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TEtgen fabriekspr,!jzen leveren wij U:

eompLete

uniformen
--

voor: HARM 0 N lEE N en FAN FAR ES,

DRUMBANDS e n - ,
MAJO RETT EN KOR PSE N_

verder aile lederwaren

zoals:

*KOPPELS in iedere breedte
met en zonder schouderriem
gevoerd of ongevoerd,
*BANDELIERS - KRUISRIEMEN
*KNIELAPPEN - TROMSCHORTEN
*MUZIEKTASSEN - SOUS-PIEDS
*BEENKAPPEN - BASRIEMEN
*SAXOFOONRIEMEN

J.G.A. Martens
Paardenstraat 43

SITTARD

Telefoon 04490-5618

Prinsenstraat 3t • KAlWlJK AAN ZEE • Telefoon 0 1718-13878
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UNIFORMPETTENFABRIEK

J.G.A. MARTENS
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K. BAKKER en ZN.
Siakkenstraat 67

Tel. 045 - 213757

HOENSBROEK
VOOR HET HUREN VAN:
*FEESTTENTEN
*DANSVLOEREN
*PODIUMS
"GEL UIDSINST A L LATI ES
*VERLICHTING

NIELM'E WERKEN
In de komende maanden verschljnen weer ttentallen nieuwe werken van diverse komponlsten, o.a.
van S. Egberts - A. van Veluwen -M. Schneider • Th. Smits - J. Cammenga - G. Brinkman ~
J. Kaal - H. van Kapel - K. Smits - J. H. Jansen - B. v. d. Pfuym.
Reeds verschenen in de aerte kompositieopdrachten van de S.O.N.M.D.: "GRAND PRIX" van
Sandrie Egberts voor uilgebreide Es-bezetting.
DRUMaANO-PlAAT
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glorious". Dez.e ploat bevat-'2 f'Qmboerwerken, 2 pijperwerlcen en 16 werken wor grofe
E.-bezetting, waaronder diverse bekende werken vit onze uitgave, zool. "Bands'now",
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Vraagt ook onze speciale liist ..an Drumbandplaten ~
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Zo juistY8rschenen wn het TAMBOER-, TROMPETTER-en JACHTHOORNKORPS
"ADVENDO" ult Sneek een Itereo/mono langspeelplaat onder de n!Jam "Happy and
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"Ella Cha Cha", "Avondklanken", "Garden Party", Dixielandmedley I", "Halland Cha
Cha", "vtveeee'', "De Erfpril'15", enz. enz. Prijs f 11,50.

SLAGWERK
Vraagt het beste op dit gebied: "ROYAL". Vraagt 0f1Z8 uitgebreide katalogus met
trornmen in diYerse uit'lOeringen van dit superieure slogwerk.
BlAASINSTRUMENTEN

De beste: "Gebrs. de Prins" ',

Klaroenen, trarnpetten, ook alt en basil'15trumenten,
jochthaorns, trompetten met staande of Iiggende centtel,

ROOSENDAAL

MARKT

90·92
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TELEFOON

01850-34551
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MaandellJU Kontaktorgaan yan de

Tel.04;. 2tl9J4
Sea_II:.:

van
TAMBOERKORPSEN
Urnburgse Bond
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In de /lfOYincle Umburr
Redaktle: W. Pilich, Irenestraat 74, Nieuwenhagen

tel. 04443 - 2415
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W. Star-mana, Wijenweg 197, Treebeek

tel. 045 - 212536
NIEUWS VAN DE ADMINISTRATIE
BONDSAGENDA
30
6
20
13

aug.
sept.
sept.
sept.

