moo!
werk, goed vertolkt. Enke1e tekDrtkomlllgen, zosIe uitvoeren van synCOJ>'!!ll, deden &aD
deze uitvoerillg geen afbreuk. Bet werden 112 punten en hlermede KAMPIOEN.

Jeugddrumband Harmouie st. DAVID, Voerendasl, 0.1. v, G. Goriesen.
st. David diende Ie spelen. JEUGD EN TOEKOMST van S. Egberta. De accenten konden
lets feller geepeeld worden. Verder een gedegen uitvoering. Dlt optreden honoreerde
de jury met 114 punten en KAMPIOEN.
Jeugd Fluif- en TamboerkDrps THE WALKING DUCKS, Tegelen.
De jury kooe voor dit kDrpe SAN CARLO van D. Techuor. Tempo wiseelvslUg, het
geheel klonk vlak, De goede indruk, die dit korpe maakte tijdens bet bondeconcours,
konden zlj Diet waar maken. Met 101 punten kwamen zlj rurmaaa hun trekken.
. Derde afdeliDg
Wjeugddrumband ST. NICOLAAS, Meljel, 0.1. v, P. v. Llerop.
De jury gal de voorkeur aan de mars MlE-MABo-LEA "an is instructeur. Een leuk
numme~ in eamenepel enkele oneffenheden. Accenten in roffel kDnden lets meer bel>
ben. Over het sIgemeen wei een goede uitvoering, de JurY kende 1131 pot. toe, _
Ie
prije.
Jeugddrumband MANUELA, Nieuw-Einde Heerlen, 0.1. v, J. Kastermans.
Dlt korps diende JEUGD EN TOEKOMBT van S. Egberta te spelen, Een optreden aan
zasluitvoering aangepaet. Het begin was zeer hoopgevend, later in 4 . . I; werd het iets
minder,/iet werd een Ie pIlije met 1121 pnt.
Jeugddrumband JONG LEVEN, Bruneeum, 0.1. v, J. Kastermans.
Zel!de nummer ala vorig kDrpe. Het is geen gemakkeUjke taak om met 2 J<orpsen in de
ze1fde afdelinlt en eectie op te treden. Accenten lets feller. Ook bier weer optreden
aangepaetaanzasluitvoering, men dient evenwel de nuance-verschillen in aclrt te nem"",
Dlt was wei Jammer, mieechien bed het er wei in gezeten, dit was een heel iOEide
uitvoering. De jury kende 116 punten toe, een Ie prije.
Jeugd<lrUmband ST. JAN, Tunge1roy, 0.1. v. J. Manders.
Ze1fde nummer als vorig kDrps. Een goede uitvoerillg, maar Diet zo goed aangepaet
voor zasloptreden. De 16de kDnnen ritmlecher. De jury honoreerde dit optreden met
116l pnt., een Ie prije.

'.

J!'Ullddrumband Kon. Harm. EENDRACHT MAAKT MACHT, Weeeem, 0.1. v e . P.
Wdrickx.
jury kooe voor dit korpe FRANKIE MARS van W. Laroe. Een gedegen uitvoe~.
De kleine oneffenheden konden dit optreden Diet ontsleren. De jury gal hiervoor 115"
pnt.

Jeugddrumband Fanfare EENBGEZINDHElD, Maasbracht, 0.1. v, J. Berghe.
De jury weee de mars PATROUILLE van S. Egberta aan, GOede uitvoerillg en dynamidl
mooi klankgehsIte. Enkele kleinigbeden in samenspel. Het reeultaat wae 119 punten.

Jeugddrumbead ST. MARTlNUS, Urmond, 0.1. v. W. Smits.
De jury gal.voorkeur·aan: TAMBOERS PARAAT van S. Egberta. Een beetudeerde uit
voerillg, enkele oneffenheden kon bet geheel Diet ontsteren, De jury honoreerde deze
goede uitvoerillg met 119l pnt. Dlt halve puntje was voldoende om de zo 'fel begeerde
wimpe1 in de wacht te elepen.
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Jeugddrwnband ST. BARBARA G. A., Kaken-Schaesberg, 0.1. v, .vaa ZljL
THE LAST MOMENT koos de jury voor st. Barbara uit. Een goede presentatle van dit
korps, een goede uitvoering van moeilijk nummer. Net niet voldoende om de hoolfste
eer op te elsen, Lag dit aan bet niet constante tempo? Nu werd het 118 punten.: lien
ie prljs.
-
Fluit- en Tamboerkorps, JULIANA, Pey-Echt, o, I. v. J. Berghs.
Juliana kreeg aangewezen: FESTIVAL SOUNDS van Egberta/Smits. In inleldlng een
klein slippertje bij de pijpers, zenuwen? Maar dit kon deze goede uitvoerlng niet b....
derven. stemming goed. Siagwerk beheerst en begeleidde gocld.
Ais toegift speelde dit korps San Carlo van O. Tschuor, gesten het vooruit lopen op het
tijdschema mocht dlt rustig. Deze goede u1tvoering werd met 118 punten gewaardeerd
en hiermede KAMPIOEN.
Tweede afdeling
Drumband Fanfare O. L. VROUW IN 'T ZAND, o. L v. J.A. Ruskus.
De jury kooa DRUMS PARADE, een nummer van de instructeur die Zijn sporen op dit
gehied reeds lang verdiend heeft. Een goede uitvoering van een mooi nummer. De 117
punten, die de jury gat, waren ten volle verdiend en hiermede KAMPIOEN.

