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W.Pilieh
Ir'a.l\raat 74
li,yw.ab..-.
,.1.04443-2415
P.I.'j'De

MUltrtoht

2.Redaktie schrijft
.
a. W.l1.C.p1annen
t. Instructeurscursussen

c. Ere wien ere toekomt
4.De Administrateur-Penningmeester
6.Districtsnieuws

'oOPll\t.,

Hub.Jo&&.n
B••rl.rh.1d.
tol. 04441-2~34

f

INHOUD

Pape.w•• &2
tol.(I4400-1~422

7.Bondsconcours te !1eijel
9.Kankeren maar jongens •••••••
lO.Contact met FEDEKA}1 Belgie
12. Punt en ••• .. punten •••• punten ..

14. tlogeens: Kuninklijke Er):enning
15.Show wedstrijden
AGENDA
17 aug.Bondsconcours in MONTFORT
17 aug. Festival in Boukoul-Swa1men
31 aug.Showwedstrijden in Schaesberg
en in \ieert
7 sept.Bondsconcours in Kerkrade
14 sept.Bondsconcuurs in Ven10
13 tot 15 september Festival in Waubach.
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REDAKTIE SCHRIJFT/•••••••••••

W.M.C.in teken van het 200 e
geboortejaar van

LUDWIG VON BEETHOVEN
Kerkrad•• ~t lich op

~oor

het 6. W.M.C.

velk sal worden gehouden Tan 17 Ju11 t!m

9 aug. 1970.
TUde•• d. recent. per.confer,oti. kon de
stichtiAg8TOorlitt.r rr.Dohaen m,dedllen
dat d, orgaDl.atie Tan bet ko.ende .u&1.&
f,.t1TOI reed, ataTig in d. steiger. staat.
Yoor de COnCouraen lelf b•• taat apoieuy
grote belangetelliDg.Rui. 150 korp.en ult
all. delen Tan d. v.reld hebben reed. o.
inlichtiagen getraagd.
Groot ia de intere,•• Toor bet W.M.C.uit
U.S.A.,Terder oak uit Taj.cbo-Slovak~••
Diytrll bUi_enlaod'l rederati•• lullen d,
Da:\.!onal. ku.pll)tD.tD. naal' brkrade gaea
af·uard1gen.

De jury Toor de concertvedatrljden i. na
genoeg eekend,ITlnals d, jury Toor ~.
.ar.vedatriJden.Yoor da mar.-en Ihovved
.*t!gdRB lijn asngelocbl:de Engel •• an
fRANK WRIGHT;MaJoor LARO,de directeur nD
d. Kon.Mar1nierekapel en S.EGBEHTS Serg.
faabaer yag de Will •• frieo&apal.H1araan
.&1 nog een buitenland. juryl1d vorden
~oage~oegd.EiDdelijk ward ook aen ~aa.aD
u1t de dr~bandwereld loege~oegd.
Zoala het 11ch laat Banlien tulleD de
aarlvedatr1jden aet de daaraan yerbonj.n
concertvedltrijden niet aeer vord'n her
baald.

Hat

Itra~en ~an

INSTRUCTEURCURSUSSEN
voor leiders van drumbands
klaroen- en pijperkorpsen.
Op de MUliakechool te Kerkrada ba,taat da
.0geliJkheid o. te wordan opg.leid tot
Inetructeur yoor tamboer- en/of pijper
korp ••
Me.rd.re inetructeurs hebben hUD,door de
L.B.i.erkende diploma reede bahsald.
De ~raag vordt nogal eeul ge.teld: Vat
.olt ik kennen o. &an dese curtue d.el
te kunnen neaen? ~anneer beginnen dele
cureu••an'?
Ret ant...oord op Traag 1 i. dat iedereen
die lid ia "an un korps de C\lreu.. en kan
gaan nlgen. Wat betreit d. aallYallg ~8D de
cur.useen:Dit kan elke .&aDd wan bet jaar
gebeureD.
o•• e~ goad ge~olg een .xaaen at te leggen
.oeten de ~olgande onderdelen ~an de cursu!
goed varden beheerat:
Hi.torieche ontwikkeling ~aD grate en kl.i
ne tro••
Kennis yen Nederland!e en Buiteulandse CO.
pon1sten op dit ~lek.
KenD1s ~an de Methodiek.
Beknopte Alga.ena MUlietleer.
Co.poneren ~8D taaboerpartij biJ gege~en
.aramelodie.
Kenni. ~8D Ex.rcitie.
Spelen .an;Priaa
in alle
anten_Ritm1ache figur.n-Aoc.ntr1t.en.
Le.gtyan t.o ••• de exaaiuatcro.
Voor de P1~perinotructeur. vordt dit neg ean
getuld .et het Tolledig bebeer.e» ~an het. in
Itu-ent eO. het aptlen ~an dt op t.e geyen eiud,.
~oordracht.tuk ,enl.
Alle inlicht.insen bij: de Beer N~Ze~eD
Direchar der K.erkraadu MUlitkscbool.

Vi.t~Roffela

ons Bond.b •• tuur il,o.
da pijparkorp.en
klaroenkorp,en
de oOQcertwadatrijden in de RODAHAL door
te doen gaan,vU hopen dat het Bondabeatuur
in da.a op.et sal alagan.Ret hiero.trent
ungaTraagde onderboud .et. het W.M.C.
b••t.uur h•• rt nog niet plaatsgthad.
We hopen dat s\i Ilagen o.dat dan lie korpaen --uit de hooglte atdaliagen
gelegenheid krijgen te bevijlen dat lij ook
kunnen concert.ren.
~oor

.n
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ERE WIEN ERE

TOEKOMT;~

•••••••

Het grote DaiioaaaJ. OODcourl,bet "RODGOlD MUZInFEEST KLAROEI 6~·.dat oader &u..philo 'Jaa
d' SORMO in B".lt,d, •• rcl gtboudl. bad 81,t Ell aaar TYEl 1iaburg'l korp.la biJ d, d•• ine

••r •• Vij lobr•.,ln dat WILHELMINA ltrtradt-Hols d' laig. . . .,.ear oot rluit- en T..bolrkorpa
DBS GIBOEBEN '56 Tan (aalb,id, b'baald' in d' £rl-afdel1Bg ••n .,rlt. prijl •• t 204 punten.
ne beiel, karp'ln liJn ladln "aa OD.I L.B.'_
HIt IUGel. "an d••• korp'ln .pr•• tt ell. t ••e.r aaa all .,n b,dlntt dat Taa el' 45 d••lBI
.,nd, karp'ln er 'llobi' 9 •• n .,rlt, prijl behaalden.
~ot 'Yoar DBS GENOEGER'56 oa•• gelukven'ln •

•e=====================z===================
===_.=========_===z=====._=================

BELANGRIJK NIEUWS VOOR TAMBOERKORPSEN'

Titrol!! HUl1ttotn\ralt lijR Inig. albaal ",rlch,nln .tt "D
.eer groot aantal ItQdla-IOloll In ~oordracbtltutten,die Ipeoiaal
bedolld
~oor OBZt .ulietvlreld.
1. Tuboeralbu
AI de.e albal bl~attln ttQdel
2.Klaroen in Btl/Baatlarotn
Solo·. In Voordraobtlt~ttID.
J. 'l'roaplt 11 Ell Baavo.ptt
4.Jaobthoorn i. IS

B~

.ua

5.P1jporfhU

VaarYoor U .1 tuat gl~itID?
Voor opl.idiD&,1Ddi~id~lel of in torpl~lrb8Ad--Voor opleiding aan MUliltlcholln In/of
Opllidingl1natitutla--Opltiding nor dinr.. diplo.a'I-Sol1ltilch optrldu--
Ugen ltadh.
Het .lrlchiJnln

~aD

dl.1 albul il vllr ela grot. Itap in de goed. ricbtingl

a.c.a=accc==a.a==c===~==accccC==c=======.aa==cc==c=.=cccca.c_

cc.c=cc.c••••••==.=•••aa=a•••a==========cc========.==••••c=••
MUZIEK voor:

*
*
*
*

accordeon-orkesten
mandoline-orkesten
accordeon -SOH
pijperkorpsen

*

slagweI'k-soli
"
-duetten
"
-trio's
"
-kwartetten

vindt U bij de speciaal - uitge-,erij
"KRIPS - MUZIEK "
Thorbeckelaan 71, Den Haag. Tel. 070-689.655
Catalogus op aanvraag