~"

.",

Drumband ST. JAN, Baexem, 0.1. v, C. Roelofs.
Voor St. Jan werd aangewezen: THE BANDSMAN COMING van Schneider. Enkele
r1tmiache oneffe'lheden, dynamisch meer varfatie. Tempo goed gekozen. Het werd nu
112! pnt,
Drumband Fanfare ST. ODA, Mersela-Venray, o, L v. A. v, Opbergen.
ANJO - WIL MARS van v, Wakeren koos de jury. Goede uitvoerlng, maar was nlet
aangepast aan zaaloptreden. Tempo niet exact. tach was dit optreden voldoende voor
116 punten.
Drumband Kon, Harmonie THORN te Thorn, 0.1. v, Fr. NieskellS'
Dit korps diende ECHO MARSEN van A. v, Veluwe te spelen. Oak dit optreden was nl"
angepast voor' zaaluitvoerlng. Ritmiek kon beter, Samenspel niet exact, Men kan be
bHst beter, nu werd het 98!put.
'
Drumband Kerkelijke Harmonie UNITAS ET FIDELITAS, Gennep, o. L v, Th, Noy.
De jury gat de voorkeur aan VAIUANT van A. v, Veluwe. Tempo zeer goed; l!yDauWIcl
kon iets meer uitgebuit worden. Al met al een goede uitvoerlog, 116 punten, een te:
prljs was ten volle verdlend.

Jacht- en Trompetterkorps EDELWEISS, Heksenberg-Heerlen, 0.1. v. H. Strllver.
Edelweiss kreeg DE KLEINE TAMBOE&-MAITRE van Verheijen/Schnelder aangewel~.
Inleiding onzeker, later goed herstelt, Afwerking kon iets exacter ofschoon de stac""",""
goed puntig~espeeldwerden. Mooi aangepast slagwerk. De jury waardeerde dit optr...
den met 11q JBlt., een Ie prljs.
Kliuoenkorps Kon. Harmonie HORST te Horst, 0.1. v, M. Vekens.
De jury gat voorkeur aan: HAFA MARS van J.A. Ruskus. Inzet watonrustig, In 6/8 deel
samenspel onduidelijk, goede stemming en artlculatle. Een zeer verdlenstelljke uttvo...
ring. De jury hnnoreerde dit optreden met 116 punten, een Ie prljs en KAMPIOEN.
Fluit- en Tamb. korps st. ANDREAS, Melick, 0.1, v. J. i5ehroyen.
De jury koos SAN CARLO van O. Tschuor. Nuancerlog kan beter uitgebuit worden. Blj
de pijpers eokele mlsgrepen, zenuwen? In trio is klankverhnuding voor verb~terlng
vatbaar. Geen onaardige ultvoerinl< 1131 pot. e.ll.n 1e.pz:1)ll..
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Eerste afdelin¥
Klaroenkorps ST. URBANUS. Maasniel-Roermond. 0.1. v, J. Jochems Jr.
St. Urbanus kreeg aangewezen: CALIFORNIAN BEACH van K. Smits, ar'r, J. Jochems
Jr. Een goede muzikale uitvoering. Door de bewerking verkreeg men meer mogelljk
heden. Er werd een goed gebruik gemaakt van ritme instrumenten. 1n tempowtase'ltngen
wat onzeker. De jury honoreerde dit korps met 118! pnt., een Le prijs.
KIaroenkorps ST. ROCHUS, Pey- Echt, 0.1. v . A. Thissen.
Aangewezen werd voor dit korps: "DORPSDANSJE"vanSprink/Schneider. Tempogoedge
kozen, behoudens enkele mistreffers, goede stemmlng. Keurige uitvoering, resultaat
119 punten en hiermede KAMPIOEN.
Klaroenkorps ST. CATHARINA, Stramproy, o.Lv. Manders. Gespeeld: CATHARINA
MAre; van J. Rnskus. De zestiende figuren onritmisch, de nuancering kan beter uttge
buit worden. Verder een goede uitvoering. 117! pnt, gaf de [ury voor dit optreden.
fi1l:'::., Fluit- en Tamboerkorps EENDRACHT, Eygelshoven, oc L'v. J. vc d, Berg.