-.-

-
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ONZE ADIINISTRATEUR HEEFT ZEER BELANGRIJK NIEUWS ••••••••••••
De penningmeester-administrateur he eft ten gerieve van al de
lidkorpsen,naast zijn girorekening ook 'een bankrekening ge
opend bij de Boerenleenbank in Tegelen.
Zo is het mogelijk om nu in Uw eigen plaats Uw betalingen te
doen-betreffende de Bond-op bankrekening:
No. 15 05 02 966
C.Timmermans
t.g.v.Limb.Bondv.Tamboerkorpsen
Parkstraat 7
Tegelen.
Het gironummer van hr.H.van Zijl IS VERVALLEN.
~~~;=~#~l;;~~~~g=~~:~c~~~=~;~~~Z==~===~_~=.&_~=
NIEUW LID:

Drumband Fanfare St.MARTINUS Urmond (district II )
Secr.J.A.Mennen Burg.Strijkerstraat 4 Urmond.
SiCRETARIAATSWIJZIGINGRN;
Drumband ST.GEORGIUS EN SEBASTIANUS Beesel in district VI
was:J.Peeters
Hoogstraat 2a
Beesel
nu :L.Litjens
Heyaekerstr,12b Beesel.
Drumband Kon.Harm.Roermond in district IV
was: R.Gorissen Leliestraat 1
Roermond
nu : H.Gorissen Christoffelstr.8 Roermond
Drumband Fanfare ST.MICHAEL Eikske-Sehaesberg in district I
Bftcr.J.Schrooders Froweinstr.4 Schaesberg verzoekt bij zijn
adres te vermelden:Post Kerkrade-West.
NAAMSyERANDERING'
Drumband en Bazuinenkorps VICTORIA Heerlen is een onderdeel
geworden van de Oranje vereniging Nieuw Einde en draagt nu de
naam:DRU~mAND EN BAZUINENKORPS "JONG ORANJE;"
Seeretaris blijft :M.Dalenberg de Ruyterstr.ll Heerlen.
~
Het korps staat onder leiding van ;10 Kastermans.
Namens Bondsbestuur en Redaktie veel sueces voor de toekomst.
RECTIFIgATIEj
In het juninummer is een fout gemaakt bij de secretariaatsveran
deringen .Er stand Fluit en Tamboerkorps Marijke Hoensbroek en
dat was fout.Dat moest zijn:Fl.en Tamb.korps PRINSES MARGRIET
De nieuwe secretaris is.H.v.Hemert Stuytstraat 1 Hoensbroek.
Jeugddrumband HEEL is ingedeeld in district V.

-'
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5

BEDANKT ALS LID heeft de DBumband van Harm.St.Caecilia-De
Gele Rijders uit Maastricht (district II)
VERZOEK NAMENS DE REDAKTIE:
Het komt herhaaldelijk voor dat enkele T.M.'s retour komen
bij de redaktie met vermelding:verhuisd.
rd1.·d~·v~.r .~o~
Deze worden dan aan de korpssecretaris gezondenl:g~~::~

8' aoe

Bespaar de redaktie veel portokosten en extra werk en geef
Uw adresvel~nder1ngen door aan:lrenestraat 74 Nieuwenhagen.
Een telefoontje is ook al voldoende:wel liefat na 4 uur op
nummer 04443-2415.
Copy en advertenties dienen v66r de eerate van de maand bij
de redaktie te zijn,andera wordt plaatsing zeer moeilijk en
moet worden uitgesteld,
Helpt U 09k hier mee aan vlotte afwikkeling.
Op het ogenblik is zoveel copy aanwezig dat we echt niet
de artikelen,die te laat komen,niet meer kunnen plaatsen.
Bij voorbaat:Rartelijk Dank Voor Uwe medewerking.

ce==_c=::==::===:::===:==:_=:_:=:===_=: __ =_::==_: __===_ccc_

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

========s======================e======================••c=.

Ret Klaroenkorps "SINT ROCRUS" te Pey-Echt vraagt een
INSTRUCTEUR ,
=========== Repetitie zondags van half elf tot twaalf uur
anmelden bij:
.
J.A.Graus
Burg.Meeuwlssenstr.12 Pey-Echt.
=====.=~=================================.===R========
=c cz c :

+++++++++++++++++++++++~++++++++++++++++++++++++++++++
++ + + +
===z=:=====m:=========_==_._.
===_c:_=
_

n.moe ersc
zn
voor
uniformen
en
uitmonsteringen
UNIFORMKLEERMAKERIJ

Reerlerweg 49
tel.04446-1281
Bongerd
5
tel.04446-1788
YOERERDAAL
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DIS'l'RIC'l! II

PEESTE. 11(
GULPEN

ElJSDEN

SCHDT'llERIJ "ST.HIJBER'rUS"

VIERT
HAAR 375 JARIG BESTAAN
•••••••=••••• =.=.m.==••• == ••
EI. druabaDd.t••tiY&l va. •• n der Godard,lt.
b1j d. rier1118

"q

het 'n5 jartg bntau.

.,an d' Sob.tttrij in Gulpt.,waar"aa ook d,
druabID4 lid t, y~ oa" Band.
Yau••lflpretend warl. wij daarbij In 1-SID
d' opioOht dlr lohutttrij.n,aaar al' d,
dr~blDd. tr Diet war•• g ••••• t .... dlD ...
het vel kl.~1g g•••••t,n•• ,lond.r 0.1'
korp.~

taa dat Di.t.

Hit r•• lt .era &1 .attrdaga glop.nd door
Dr.Haack d, Yooratiter "an d, Sohutttrij.
Burg.....tar jar.ar.".. Rijokl"or.el en dt
Heer D,tt. dr.HIDDi ••,. .pratt. woordtA
yin waard.ering.De yoorliittr "an d' Hara.
yen Gulpe. braobt If.patb1e In 111fdt YaD

dt Gulp••art. yoor hun Schutterij oDder
.."ordell.
.u~.lbp

d, optooht ••t uH,aUZ' el,

10D

tn

dt perfecte orgabi.a\i, ,i-S 41\ op ea 10
¥ll .tn taoh im 4. gt.\t14t tij4 klaar.Bij
htt drlJllbu.d.t..\hal .,rtbn .t Intel. 'faD
ODlt Bond'ltden op die bij buD op\red'a
li'\tD sita dat I' 'fan ht\ 8Otd' hou\ lija
gelD,dtD1Btt Liaburg., Eikeabout.
Uet laig' 4&\ ODI t,gen'i'l Y&8 ook bier
de ui\,r.t striAge deel.'" TaD korpstn ui\
oal di,\riot.Waar IOU dat toch &an liggen?
~
~.e
= •••••••_

•._•..• •..•

KASTEELPEESTEN
MET
DRUMBANDSHOW
• • • • • • • • • • • • s • • • • • • • • =__••
In het tader Yan de laahelte..hn,die
in Elj.d.n door bet Unifor-foadl varea
georganlleerd,haddtn dt organtl&tort.
ttD h.l, loadagaiddag ingerui.d 'oar:
!l!...Q...}:.
E1nd.lijt t,D organil&tit die ~t as.
durfdt WBar vij al. 10 18.1:lfJ naar dtd...
Min had het nlh aangldurfd o. 41 drU"'lL.;;
band TaD d. K.M.[.~it te Rodigen.
Naaat de [.M.K.vaa daar oot St. Barbara
TaD Kaker\jScha.'berg .tt haal r.ed, goed
beteDd. Majorttt.groep.
Oat de druaband yau d. Xon.Hara.St••
CeoU. lilt preltnhtrdt '.ta .tt dt bar
Donie ttn Ylot 'trloptnd••how,.ooi ta ,1't
uitge,oerdl
St.Barbara yoerdt bear Shov-po\pourri uit