•

De jury koos: DE JONGE PRINS van Egberts/Smits. Een mooie uitvoering. Goed aan
gepast slagwerk. Er werd een goed gebruik gemaakt van de tenortrommen. Enkele
schoonheidsfoutjes konden deze uitgebalanceerde uitvoertng geen afbreuk doen, 119 pnt.
en KAMPIOEN.
Afdeling Uitmuntendheid
Drumband Harmonie DE NEDERIANDEN, Amstenrade, 0.1. v. F. G. Cobben.
1e nummer: TRIOMF DOOR RITMIEK van S. Egberts. Technisch goed korps. De enke
le sohommeltngen in het samenspel konden deze keurige uitvoerfng ntet ontsieren.
20 Dummer: IN THE FIELD van W. Lares, Ook nu zeer goede uitvoering. Dit moore,
maar moeilijke werd werd op een suggestieve marrier gebracht.
124! en 125 pnt., totaal 249! pnt. en KAMPTOEN.
Drnmband ST. PETRUS, Roggel, 0.1. v . J. Roelofs.
Le nummer: STRIKE UP THE DRUMS van Schneider. Begin was hoopvol, later 2e re

prise werd het minder. Triolen werden niet ritmisch gespeeld.
2e nummer: FRYSKE MIDDEY van S. Egberts. Hoewel een betere uitvoering als eerste
nummer Zijn er nog cnkele oneffenheden in de ritmiek, ook de nuancering kon beter ver
zorgd worden. 117 t en 121 pnt, totaal 238! pnt,
Drumband Show- en Klaroenkorps MOLENBERG, Heerlen, 0.1. v, W. Packbiers.
1e nummer: THE BAND IS PLATING JAZZ van Bosch/Schneider. Een gedurfd tempi.
"ILl- articulatie kwam door het hoge tempi een beetje in de verdrukking. Niettemin was
~ een urtmuntende uitvoering.. Overigens werd dit korps op uitstekende wijze gepresen
teerd.
2e nummer: POLKA ANIMA-TO van W. Packbiers. Een mooi nummer, goed gebracht
in een juist tempo, enkele oneffenheden konden aan deze uitvoering geen afbreuk doen,
119! pnt en 122" pnt, totaal 242 pnt. en KAMPIOEN.

Fluit- en Tamboerkorps EXCELSIOR, Montfort, 0.1. v . J. G. Schroen.
1e nummer: SHOW-MARSEN van A. v, Veluwe. Goede uitvoering, of schoon de stem
ming aanvcchtbaar is. Slagwerk kon zich beter aanpaasen t, o. de pijpers.
2e nummer: SAINT TRIPHON van A. Ney, Slagwerk in dit nummer beter aangepast,
maar ook nu weer de stemming aanvechtbaar-, Enkele oneffenheden in het samenspel.
116t en 113 pnt, totaal 229! pnt.
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vaOR AllES OP MUZIEKGEBIED:

TIEROLFF·MUZIEKCENTRALE
NIEUWE WERKEN
De laatste maanden zijn weer vele nteuwe werken gereed gekomen, voor aile diverse
banbezettingen.
Wij streven er naar een grote variatie te krijgen in het genre van de werken, in de
zwaarte van de nieuw uit te komen komposities en in de kompontsten.

Tierolff
TAMBOERKORPSEN

Tamboertoppers
Down the Street
Brabantse vlag
Slagwerkparade
Trein Rrt'me
The Little Scott
The Drumplayera
Whirlwind
Con Expressione
Paradiddlemarsen 2 en 3

BES KLAROENEN
S. Egberts
H. v, Boven
H. v . Boven
H. v. Boven
A. v. Veluwen
A. v. Veluwen
A. v, Veluwen
Th. v. Campen
Th. v. Campen
M. Schneider

PIJPERKORPSEN

Le Debut
rdcordanaa
Carpe Diem
De BosteUa
Trein Rrt'me
Statige mars

In de Maat
Met Muziek
Berg en Dal
Fris en Blij
Victoria

Arti et Amicitiae
Par la Ville
Le Chevalier Tempete
E Pluribus Unum
Fantasie populair I
Fantasie populair- II
Het Leger Ontwaakt
Vall Cha Cha Cha
Trouwe Vrienden

Campen-d' Ecluse
Campen-d' Ecluse
Campen-d' Ecluse
E. Angouleme Chrysant
S. Egberts-Th. Smits
S. Egberts-Th. Smits
S. Egberts-Th. Smits
S. Egberts-Th. Smits
W. Pachbiers

GROTE ES BEZETTING
H. Klein-M. Sauren
H. Klein-M. Sauren
H. Klein-M. Sauren
arr. J. Jochems
A. v. Veluwen
A. v. Veluwen
W. Packbiers
W. Packbiers
W. Packbtere
W. Pachbiers
W. Packbiers

Rumba voor Band
Entrata voor Blazers en Pauken
Brabo
Davis Rythm (rumba)
Marching with Farmer Goossens
Holland Cha Cha Cha
Jachttaferelen
Met wapperende vanen
Les Petits Chasseurs
Auvergne

J. Mourik
J. Mourik
F. Geens
G. Brinkman
G. Brinkman
Egberts-Smits
Egberts-Smits

Egberts-amtte
Egberts-Smits
Th. v, Campen

Zichtzending van de complete directies mogeltjk, na opgave bandbezetttng en zwaarte.
SLAGWERK

BLAASINSTRUMENTEN

Vraagt het beste op dit gebied: "ROYA L"
Vraagt onze uitgebretde katalogua met
trommen in vele fantastische uitvoeringen
van dit superieure elagwerk.

"GEBR, DE PRIN"S" de beete :
Klaroenen, 'I'rompetten in alt en bas
tnetrumenten, Jachtnoorna, Trompetten
met staande en liggende venttel ,

TIEROLFF - MUZIEKCENTRALE
ROOSENDAAL

MARKT 90-82

TELEFOON 01850-34551

Ere-afdeling
Flui1>- en Tamboerlrorps STEYL '61, Steyl, o.T, v, L. sttsen.
Le nummer: PATIUOTTENMARS van Peetoom. Mooi afwisselend slagwerk. Stemming

ntet geheel in orde. Het korps maakte een onzekere indruk, men kan besUst beter.
2e nummer:"TAPTOE POLKA"van G. Gijzen/L. Sitsen. Eenmoot we'rkje, geepeeld in
het juiste tempo. Stemming ook hier de zwakke zijde vooral in het trio, dit gedeelte
Iron zangrijker gespeeld worden. 114 en 114! pnt., totaal 228! pnt,
Slip. afdeling
Tamboerkorps OUDE HARMONIE, Eysden, 0.1. v . M. Wamier.
Le nummer: DOWNVALLY van W. Laros, Een bestudeerde uitvoering. Enige moei

vJ

Ujkbeden in het samenspel van de 16e triolen. Verder een prima uitvoering.
2e nummer: V - FOR VICTORIE van G. Boedijn. Technisch goed Irorps, de kleine on
effenheden Ironden aan deze uitvoering geen afbreuk doen,
123! en I24! pnt., totaal 248 pnt, en KAMPIOEN.
Klaroenkorps Kon. Harmonie SAINTE CECILE, Eijsden, 0.1. v, G. Haenen-J. Janssen
Le nummer: NEW SOUNn van Egberts/Smits. Keur!ge uitvoering goede basklaroen.
Het tempo werd goed gekozen. Eukele stemmingsfoutjes, slagwerk goed aangepast,
2enummer:"BUGLERS ON PARADE"van K. Smits. Betereuitvoering als vorignummer.
Ook bier weer goede trombegeleiding. De enkele oneffenheden in de 2e stem konden
deze uitvoering ntet ontsteren. 123 en 125! pnt., totaal 248! pnt. KAMPIOEN.
Flui1>- en Tamboerlrorps WILHELMINA, Nieuwenhagen, 0.1. v. H. Bruystens.
Een gedurfd werk om op een
kampioensconcours te spelen, Het tempi van de andante te traag gekozen, Snelle delen
zijn prima. Het grootste bezwaar is de stemming. Overigens paste het slagwerk zich
keurig aan,
2e nummer: IN MARCHING ORDER van Egberts/Smits. Voor deze afdeling wei lets
licht, maar men kan dan ook Iets ervan verwaehten. De accenten le reprise konden
iets moor bebben. De cresc, in de roffels 2e reprise feller laten opkomen, Siagwerk
paste zich ook bier keurig aan, Geheel kon iets pittiger gespeeld worden.
H2! en 113 pnt., totaal 225! pnt,
Le nummer: MIGNONETTE OUVERTURE van J. Bauman.

Flui1>- en Tamboerkorps ST. BARBARA, Reuver, 0.1. v, H. v. Dijk,
Ie nummer: IN MARCHING ORDER van Egberts/Smits. Dit werkje qua afdeling aan de
Uchte kant, moet daarom ook aan de eisen voldoen. De achtste opmaten in 2e reprise
meer staccato spelen. lets meer verschil in nuanceringen. Trio enkele oneffenheden
.. ,iP stemming. Siagwerk paste zich keurig san.
'~e nummer: CHINA eHA-CHA-CHA van M. Everraerts. Dit werk voldoet beter aan de
eisen, keurige uitvoering, karakter van dit werk werd goed getroffen. Siagwerk zeer
goed, Enige aanmerking, stemming eukele maten nlet correct.
.
120! en 121 pnt., totaal 241! pnt, en KAMPIOEN.

**************
We beoordelen onszelf naar datgene waartoe we instaat menen te zljn,
terwijl anderen ons beoordelen naar wat we hebben gepresteerd.

*****************
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LEERLINGEN EXAMENS
De ~Isen van de leerllngenexamens van de lidkorpsen van de Limb. Bond van
Tamboerkorpsen, opgesteld door de muziekkommissie ,L. B. T.

1. KeanIs van de waarden van noten en rusten.
2. KeanIs van notatle en benamingen, beboren bij bet instrument.
3. EIIJ&e kennis van de meest voorkomende maatsoorten. (2/4 - 4/4 )
4. Jr8mIs van de berhalingstekens.
5. EIIJ&e kennis van dynamiscbe tekens en nuancering.
6. Op de boogte zijn van bet onderhoud van bet instrument.

pPktische' uitvoering voor:

LeerllDg pljpers.

I.

Het uitvoeren van de toonladder in C. (op en neergaand ) in lange tonen.
2. Het uitvoeren van de toonladder in G.
3. Het uitvoeren van een eenvoudige Etude. (van te veren aan te wijzen )
4. Het opnoemen van de toonladdera In 1 en 2 kruisen en 1 en 2 mollen. '
Praktlsche uitvoeriDg voor: Leerling Hoomblazer.
1. Het spelen van de bruikbare tonen op bet instrument.
2. Het uttvoeren van Ben eenvoudlge Etude. (van te voren aan te wijzen )
.~cbe

uitvoerin¥ voor: X-dJDg - Tamboer.