waarY~ de EijsdtaartD,die op aUllekiehied
iocb vel 'Irven4 lija,h~ waar41ring door
tenneD saTen.
applaua
De Druaband YaD de K.M.K.,oad~r leiding
TaD de -grootbe.norde.aar\l&l.-lraabo.r-Mai
tre Maj.Rtija.der, lit' oal gtdUen ,an tta
kleiD onderdeel 'faD de Tapioe Delfi.
Kortaa het was .ta. .iddag dle 'foor n&'fol
ging T&tbaazo ia,nar dID .othn er vel .ee)":
TaD oDi' Sbow-Bond,corpee» &aD . . .doeD.

't

tei

Op verzoek van onze Dietrictsvoorzitter de heer Odekerken
het volgende:De St.Jansband uit Heer heeft haar voornemen om
in de Sportha1 van Huize St.Josef een Showconcours te houden
nog niet opgegeven.Laten we daar toch a11ea aan meedoen.Ook
die korpsen die nog niet aan show doen.Laten we kennis opdoen
van deze prachtige presentatie van onze korpsen.Bovendien za1
dit de gelegenheid zijn om tenminste in 1969 EEN feest in ons
District te doen slagen.
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DONDSCONCOURS TE MEIJEL )'AUQUSTUS 1969
==:=ca:========c===c==•••••• ===.===.==.
OPTREDEN VAN DE DRUMDA~~ HARMONIE QULPEN HET HOOQTEPUNT.
De organ1satie TaD dit Bondlconcour. vas in handen TaD het Klarolnlorps Tan d, 50 jarige
Scbutterij SIRT ~ICOLAAS uii Mtijll.
Zeer goede organ1satie--Keurige acco.odaiil--Trop1Ich lo••rvler--Voldolnde aantal Itorpaen
z1edaar d' ingrtdienien oa ',n a1xtuur t •• atln Toor ••n geslaaad r••• t.
Het stbeuren Yond plaata in bet. 1d,a.al. geleg.1I. .portparltllDE STARi'E".
Oe dldn,.,nd, korpaen werden op d, IIal'kt ontl'aagen en aarobterdtn in"stertocbt"op near
het concour.terr,in.Weer ••n goede-n1euwt-gedachit.
Dertien korps.n ••ldden zich present en ••n karps liet ",.ratek gean.
Preet•• o. 2 uur kon hr.Vis •• re,Toorzitter Tan het organisaiiecoait' velko. h,ten aan~d.
Burg.m"Bt.r TaD H.ijel,her.n juryl.d.n,bondabeatuur,korpsen .n belo.kerl.
n. orfici.l. opIning g••cni.dd. door Burg••••ster G.Kirk.ll.
Namen. de Bond Toerde Vice-Voor_itter P.H.Tan Hoef het voor ••
De op.ning verd afgerond .et h.t guuel1jk sptl.n Tan d. M.oil\l-.u.ra .n daarna koD. d. jury
be.taande uit dl hlrln A.H.JBDllln ~it ~.tlrdaa In J.H.Jan.en uit Zaltbo...l (die d. hr.
C....qa TtrTil1j) san het Vlrk geen,
EXELCIOR uU hUberg in Hoard Brabant but ..t"De i.ret. stapll Tan W.Laros de Bpits at.
DI.e ,tap ••1 .oeilijk Yoor de Z.11berg.rl." b.haald.D bi.r••• 110, punt.
n, Ylott. verkvij.e YaD jury en ad.iniBtratie dvong all.r r.apeot at.Ondanka de iropilcbe
bitte.H.t .81 .el ••ne .en keer .0rd.D. g•••gd,dat d. bODd'B.oretaril bij elk concoura
bergen v.rk yerz.t ••aar o. de,e k.er ylot en correct t. v.rken b•• rt h•••enig .Vt.tdrup
p.ltj. geko.t.Ook .ijD ..5ilt.nt Cor Ti ..eraanj h.bben v. nog Dooit 10 li.D Iv.t.n.
Zj bibbeD vel lin extra plui.pJI nrditn~: ....•
H.n kon con.tat.reD. dat.ondank. d. broei.rti. var.t.,d. pr.stati. goed te noe.eD. vae.
4 korpaen behaald,n un 2. prijsj 3 ten 1. prijll; 4 korpun een ,. prij. . .t pro.oU••n
1 korpa b.haald. un 1. prijl .et lof der jury.
H.t hoog_t. santal punteD. in de 1 aector .0eateD. tve. korpaeD. d.leD..t.v.Dru.b.lon.Har••
THORN eD Fl.'D T~b.korpe EXCELSIOR .ontfort,beiden yerdieDden 248 punten.D' hierToor doer
bet G••• tnt.b••tuur H.ijll belcbikbaar geltelde beker v.rd Da latins toeglve••n &aD Dru.b.
KOD. Han. THORN.
ID de B ••ctor 5tat d. Dru.b.Har•• GULPEN •• t kop en Ichouder. bOYln anderlD. uit.Zij var.n
de enig_teD .et 1. prij' •• t 10r.A! in d••ar ••ed,trijd gar dit korpa e.n Yillitekaartje at
dat ith deed belonn nor het oonoert.Hit de .artllEL TORO"Yan bun instructeur f • Jong'D
behaalden I' 128 punteD.ln d. conc.rtvedltrijd ••t het nua.er "FAKCY VOOR BARD" YaD Jo
Conjaarte .aar li.rat la'i punt.Totaal santal: 257~ I Dit optredeD vaa een feeat yoor
allen die h.t beluiaterden.Het publi.k V81 enthouliaal. De bepaald. err.ct.n yan diy,rae
ribe-in.trlmentln verden goed g.bruikt. Weer eeD nhuv bevijB dat "SHOW" Diet nrvaarloosd
hoert t.e varden. I. d. pri.jlui\reiking lbuluuililea :I1j 'hu.aP'Wtd.ea--r op nler nrtoek en
gaY.D nog een gaT' d••onltra\ie yan hun kunne~et .akel. and.re aa..era.
In de pauli -legdt d. Drlmban.d en hnrare st.JOZEF '!'an Heldla-Btring.n een pracntige Shov
op het concoureterrein,door yelen •• t vaarderiDg geYolgd In .et applau8 b.kroond.

___ . ._____.JJ

-
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N& d'

~.dl\r1jd.n ~.rd.n

all. prij.,n u1tgert1kt door Burge.eetter Kirk,l,.

Al a.t al kaD d. Dru.b8ll:d yaa Sch'lltterlj ST.NICOLA..AS

itrug dID. op un goed gulaagd

bODdsoonooar.tdoor ae YDarb.lldig_ orgaAi4&tit blbb'D zU dt L.B.T. ,,11, grot. d1.ntt
btvt.an.Oaarbij mag Dog vorden .er.,ld da\ Juryled'D .n Bondab•• tuar 'In pr1aa
y,rlorg1ag gloottD.
Machtln vij het I.ggen dan 't1d'D vt:Tot siena!v. ko••n araag DOg "n, tlrus'
W.P.
.a..
concert. tot.
UITSLJG!:l!:
DERDE AFULINo
Dr'llaband EXCELSIOR
Zei1btrg
110;
111; 222
N-B.
2, ?rijt
106
DRwaband I:.M.M.
He.ij'D
110!
2, prij.
21-'
DruahaPd GRATHEM
Grath,.
114
227
1. prus
2, pr\jl
Druobaad ST.SEBASTIARUS Ell
lOB!
106! 21,
Jaugddruob.ST.KARTlKUS Horn (net-or B)
112
112
22<
1. prUs

"'

TVE!:DE AFDEI.rNG
Druabud SUT JAR

Salix'.

Dru.bud Fant. EXCELSIOR

Bugg.lI.u

112;

126;
111;
1'S
127
113

102
112
121
115

239
213;
227
248
228

Montfort

117
12,;

117
122;

23<
24B

Gulpea

128

129;

257;

DruaDBnd SINT NICOLAAS
H.,thuiuD
Druab.KOD.Har•• THORN
Thorn
Klarolukorps ST.WILLIBRORDUS M.1jll ( ••ctor B)

1. pr.aet prca.