1. Het uitvoeren van een roffel
2. Het uitvoeren van een eenvoudige Etude. (van te voren aan te wijzen )
3. Goede stckvoering.
Voor IIet uttbetalen van de subsidie wordt de veIgende sleutel gebruikt :
Voor elb opgegeven leerling wordt 4!6n punt geteld.
Voor .... lilerling welke deelneemt san bet examen worden twM punten geteld.
II:Ib a-Iugde leerllng wordt als drie punten geteld.

a)

b)
c)

Voor e1kIl geslaagde leerling, krijgt bet lid-korps dus 1 punt voor bet opgeven,
2 punten voor bet deelnemen aan de examens, voor bet sIagen 3 punten, totaal
6 pqnten.
Voor'elke leerling welke opgegeven wordt 1 punt, voor bet deelnemen 2 pun
ten, Indlen de leerling nlet slaagt, wordt dit _ 1 3 punten.
Voor elke leerling weiJre<1Oor bet lidkorps werd opgegeven, maar niet deel
neemt aan de examen blijft ~l!n punt.

-Ill
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VERPLICHTE WERKEN 1970 VOOR HET BONDS SOLlSTEN-CONCOURS VAN DE
LlMBURGSE BOND VAN TAMBOERKORPSEN.
KLA~OEN IN

Le Afdeling

Afd. Uitm. heid
Ere Afdeling

BES.

THE JOLLY BUGLER van W. J. Peters bldz.13 uit Etudes,
Voordrachtstukken en Solo's voor Klaroen iu Bea, (T) ,
DERNIERE CREATION van S. Egberts/Th. Smits, bldz.14
uit voornoemd album. (T)
ETUDE D. van W. J. Peters, bldz. L? uit voornoemd album.
(T)

Sup. Afdeling

SIGNALEN IN 6/8 van S. Egberts/Th. Smits, bldz.19 uit
voornoemd album. (T)
ES TROMPET

Le Afdeling

Afd, Uitm. heid
Ere Afdeliug

MARSMOTIE:VEN van S. Egberta/Th. Smits, bldz , 9 uit
Etudes, Voordrachtstukken en Solo's voor Es Trompet. (T)
THE lNSIDERS van Th. Smits, bldz.19 uit voornoemd al
bum. (T)
A CHEVAL van W. J. Peters, bldz, 20 uit voornoemd album.
(T)

Sup. Afdeling

APPASSIONATO van Th. Smits, bldz , 20 uit voornoemd al
bum.

Ie Afdeliug

JA-CHA-CHA van J. Cammenga, bldz.14 uit Etudes, Voor
drachtstukken en Solo's voar Jachthoorn. (Na eerste re-.
prise, de 4 maten rust overslaan., men dient dadelijk door
te spelen.) (T)
ETUDE CHARLIE van S. Egberts, bldz.13 uit voornoemd
album. (T)
ETUDE DELTA van S. Egberta, bldz.17 uit voornoemd al
bum. (T)
RUSTICO van Th, Smits, bldz. 20 uit voornoemd album. (T)

en

~THOORN

Afd. UItm, heid
Ere Afdeliug
Sup. Afdeliug

PIJPERFLUIT
, Ie Afdeling

~

Afd. uttm. heid
Ere Afdeling
Sup. AfdeIing

CON GUSTA van E. Scholten/Th. Smits, bldz.4 uit Etudes,
Voordrachtstukken en Solo's voor Pijperfluit. (T)
PLAlSANT van E. Scholten/Th. Smits, bldz.12 uit voor
noemd album. (T)
AL ANTICO van E. Scholtenz'Th. Smits, bldz.13 uit voor
noemd album. (T)
DE RATTENVANGER VAN HAMELN van Jos. de Klerk. (M)
(dient zonder piano begeleiding gespeeld te worden)
TROM

Ie Afdeling
Afd Uitm. heid

GALANTEillE van M. Schneider, (Kr)
RATAPLAN van M.Schneider. (T)
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Ere Afdeling
Sup. Afdeling

OUR HOBBY van M. Schneider. (T)
WITH TWO STICKS van M. Schneider. (T)

TOELICHTING
Aile werken uit de albums, Etudes, Voordrachtstukken en Solo's voor Bes Klar-oen
Es Klaroen - Jachthoorn en Pijperfluit dienen met aIle voorgeschreven reprises
gespeeld te worden..
De jeugd afdeling - 3e afdeling en 2e afdeling kunnen vrije werken epelen.
(T) ~ Tierolff - Muziekcentrale, Markt 90-92 te Roosendaal tel. /1650-34551
(Kr) ~ Krips - Muziek Thorbeckelaan 71, Den Haag tel. 070 - 689655
(M) ~ Molenaar's Muziekcentrale N. V. Postbus 19 Wormerveer tel. 02980 - 82013
Voar soltsten en/of ensembles, welke wtllen deelnemen aan een solistenconcours
welke georganiseerd worden door Ha.t-moni een of Fanfares, publiceren w i ] de lijst van '11"
verpllchte werken 1970. De solts t en/of ensemble kan kiezen nit A of B in elke afdeling.W'
SOLIST:

Uitgave

Kleine trom
A. De Jeugd. tamb. solisten no, 1
B. De Jeugd. tamb. solieten no. 2

M. Schneider
M. Schneider

Konefa

2e afd,

A. De vrolijke tamboers
B. Boutique

A. v. Veluwen
M. Schneider

Konefa
Krips

Le afd,

A. Supermars
B. Galanterie

A. v. Veluwen
M. Schneider

Konefa
Krips

B. El Toreo

M. Schneider
M. Schneider

Tierolff
Krips

A. Marche du Hollandats
B. Our hobby

M. Schneider
M. Schneider

Tierolff
Tierolff

A. With two stioks
B. Remembranoe-Edinburgh

M. Schneider
J. Catherwood

Tierolff
Tierollf

3e afd.

afd. Uttm, A. Rataplan

Ere-afd.
Sup.-afd.
DUO:

Konefa

2 Kleine trommen

3e atd.

A. De Jeugd. tamb, solisten no. 8
B. Black and white

M. Schneider
M. Schneider

Konefa
Tierolff

2e afd,

A. Attention
B. Duo de concours

M. Schneider
M. Schneider

Krips
Krips

Le afd,

A. Les matadors
B. Good luck

M. Schneider
M. Schneider

Krips
Konefa

Ere-afd.

A. Opmars del' solisten
·B. De talisman

S. Egberts
M. Schneider

Tierolff
Tierolff

A. Friendship
B. Edinburgh Castle

S. Egberts
M. Schneider

Konefa
Konefa

Sup.-afd.
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3e afd,

A. The Dutch Boy
B. Dorpswalsje

M. Schneider
M. Schneider

A. De Jeugd. Tamb. soUsten no. 9
B. 6/8 Selektie

M. Schneider
M. Schneider

Konefa
Tierolff

A. De speelman
B. De tenorsolist

Th. v, Kampen
S. Egberts

Tierolff
Tierolff

M. Schneider
M. Schneider

Konefa

B. Lea Huguenots
Er..... afd,

A. Ragtime drumming no. 2
B. Ragtime drumming no. 1

M. Schneider
M. Schneider

Krlps
Krips

Sup.-afd.

A. Scottish intermezzo
B. The dancing sticks (nit album A)

M. Schneider
M. Schneider

Konefa
Tierolff

2e afd,

•

1 Kleine tram - 1 tenortrom

I

Le afd,
I

.;

afd, ultm, A. De favoriet

,

~

TI!:!Q;

Krips

2 Kleine trommen - 1 tenortrom

3e afd,

A. de Jeugd, tamb, soltsten no. 7
B. Talking Drums

M. Schneider
M. Schneider

Konefa
Krips

2e afd,

A. Triple section
B. Trio de concours

M. Schneider

Konefa

M. Schneider

Krtps

A. Mon plaistr
B. Teamwork

M. Schneider
M. Schneider

Krips

B. De pioniers

M. Schneider
M. Schneider

Tterolff

Ere-afd.

A. Bintang Tiga
B. The three friends

M. Schneider
M. Schneider

Konefa
Tierolff

Sup.-afd.

A. Rumba section
B. The jolly boys

M. Schneider
M. Schneider

Konefa

Le afd,

afd, uitm. A. The marching drummers

Mnziekuitgaven:
j

Tierolff

Konefa

~

Konefa
Tierolff

Konefa

Konefa, Jensiusstraat 54, Rotterdam, tel. 010 - 241871
Tierolff, Markt 92, Roosendasl (N. Br.), tel. 01650 - 34551
Krips, Thorbeckelaan 71, Den Haag, tel. 070 - 689655

I
BOEK-en OFFSETDRUKKERIJ
BOEK-en KANTOORBOEKHANDEL

€

tI clem6
••
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MUZIEK

VOOR:

,.. accordeon-orkeaten

• alagwerk-aolt
II
-duetten

• mandoline-o rkesten
,.. accordeon-soli

"
"

• pijperkorp6en
vindt Ubi) de

-trio's
-kwartetten

Sp e c f a a l-s ULtg ev e r t j

KRIPS-Muziek
Tel. 070-689655

Thorbeckestraat 71, Den Haag

C a t a l o g u e op aanvraag

Eduard Nazarski
teL 04749 - 494
j

Tramstraat 25

giro 807041

ROGGEL

1
j
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LEVERANCIER VAN TROMMEN
EN

MUZIEKINSTRUMENTEN
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Onz e reparatte-afdeling
staat met
SPECIAAL OPGELEID PERSON EEL
voor U klaar !

Reparatieopdrachten worden binnen
8 dagen uitgevoerd.

INSTRUCTEURSEXAMENS AAN HET CONSERVATORnJM TE MAASTRICHT
Zaterdag 22 november kwamen in het Conservatorium de 6 kandidaten:
W. Loontjens
L. BoUen
F. Jongen

Maastricht
GeuUe
Gulpen

H. Beurskens
L. Wolfs
M. Warnier

Tegelen
Eysden
Eysden

voor de Examenkommissie die gevormd ward door de heren J. Jochems Sr., Roar
mond, J. Semmeling en P. Lejeune uit Maastricht. Bij het begin kwam Directeur
Hijstek van het Conservatorium de kandidaten sterkte wensen. Tijdens de examens
bleef Directeur Hijstek steeds in kontakt met kandidaten en kommtsste,
Bij de gemaakte komposities, waarmee de examens begonnen, waren enkele zeer inte
ressante werkjes; het blijft jammer dat daze waarschijnlijk noott benut worden.
Het hoofdstuk Theorie werd voor de kandidaten niet gemakkelijk gemaakt, want er
werden ook vragen gesteld die betrekking hadden op het hedendaagse verschijnsel van
i,'.:, de drumband en show, maar aUe kandidaten wisten met Iogtsch denken de juiste ant
'Sf woorden te geven.
Voordracht, dynamiek, ritme en techniek werden met zware etsen op de proef gesteld
en bij Prima-Vista werden uitzonrlerlijk goede prestaties geleverd, er ward nl. mu
ziek voorgelegd, die nog niet uitgegeven is en die geen marsritmes inhielden,
Bij de Praktljk-Instructle werden aUe kandidaten geassisteerd door het Tamboerkorps
van de Kon. Oude Harmonie Eysden. ondanks het feit, dat dit korps de volgende dag
deel zou nemen aan de Kampioeilschappen in Treebeek.
Bij dit onderdeel waren de kandidaten pas echt in hun element. Hier toonden zij al over
veel routine te beschikken. Vooral Mart. Wamier wist "zfjn korps", dat niet kompleet
was, tot goede prestaties te brengen, We weten ook, dat dit optreden voor het Tamboer
korps een stimulans is geweest om goed te presenteren in Treebeek, want niet aIleen
hun instructeur M. Warnier, maar ook een hunner laden. L. Wolfs, was bij de kandi
daten.
Het r esultaat der examens was dan ook: 5 kandidaten slaagden MET LOF en de 6e,
M. Warnier, zelfs MET ONDERSCHEIDING.
Een trotse Lernar, J. Semmeling, die het zijn eigen leerlingen beslist niet gemakkelijk
had gemaakt, kon dan ook getuige zijn van het uitreiken der diploma's, dat in opdraeht
van het Bondsbestuur door P. Lejeune geschiedde. In zijn gelukWensen verweefde de
heer Lejeune de waarschuwing dat, nu zij gediplomeerd waren, hun verantwoordelijk
heid tegenover de jeugd groter is geworden. Hij wenste de geslaagden veel sterkte en
succes. De L. B. T. kan opnieuw trots zijn op dit resultaat, dat mede door haar streven
,," ~. bereikt.
~eraar J. Semmeling, een der grote stimulators van deze examens, vertrouwde ons
toe, dat dit wei zijn allerbeste klasje was. Deze geslaagden hadden deze prestatie in
de kortst mogelijke tijd kunnen leveren, omdat zij met "rnuziek lezen" geen moeite
hadden, Om lange studie en dus hogere kosten te vermijden is het, volgens de heer
Semmeling, gewenst, dat de toekomstige "atudenten" ook in staat zijn "muziek te lezen".
Hi] wilde dit echter met als eerste eis stellen.
Directeur Hijstek, die de geslaagden ook komplimenteerde, beloofde om voor de
Tamboer-Maitre een overzicht te geven van de eisen die aan de toekomstige kandiclaten
worden gesteld,
Hartelijk dank Tamboerkorps van de Kon. Oude Harmonie Eysden voor de verleende
assistentie.
Geslaagden,namens het Bondsbestuur en redactie, van harte gefeliciteerd.
P.L.
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N1EVWIl VAN DE ADMlNlllTRATEUR
Secretarlaatwljzig!neD
Flult- en Tomboerkorps St. BARBARA GLUCK AUF, KakerH'c'w-berg
Voorbeen: L. Schlffers, Dr. Poelsstrsat 32, SCbaesberg
Tbaos:
C. van ZIII, Aalbersestrast 6, SCb/lesberg tel. (04443) 1647.
Drum- en k1aroeukDrps WERK NAAR KRACHTEN, S~veld
Voorheen:
W. v.d. Vlsg, ZBUDbrecherstraat 6, Slmpelveld
Thans:
Men. Straat-Wauben, ZBUDbrecherstraat 20, S~ve1d.
DrumhllDd Harml>Dle Mesrssen
Voorheen:
M. Maenen, Kru1sstJ'lUlt 1, KeenseD
Tbans:
J. Cobben, P.A. SomyasIDgel2, Meerssen

Flult- en Tsmboerlwrpeen HEIDE, Swa1men
Voorbelln:
P. Sanders, Belde 40, Swa1men
Tbans:
J. Stlenen, Gr. GerardSstraat 9, Swa1men
RectIfI!atle
BII de adreswljzlglsg In het JUlio-nummer van de T. M. werd bet adres van
Klaro..... en Tsmboerkorps ST. JAN, Heer, foutlef vermeld. Er slond: wordt nu
J. Heats, Akerstraat 126, Beer, dit most zljn J. Hauts, Akerstraat~, Heer.