2_ prUIl
18 prU.

1. pr••• t pro ••
,. prija

AfDELING UITKUNTENDffEID
Rogge!

Druaband sur PETRUS

fl ••n Taab.korp. EXCELSIOR

1.pz.+prollotilll
1.pr .+proaot.ie

SUPERIEURE AFDELING
Dru.ab.Har•• GlJLP!JI

te pr •• lIlt lot.

f ... EDUARD NAZARBK I

Tr.. m.t r .... t es

RDOOEL

tel. 04749-494
girol 8C17 041

LEVERAIICIER
VAlli TRaMMEl'( EN MUZIEKIIiSTRUMEIiTEJ"

On3e reparatie-a!deling
.taat mot

Opdrachten worden bij

SPEIAAL Ol'GELEIll PERSOIlEEL

U opgehaald en binnen
8 dagen-uitgevoerd

voor U klaar !

teruggebracht !

~.

9
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IWIl

GJ:Il.ACBTJ:

(:l,IERE,

Gtboora op

~.rg&d.r1ni'D,bij

r.,tlYalt,bij cODcourlaa,tnl.owlrall

AU.. vord\ d.oor het. b.. \u.U' Sir-gtu. tn Y1j !lOgin on. D.lrg'D'
••• b'.olien, ......••
waara• .o,t. di' krlt.1,t altijd to.,n SA d, VERGADERIRGEN?

waaro_ .IS\ In g•• rt ••n g ••n (11If.\ glzonele) kr111tt oYer d.
vlrkvij" TID de .enBIn die vij 'tlt b.bbeD getolln?
Zit je ••1 •••• ZIJ _o.,t.ln h.t ."r reglltn en vat tD_' IrYIn
t.erloht?
Maar •••• ZIJ hbbtn bllD b . .t gedaaD..tn all riJ hen hadclen ,eholp,a.
dao bad dai of dat ni,t. gebeurt,.aar daar dentin •• BIET asa,.tl
XAIKERED en KRITISERD .aar HELPEN? nee dat dOln we niet.,.tel jt
Toor daD had je nl.t••••r t. kaottrln.Of varin v. IIIl. 10 g •••• n
c!a\ we op ••n (iasco AoopteD? Maar <lai taD toeb niet,waDt. clan louden
we onU etgan ruHtn In.goobn,o.da,'' die .,nl,n di' die m..artbniq
bibbeD S,.aatt door ODI .Ilt .1jn geto.en.
WIJ .o.ten aasr alUjd achtlr HD' aanlopen ••...
Dat. 11 on.1 .1gln schuld,o.dat. wij cnl at •• ds YlrlChu11lD achtlr:
IX HiD DAAR GEER TIJD VOOa ••••• ~ar d1••'n8'0 Yrag'D D1.i naar tijd J
I~ orgaaia.r.u •••• 11j v.rt.o••• lij .lrl.ttID b.rgln w.rt ••• eo wij?
LEKKER EABKERJ:J •••••••

Je 'ou bijDa ItgglUl dat I t dloktD:ZORG OAT JE lR. IfIET BIJlOKT
v.ai all J' .rb1j loudi ko.en ••••.••
daD RIB j. g••n iijd .'Ir,di. 1a den woor and.r••• yoor d. j.qgd .n 10••••••.••
dan lUI j. niet .llr taDt.ren 10 kritiet &aD d. iaptaat l.wer.n••••••••
dan MAG je Sill wlrkln.rlgelln,en Yoor alll' opdraal.a•.•••••
dan MOlT j. !ed'rltn i. woord .i&an .m nrtmivoord.Ujkhtid drag
.
den XRIJG jl op J' top YGD j' b••t, wri.od.a ala 'i I.nl ni.t SO.d i ••••••••.•
daD fOEL J. jll.lf t'Yr.d.D o.dat j' YOor and'ren 1.ta b.bt g.daaD•••••••.•
KijJJ9at. 11 au vai we hieraee v1l1en ••gg...,al. J. all"D aaar tantert en
krii11 ••rt lu1 je Dooii dat i ••r.d.n ~Yoll t.nn.n ••••••• daaro. nog d••• Yraag:
vJ.AIl DUJVEJI UE IIElISDI DIJ: IE'!S VOUR AIl1lERU OVERHJ:DBlJI ....DIJ: IftS MEJ:R WILLO DOEll
VOOR aBlE DOHU ..... DIE RET DILAllG VAll ED GOEDE ORGAIISATIK ALS 8ft GROOTOn DEL!IIG
VOOR BU' EIGEB VJ:RJ:NIGIBG IBIIEN •••••• OP DIE MOSO WACHTII WIJ••••

-

..

---~--./
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CONTACT MET FED E 1 A M
FiDEKAM 1. 4. Bdgi.ch Llaburg.. OrguilaU. op au_lek_

sebied •• 81.d, kor~ h,.it d,•• boad oak ••n apart•
••ett. Toor Troma.l-llaro,a-Pljp.rkorp',••
Het oprlcht•• TaD d.,. Se~tl. is geachl.d op aandrlng••
Tan d. oak blj Iter b.E.Dd, h,er St.T••' uit "eaoDt.
Ulttraard b•• ft d,l. DOg 10 jong. Stctt. ook "D aaaloop
period. Dodig,loala oa•••1gen Bond d1, ook h.,it g.kend.
Op uitnodiging Tan de h"r Jane"D ui_ Lanaektn,d,
Yoor.ltt.r TaB fEDEKAM,hebb.n VI op londag 3 augultu. 11•
• 'D concoura TaD d. FEDEKAM-S.otle aogln .,. b.l•• ,D1dat
CObcourl v.rd oDder d, 11&811 SP ARREFEESTD g.houde• •It d.

iD."t.

PRIJS DER BEIDE LIKBURGEN all
J UIl'r gln'.g WU Oil' Liaburg ahcbh door· 1 KOrpI! ver

tlgenwooordigd en vel d' Druband nD Fufar. JULIANA. \lit
Liu.el-Haa.tricht,lodat er b...aarlUk ?an grOtl Nldlrland
81 dellneal ko. vordln geaproken.
Ra 11 bit .iet dl bedoeliAS dat VI ITen kritiek gaaD uitol!tntn op organilatieJlal.
VU blbbln leI! ?Iel .oeite gebad o. door d. aanloopplriodl tl kO.ln,.aar het ia VII
de bedoeling gevlelt o. een. iete nader tot .lkaar te ko.en en eln. tl gaan pratln
o?er e?entuill uitvilwleliASen en/of o?eraame Tan punten in de organi.atie,beapreken
?an repert01rl,lnl.
Men kent in Belgilcb Li.burg nog geen ?erpliohte nU••lrl,vel verden ?ooral in de
hoogete aidelingen nuaaere gebracht die ook in onle bond op het repertoire ?an onle
korplln uit d. boogate aidllingen ?oorko.en.Zelfl .a••en niet ?Irplicht partiturln
in te 11?eren,lodat het Toorkwea dat de jury het uitgeToerde alleln ton beoordella
op bet g.hoor.En dit lal vaar.chijnlijk .11 lin geTolg lijn ?an het !eit dat-ook bij
onl-nog inatructeurl I~n die alleen dat .at Ie leI! kennen kunnen o?erbrengen.
D. aanier Tan jurering val oak Terlchillend,.r varen nal.maar lie!lt 6 juryleden.
Volkomen onafhankllijk ?an elkaar legden zij hun vaardertngln ?alt.Op eln parcoura Tan
aaar lie!at 500 aeter lang,etonden zij op ?eraohillindl plaataan opgeltlld,lodat elke
onTolkomenheid verd geaignaleerd door een ?an hen,het vas een l'lr lware opga?1 ?oor
de korpleD.B~ de cODcertvedatrijdln-in een grote tent-Iat de jury op het podiua,elk
san I.n apart tafeltje en .et ten !linke aiatand tualen dl taflltjea,er vas practilcb
geen oTerleg .ogelijk.
nl prl.t~el dlr korp.en,?ooral die in de hogere afdelingln.varen Toor onl etn
regelrechte openbaring,.elagen bij?een daaelband {pardon-hoordan)u1t Hlohtel en ttn
druaband ?an een barmonia u1t Achtel die '. aata TaD V.Larol uit?olrden op len manilr
vaar 0.11 korplen lich vel een Ich~!je louden kunnen aianijdln.~lrkllljk boogltaand.
On.e Ned.rland. Limblrga. ?ert.genvoordig.r had het uit.raatl I.aar tegln d.
Belgilcb. coDourranti. lov.l ?an korpa- all ?an jurylijde.Zo It at Teabo.r-Maitr. Flyt
?an Juliana ••t top en achoudlra uit bOTen all. aanveligl Belgi.chl korpal.idera,

11
low.l bij d••x.re1t1. all biJ d. oODc.rtl.1diag,lijn houdiBi Val at In lijD 'Dig.
concurrent 1a d. ,.rlt, &td.l~ T.ttroQvd••1J to.,dat hij dit jaar v.l .1.t d.
prijl Tan d. b••t. T-M IOU krijg'D,aaar jaaatr dacht d. H.Igi.ohl Jury '1' n1.\ 10
oYtr .n h.t optr.d'D Tan p.r.yt •• rd ,nk.l, pynt.D l~.r g.vaard.erd daD hit op
iredln Tan
concurrent.MID taD l.gg'D dat d1t "D chauy1niati.ch. uitlating
it,.aar IU die
kean'D,v.t.n dat d. vaarh.1d b~ aij priaa1r Itaat.DaaroD d'l.

.ua

au

VOD. d. prachUg. SCHAAL DI1l SPARRKlU'EISTU.1. prija .tt let.
Ttl' .tiaul.ring Tan h.t cODoo~.b"o.k had .'D '1' ook "D pr1jl ing••t.ld TOOI' d.
inltruct.ur die h.t •••• t. punt'D b.haa1d•• Er v.. "D N.derland. 1DltrRct.nr aan
vel1g .tt .aar li,flt ... korpttn,vtl Diet d, btat.,aaaJ' tich had dt IIaIl het hoogatt
aantal plm'hn 'IIrlaaeld IDllwon"daar••• d. priJa.
Tijd.nl d. paUl' ?an h.t concoura badd.n v•••n g.apr.t ••t d. h••r Wint.ra,d.
?oorlitt.r Tan d. Secti. tro... ltorpl'D.H~ is ?aat TBD plea ••n b.lo.t t. br.ng'D
aan ••n TaD onl' concourl'~ '0 daar t. prat.n .et an. Hootdb•• tuur.H~ .a. na h.t
g.apr.t doordrong.n TaD d••og.lijkh.d.n,loala die b~ ani vord.n uitg.buit.Oot h••r
St.?DI,di. aanvelig ... ,gat ?olaondig to. dat er b~ aD, ieta t. l.r.n IOU IUn.
Oit .o.t d.. v.l VOrd'D sang.paat bij ani' t.nnia .D ?ord.riDg'D.JO I.i hU.
N. ontTiag.n "D uitnodiging tot beloet &an hYU eer.t?olg.nd. ?rSadering t.rvijl
I~ d.l.ltd. uitnodiging ?aD onl oDt?ing.o.
Zodat dit btlo.t &an Lana.ken h.t b.gin tan JijD Tan un ....nverting .n uU.vil
•• l~ die ?oor b.id. bond.n ?an T••l b.t.t.Dil tan vord.D.
Vana! d.l. plaata v.nl.n vij b.n T.el luoe.1 io. bY hun .tr.?eD.

afteuri.ng.JULIAlfA

l
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Wat misschien nog niet allen wisten ••••••••
De Redaktie van di~ blad belast zich-op verzoek-graag
met het uitvoeren van programmaboekjes,ontwerpen van
advertenties ,enz.
•
Ook het maken van kopieen,zowel fotografisch als
lichtdruk,kunt U aan de redaktie overlaten.
Ons werk is goed en onze rekeningen zijn niet hoog.
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"St.Antoniul tl h Schaarbe1d: 183 punteoj"n twud, prlje I ~.n g,.urad onder d' aanvet:1
gtn,doch .tktr geen hotr&-.huing,ttrder ••n btg::raf.nlute. .lng.
Karman!, Heu?tlland uit B,rktrade: 212 punt,nj,en "rat. prlja.l Licht ho.r~g.ro.p uit ten
••kerf hotk ?an d. tent btvijet dat men het b•• ft gehoord.M ••r Ditt.Du. ook aitt tt?red.n
••t b,t rt.ultaat.

D, acbutttrlj

?aD

Roderaaeod :22) punt.niteratt prljl .et pro.otte' In au brt.kt "D 'poD

tBaG hoer&-geroep,begeltidt door tromm,n,lol.
Toen it ?orige v'ek bij d' opening ?aD •• n
ooncour. in bet Boarden het .oord kreeg,
Troeg it de vethouder ?&n d1, ,tad of hij
aij wilde ?ert.lltn vat .ijD s •• iddeld cijrer
va. gew.elt op IUn Ichoolrapporten.

De••••rlijke .'n'er gat direct antvoord en
.,i: .,. tn een haf,meneer!
Kijk Trienden,met die 61 was de.e heer o?er
gegaan en behaalde met datzeltde cijfer lijn
.inddiploma.
En nu ~ m.t onle c~f.rsl Wat zouden ve
alle. g,aas een , ••iddelde ?an ze?en op on.~
r.pport bebben gehad.
Al. ve,aan het eind ?aD ons le?en gekomen
lijnde,.en rapport louden ont?aDgen waaraee
ve de eeuvigheid konden ?erdlenen,dan ben
ik .r uker ?an dat we met dat rapport vaar
de .I?en ale gemiddelde op stond aangege?ea,
de.e eeuwigheid louden ?erdienen.
len .e?e. ls rul. ?oldoende,een goed cUfer
dua.Het cUfer ?oor de ruime Diddelaaat.
Het oUfer ~oor bet handh.Ten ?an de pOlitie.
DUI ook nor 001 korp••

Eobter nog net niet genoeg Toor o?ergang
naar de hogere aideling.Want behaald Den
een acbt,dan aog bebben ve niet genoeg
nor promotie.
De .isen z1jn nogal hoog,ni.tvaar ?
Dlt ?ergeleken met de .cbool - en le?ena
rapporten.
Wat .ijn cijf.rl.Ze ge?en 'en msat.tat san,
die net 10 goed kon vordtn Ter?angen
door:OnToldoende-Voldotnde-Goed_Zeer Goed.
Zonder de•• cijfers sijn nu etnaaal ge.n
aaatatann aan te leggen.
We Doeten bo?endlen leren deze o~f,rt te
aceephrenl
Verder mout elk, 1Jlstrueteur zijn 1eden
erop attenderen vat er op een vedstrijd
Illes kan gebeuren en waardoor de Dogel~k
beid nlet uitgesloten il dat aen door In
Tlolden ?an buitenaf of ~an blnntnuit die
dsg niet apeelt .oal. ve gevend
Ook moeten de Ieiders der korpsen nooit
?an de gedachte uitgaan dat bet goed lit.
Dat veet .en ?an te Toren nooltl

sun.

Per.oonlijk w.et ik,dat ik met mijn korpeeD,velke prijl ik ook bebaalde,.el wilt of het eria
••• of aitt,Maar dan alleen Da de vedatrljd.We moeten ODS z.lt teeten door 'tlfkrltlek en
nooit dirtot de schuld bij anderen gaan 10ekeD.
Waara•• ijn

wU

ook aiet vei guller .et applaua Toor de andere korpaea ?

We moeten leren dat

rl~al1.eit

\....,d/ "

alleen goed i. ala het eerlUkt gelonde r1Tal1te1. 1. I

~'
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eUl1kal. pr.,tatiee sUo bij de Limb.Bond
nu ••n.aal gOld t. DOI.,n,.odat Ir taaeliji:
nd ..rate pr1jun \lit de bUI kOllln.

Daar vaar dit ni,t het 81~al tl,lal d, 2,
prijl •• tr waard. krijgln In ~olgt Ir op d'
u1tl1agla ook "D apoDtaa.r react1,.

Ii: .&1 hitr In1g1 Toorh,.ldln Do,••n:
MEDEMBLIK: ••n Tan d, groot,t, conoour.ln.Aantal korpeen:55 I
Etrai. prijl.n? e ••gg. :&chi (vaarondtr 1 uit Limburg)
WIJK AAN ZEE: d"la,.,nd, korp'ln:35. Etrai. ~Z'D: 5,ja U l ••• t 8oed:T1jt.
HOOGOVIKCORCOURS KLAROER; 45 korpl.a •• t 9 .,rat, prij••n (v.er 2 utt Limburg)

I

\

•

•l

\
I

'!IJI'"

ZijD d,•• korpl.n dan 10•• ,1 .iDdlr dan d, on•• in Lt.burg ?
Da8l' 1igt d, grllli DU etn.aal andtrl.H1q2kenntn n DOg 'fed pijperkorpSlD, in hgn.telling
tot d' andere prOTiDe!". En,in Limburg i • • ,n ••rder g••tart •• t opl,idiAg'D.dul beter
Toorbereide mUlikanteD•
Alleen moeten ~ lieD dat .t de.e Toorsprong behoudeD,doch de at.tand 181 eteed. kleiner
vorden near.ate acholing en spede in.tructeura in de andere .ec~or groter vordeD.
Graag IOU ik op een Tolgtnde vedttrijd in het Li.burg.e Land
villen be.peuren dat u aijn arUke! heert geleUD.
Zo Diet,dan IOU ik ven.en,dat Det all bij de Christtlijke Fed.
er aiet geapplaudi,eerd .ordt Toordat alle nit,lagen bekead
zijn ge.aakt.Dan applaudiseren .e Toor onl alleD tn 8lle.aall
Oit il ook etn diloiplint t.8.T.onlzelf tn tegenoTer anderen.
Lattn ve ona .erk doen .et plelitr en hoe de nita lag ook luidt:
"WEES SPORTIEr" Hooit geen leedTer.aak o. vat anderea Diet
hebbe. kunnan bereiken,dooh dankb$8r dat oal korpa die .iddag
goed pre.teerde.
Ala U allen dit eenl vilt begrijpen en het last blijken,krijgt
een e'rate prij' .et pro.otie'
J.C...• oaa
Aaerlfoort

U Tao

au

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Op••rking Conoour"uliek na&r aanleiding Tan een Traag.
In het Terplicht. nua.'r Toor dt Superieure Afdel1oa:DOWB VALLEY Tan V.Larol
ko.en enkele oab.bnde of .t..dtr bekend. tlkeD' TOor.N.l. + en ± .
BijT.Ia no 6 en no 7 Tao genoe.d. mars staat het teken +. De bedoeliag hierTan
is dat er .et gtde.pte tro. (du. 10Dder saaren) .ordt seapeeld.
In no.8 .taat het ttken ± en nu trekken .e dt 'Daren veer oader de tro.,.aar
het kan ook lijn dat ve de IDaren .0,teD draa1'D .n dat ligt veer san het .echan1s•• dat
de toro. heett.
Dus resu.erend: + l' loader snareD
± 11 .,t Inaren.
Duide!ijk nu?

..
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HET DOXL VAIl KONIBlLIJU GOEDUDRUG DXIl VERUIGINGS STATUTO

AI •• trdera .eltn ht.rt ani. Toortitttr br.Hub.Joagln bij
di.tr •• illeSlnh,dt. on•• lid korp.ln op hat hart gtdrutt oa t,
lorgl. Toor RECHTSPERSQOBLIJKHEID Toor bQD karp. tn dit taD
~wardlD

btrtikt door 10N1NKLIJKE GOEDIEURING DEH STATUTEN &aD t,

l'ragln.
Ia boot4laak koat hit l'oord••l Tan dt.1 &8Dl'rage hi,rop o,er:
D. rlchtlptr.oonlijkhtid bl.teat bitriag,dat uti rlcbtlhaAdtlingln
velte D..t.1 d, 1'Irtniging lijn 1'Irrlcht,g••n 1'.rbiDtlnll.ln(1••,
aOll1ijkhedln)l'oortl'loeiln Toar d, Indil'ldutle peraoon dl1 d, hand,ling he.ft 1'Irrioht,
Boch Toor aDdlre 10411'1dil11 perlonln bljl'.dt l'oorlltt.r,'lcretarla,IDlo,dooh all ••n
Tior d' 1'Irtniging l.lt.nUI er 1. g••n Int,l I1d a&naprakelljk .aar vll dt 1'Iren!glQ&.
ne nrtnigina h••!t een belU.heert rechten en pl1chhn en d1\ alle. i. af'gnche1den
?an reahten en plicbten ?&D indi?iduele peraanen,En 10 i , b,paald,dat de leden Tan een
rechtaperloonlijkheid b,.ittende ~erenig1Dg Diet peraoonlijt aaoapratelijt .ijn ?oar
door de ?ereniging aaosegaDe ?erbinteni••en.Sobuld,n tUDnen alleen ?erhaald vorden op
de goederen ?an de TerenigiAg.
All bij?oorbeeld een .ere.iging nieuve uaitor.en en/o! inltru.enten toopt In daar
een lening Toor Iluit In de .sat loopt dan ail,dan tan nie.and peraoonlijt aan.pratllijt
vorden ge.teld.Oot ala de Tereniging een o.ertreding begaat en vordt ?erbali.eerd daD i.
niet 111 plrloon aanapratelijk aaar de HELl ?ereniging ala eenheid.
Maar bij niet Irtende ?Irenigingen lijD dilgenln die de ?lrbint,niISln liJn BaDgI~
aaaa PERSOOlLIJ( aanlpratllijt en bij lIn ?lrball'lriDg il Ilt plrloon bOlt I tl ?Irvacbtln.
DI gOldtluring ?an dl stauten boudt GEEN elrblvijl ot ertlnning ?8D .Irdilnltln in.
ne ?lrln1g1ng .-a liob nilt IONIBKLIJK noe.en In oot dl blnaming:KONIBkLIJK EHltJD i.
onjuilt.Hlt pr'ditaat"tonintlijt Irtlnd"glldt alleen ?oor dl .lrlnigiOSlltatutln.
HIt ?Irlolt tot gOldteuring dlr Itatutln vordt gericb\ aan H.M.dl Koni~D,aaar
vordt dan ?Irdlr blhandlld door len apartl af'dlling vIlte rlilortlert ondlr bet Dlparte.lat
un Ju.ti\it. t
De Boadsllorlail M.Blotlrl il altijd blrlld bebulplaaa \e lijn bij laaeDltllling dlr
.tatuten In bij de aanuagl tot goldburing daaru"ll..

n.b.Er zal waarsEhijnIijk ook worden gevraagd.Watgaat dit
weI ~osten ?
De zegelkosten hieraan verbonden zijn HONDERD GULDEN!

'~'
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SHOWWEDSTRIJDlft

Wat i. .r ....d. 1a oa.1 L1abarSB' 80.d ?aD T..boer' ?
Eer.t Traast ••• oa. all. korp.leidera Inthou.ialt
t ••&k•• yoar SHOW,'D DU •• dear,s,.ieD de ?Il. In
~.d. uit?oer1B8e.,ia gla!88Bd 'va,DU durt\-J& U 1"lt
gold-4urt\ er S"D ••kel,.ear daD 001. g••• Ink,1 torp••••
t. dol. aaa .'n Sbo... d.\r~d~ ••••• WaaroD niet 7
OCb,er lull••••1 YII, redl. t. yond.t 11gg•• oa "n Ixeua. aan
?aardbaar t, a&ke.,loall:contr&ct,reiaje,t•• ti?al.ln no•• aaar op.
ot 1•••n loa. bang,da\ ala bet re.ultaa\ in d' .ed.trijd Di.t
'0 goed 1I,d&1. aeD dea cont.ract... ailloopt7
Ia i,der glTal,he\ i. oDb.gr~p.l~k I
Lat.l••• "D' naar d' Kakert-Sohll.• •berg gaan,daar probeert. ••n
••n Sbov-v.d.t.r~d op i. 11t.t.eD.AlI•• 1. georgani •••rd en au wi!
er Dieaand kO.ln, .hcbh ..n korpi koat en dat. is nag lin jlQgdig