~

AGENDA FESTIVlTEITEN 1970 (zover de data aan redactle bekend zljn)
Sollstenconooursen
DIstrict m :
Drumheud Harm. Eendracbt Heerlen op zondsg 18 jUlii1970
Bondsconooursen
DIstrict I :
DIstrict

m:

Flult- ... Tamboertorps Wilhelmina, Nleuwenbagen op IWDdsg 28 juDI
tar gelegenheld van hun 25 JlLrig bestaan
DrumbaDd Harm. Kunst en Vrlendeohap, Brunssum op zondsg 6 sept.

Festivals
DlBlirlct 1

Drum-, _
... KlaroeukDrps MoleDberg Heerlen, 29, 30, 31 mel
tar ge1egenheld van hun 2e lustrum

Flult- en Tamboerkorps JuilaDa, AbdIssebosch,
tar gelegenheld van bun 2e lustrum

6 - 7 juDI,

Flu1t- BIl Tsmboerkorps St. Barbara G. A., Kakert-SChaesberg,
29 - 30 augustus, tar gelegBDheld van hun 20 JlLrig bestaan
Dlstrlot

m :

Jachtboom- ... Trompetlerkorps Ede!wetBs, HekseDberg-Beerlen,
5 - 6 - 7 juDI, tar gelegBDheld van 2e lustrum
Sbow- en Klaroenkorps Antonius, Treebeek, 3 - 4 - 5 JUlI,

ter ge1egenheld van hun 3e lustrum
DIstrict IV :

Flult-

District V:

Jeugddrumband Heel ts Heel, .18 mel - 2e Plnkstardsg, (districts
festlVll1)

BIl

Tamboerkorpe Heide, Swalmen. 17 mel (dIstrictsfestival)

VrlBDdelljk verzoeken w1lslle org8DIserende korpeBll van Sollstenconcoursen, BoDdII--.
COUCOBrsen BD Festivals zo spoedlg mogelllk de data opta gev... aan de admlnlstratle.
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K. BAKKER en ZN.
Tel.04448-3757

Siakkenstraat 67

HOENSBROEK

VOOR HET HUREN VAN FEESTTENTEN,.
DANSVLOEREN - PODIUMS
GELUIDINST. - VERLICHTING

Zender kosten uwerzijds
maken wij een ontwerp van

Vaandels
Vlaggen
Schellen
bomen
Vraagt foto's en prfjzen

U zoekt iets voor een begi.nnend

DRUMBANDKORPS?
U zoekt iets om uit te kamen in de
ere-afdeling met uw

DRUMBANDKORPS?
U zoekt een solo. duo of trio voor uw
beste drummer{s) in uw

DRUMBANDKORPS?

Vraag dan folder aan btl de

DRUMBAND-SPECIALIST

n.v. KONEFA
.Muziekuitgaven
lensiusstr. 54, Rotterdam. Till. 010-241871

TENTEN VOOR ALLE DOELEINDEN GESCHIKT:
2
In de maten va n 30 tot 3000 m
grondopperv.lakte.
Vloeren, v e r l t c h t i ng , toiletwagens, v.erwarming, enz.

W.J. HEKKENS-REUVER ~:~':-=7:'~~771·
ZEILMAKEAIJ • TENTENVEAHUUR • ALUMINIUM JALOEZIEEN

"!!""I--_---_.. .

3;
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r".--,....-,.--~~"""'!
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Levering van aile toebehoor
AKERSTRAAT ~
Teleloon 04445--2038

Vak1<undige
reparatie-inrichting

UW VERTROUWENSADRES

Grote sortertng kalfsvelten en plastic vellen; Weater King, Everplay.
Levering van aile binnen- en buttenlandse muzfek.
CONCERTTROMMEN

Royal, Ludwig, Premier, supton, Wiley
MARSTROMMEN

Royal, Supton, Wiley,. Leverbaar in 36 em, 33 em en 30 em.
PARADE-, DIEPTE- en 0VERSLAGTROMMEN
ROYAL:

Diverse modellen zowel enkel ala dubbel spanbaar, verende schroefbussen,
event, automattseh snarenmechaniek. Perloid uitvoering in diverse kleuren
WILEY:
Luxe parade trammen B x dubbelspanbaar, profielbanden, nylon Yellen,
demper, autcmattach enarenmecbanlek; perlotd uitvoering in diverse
kleuren. Luxe overslagtrom dubbelspanbaar met dempers.
SUPTON:

Prachtlge modellen in alle kleuren, gelakt of polarotd voorzien van gleuf
plaatjes en voetjes. Leverbaar met schraef- of touwspanning.

KLAROENEN

Supton, Mahi1lpn, Van Engelen. In bes of es of gecombilieerd met ventiel
of bartl,
Baatrompetten, JachthOoms, Bazutnen, Bashelicons.

Druk: Eljdeml, HoofdKru.t 48. Ey,elshoven
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