,

H

korp •• de aodere.,die toeb .et abow geetart -Uo duryeD die DU ecbt
.iet tt ko.en ? Ko. tcch.tr il tocb allten .aa. uit tt ltreD.
Wij bope. nor IIDE KAKERT" dat het tocb lal lukkell.
Nu ug neD D&8l' de oput yan ten SHOW WEDSTRIJD.
Enkele artikelt. uit bet regltment:(die 001. weer lullen bel pen o. de sarleling tt oYtrvinntn)
art.).Wil .en o. velke redtn 001. niet &aD de vedBtfijd deelntmen,lo kan .tD optrtdtn all
F••tiya1 deelne.er.
art.B.Er l\in Dog gten Yerpliohte vtrken of oefeDingen aangegaYtn.
art.10. De beoordeling lal gtachieden oyer yilr rubriekln.
a.Kulikale uitYolring (klan~klankYlrbouding+lui~.rblid)
b.Prt.lntatil.(Uityotring+saaenattlling ~aD .Uliek I. oefeDiage~Choreografit
o.Rtplrtoireklu.t (alaatdt tt.po)
d.A1gebtlt tadruk (uniforaitlit +&BnlitD YaD gehtel)
art.1). De te gtyen abow .oet ttnain.tl 10 .inutln duren,msar .ag de tvaal! ainuten aiet te
bOYln ga8A.(.aa. dit artikel kan door de organi.trtndt Yertniging vordtn gevijligd
indiln hIt aantal deelne.ende korp.en dit nodig aaakt)
Dt shovtijd gaat i. HA .tlding bij de jury en eindigt bij dt lastste beveging ~an btt
korpa.Majorettegroepen of Ylaggtgroeptn wOrdtD in de IbowuitYoering .ede btoordetld.
Dat i. 10 btt YOOrnaaaltl uit bet Sbov rlgll.ent,du. loht nilt ietl o. bBnC YaB te worden.
Al .llrdtre kor"en baddeD dt aOld o. tijdlna de paust. dtr bondlooncouraln te abowtn,vaar
blUYln II nU.DU Ie de kanl tot etn opbouwende beoordlling?

au

Etn oDdlugend il.and,yerttlde
dat de karp len aitt durfdla ko.en,oadat all tr in dl I.rant
IOU koaln te IhAIl dat korpl I'DREUN1' teD heede prijl bad glbaald,dat aeD dan gtln uitnodi
gingen .etr IOU krijgen. Er lit ieta in,.sar er lit 001. iltl in bet feit,dat wij in Liaburl
10 prat gaan op onle aUlitk,tt~l .tn iD"het Hoordt. u op ahov gebltd al YetI yerdlr il.
LIMBURGIRS PAS OP UW ZAAK EN GA SHOWEll!
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ZO JUIST VERSCHENEN
Examenboek voor JACHTHOORNS, Coordinetie Sandria Egberts.
Etudes, voordrachtstukken en sale's. Opgenomen zijn de
exameneisen A tim 0 van de landelijke federaties.
In deze serie zijn verschenen de albums voor TAmBOERS,
ES KLAROENI BAS-ES-KLAROEN, BES KLAROEN/ BES-BAS KLA
ROEN en PIJPERFLUITEN.
NIEUWE WERKEN : van de bekende Limburgse Instructeur W.Packbis
zijn juist gereed gekomen voor fluit en tamboerkorpsen en werke~'
voor tamboerkorps met eskleroenen.
IN DE mAAT
BERG EN OAL
IIICTORIA
mET mUZIEK
FRIS EN 8LIJ
TROUlIIE IIRIENOEN
Twee werken ven G.8RINKmAN voor tamboerkorpsen met grote es
bezetting OAVIS RYTm (Rumba) en mARCHING lI/ITH FARmER GOOSSENS
ZICHTZENOINGEN: Graag zijn wij van dienst met uitgebreide zicht 
zendingen van Orumbandwerken. U ontvangt den de complete dlrectlea
.el moet U dUidelijk opgeven voor welke samenstelling en voor
afdeling U belangsteillng heeft :
GRAmOFOONPLATEN:~ hebben drie platen van bekende bands :
De Trommelaeren van Roesendaele 6 mERUEOE KLANKEN van Trompetter
korpe Gorcum - RRR 80Em 80Em van Kunst en Genoegen uit Leiden.

SLAGWERK : Vraagt het beste op dit gebied ft ROY A L ft en
vrsagt onze uitgebreide katalogue met trommen in de vele fanti~
ttsche uitvoeringen van dit superieure slagwerk.
BLAASINSTRumENTEN:

De

beete

blaaainstrumenten :
P R INS
Ii E 8 R. DE
Kisroenen-Trompetten in alt- en baainatrumenten- Jachthoorns 
Trompetten met ataande en met liggende vantiel, ook voor alt 
en bssinatrumenten.
IIOOR ALLES OP ORUmBANOGEBIEO:
TIE R 0 L

r r - mU Z

I EKe E N T R ALE / ftOOSENOAAL.

a
§=-

VDDR HET HUREN
VAN
FEESTTENTEN

K. BAKKER en Z N

DANSVLDEREN

04448-3757

PODIUMS
GELUIOSINST.

S LAKKENSTRAAT 67
HOENSBROEK

VERLICHTING

Zander
kceten
uwen:iidi
moken wij een antwerp von

U zoekt iets voor een beginnend

Vaandels

DRUMBANDKDRPB?

Vlaggen

Schellen

DRUMBANDKDRPB?

bomen
Vraagt fete's en priizen
inzoge.

•
•
•

U zoekt iets om uit te kcmen in de
ere-afdeling met Uw

zoekt een solo. duo of
t., ebeste
drummer(s)in UW

trio voor Uw

DRUMBANDKDRPB?

~raag

folder aan

b~)

de

DRUMBANDBPECIALIBT
N.V. Konefa Muziekuitgaven
Jensiusstr:54 Rotterdam.Tel 010-241871

TENTEN voo r ALLE DOELEINDEN GESCHIKT.

In de maten van 30 tot 3000 m2 grondoppervlakte.

Vloeren,

verlichting, toiletwagens, verwarming, enz.

w. J. HEKKENS - REUVER

ZEILMAKERIJ • TENTENVERHUUR • ALUMINIUM JALOEZIEEN
Indultrl8etralt 18
TOlofoon 04704.1771

Muziekcentra/e
Akerstraat 98

.J...J. HAN SSE N

Spekholzerheide (L. )

Tel 04445 - 2038

UW VER TROUWENSADRES
Grote sortering kalfsvellen en pastie ve ll en:
W ea ter King, Everpla Y> Levering van alle
binnen- en buitenlandse rnu z i ek .
VAKKUNDIGE REPARATIE-INRICHTING
voor alle 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 modellen zowel enkel, als dubbel
spanbaar, verende sehroefbussen, event,
automatiseh snarenmeehaniek Perloid uit
voering in diverse kleuren

•

WILEY:
Luxe parade trommen 8 x dubbelspanbaar,
profielbanden, nylon vel l e n , demper, auto
matiseh snarenmeehaniek, perloid uitvoe
ring in div kleuren Luxe overslagtrom
dubbelspanbaar met dempers
SUPTON:
Praehtige modellen in alle kleuren, gelakt
of perloid voorzien van gleufplaatjes en
voetjes Leverbaar met sehroef- of touw
spanning.
KLAROENEN
Supton, Mahillon, Van Eng el en. In bes of
es 'of geeombineerd met ventiel of ba r i l ,
Bastrompetten, Jaehthoorns, Bazuinen,
Ba sh el ic on s ,
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