St. Petrus, Kelpen-Oler
Kunst en V riends chap, Bruns sum
St. U rbanua, Maasniel
Echt, landskampioenschappen voor tamboerkorpsen, onder ausp.. van
Bondsconcours

"
"

de Federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland,

Medio november of begin december, Limburgse kampioenschappen voor tam
boe rkorpsen, onder au sp, van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, ge
organiseerd door district 1. Zeer waarschijnlijk zal dit plaats vinden in de
Roda-hal te Kerkrade.
VWJE FESTIVALS
29 en 30 aug.
12 september

Show band Barbara G. A.
St. Bo chua , Pey-Echt

Kakert-Schaesberg

NIEUWE LIDKORPSEN
Drumband Fanfare St. Joseph, Merkelbeek. inged. in district 3.
Seer. L. Creusen, Douve 2. Merkelbeek.
D~band Harmonie St. .Icz ef, Weert (Moesel-Keent), inged, in district 5
Seer. J. Sillekens, St. Jozeflaan 16. Weert.
Drumband Fanfare St. Catharina, Leunen- Ven ray, inged , in district 6
Seer. H. v, Vegche1, Brienshoekweg 5. Leunen-Venray.

Vrienden van harte welkorn in onze or-gantsatie:
SECRETAmAATSWIJZIGINGEN
Drumband St. Sebaertenue Ell
Voorheen: J. Orbon, Boggelerstraat 7, Ell
Thans: M. Heykers, Seringenstraat 8, Ell'
Drumband Werk naar Kr-achten, Simpelve1d
Voorheen: Mevr. Str-aat-Wauben, Zaunbrecherstraat 20, Simpe1veld
Thans: H. Reinders, St. Nico1aasstraat 20, Simpelveld
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Drumband St. Hubertus, Gulpen
Voorheen: C. de Bie, Hoenrlerstraat 18, Margraten
Thans: L. Alberts, Rijksweg 69, Gulpen
Kon, Erkend Klaroen- en Jeugddrumband St. Barbara, Chevremont-Kerkrade
Voorheen: H. v.d. Poe l , Prof. Cobbenhagenstraat 31, Kerkrade
Thans: J. Greven, Pos tbus 99, Kerkrade
flECTIFICATIE

In het juni-nummer werd btj het adres van de nieuwe secretaris van St. Catha
rina Stramproy het huisnummer vergeten. Het adres van dhr. J. Kessels is
Y1gg~~~~~!~<_~tF~~Pog~c
De drumband van de Fanfare Wilhelmina Vlodrop is ingedeeld in district 4 en
de Jeugddrumband Blerickse Herten in district 6.
BELANGRIJK VOOR KORPSEN, OlE ZICH IN 1971 KANDIDAAT WILLEN
STELLEN VOOR DE ORGANISATIE V AN EEN BONDSCONCOURS

Op de Districtsvergaderingen di e in de maand oktober gehouden zuBen worden,
worden de bondsconcoursen voo r 1971 vastgesteld. Wij vragen nu reeds Uw
bijzondere aandacht van-de eventuele gegadigden voo r de volgende artikelen:
Artikel 5 Voar het organiseren van e en Bondsconcours kamen uitsluitend de
korpsen In a anrne r-king , die 3 jaar lid zijn van de bond en minslens
eenmaal a an een bondsconcours in de sector A hebben deelgenomen.
Zij dienen tevens v66r 1 oktober van he t voorafgaande jaar een
schriftelijk verzoek in de dienen bij de bondssecretaris.
Artikel 8 Een bond sconcour-s voor e en jubileumfeest wordt aIleen toegewezen
aan een korps welk 25- 50-75 of 100 jarig bestaan viert, mits d it
ko rps de voorafgaande 5 jar-en aan 2 bondsconcoursen in de sector
A heeft deelgenomen. Het korps d at een dezer feesten herdenkt, dient
v66r 1 oktober van het voorafgaande jaar een schriftelijk verzoek
in te d ienen bij de bond s s e c r-et ar-is •
Het [ub ileurn dienen zij met deugdelijke stukken te bewijzen en heeft
uitsluitend betr-e kk ing op het korps zelf en niet op de moedervereni
ging.
BUMA BlJDRAGE 1970

Alle zelfstandige en korpsen van schutterijen hebben van de administratie be
richt over de BUMA-biJdragen over 1970 ontvangen. Uw bondsbestuur zou het
zeer op prijs stellen, indien de korpsen deze bijdragen zouden willen overma
ken. zodat onze adm inist rat eur- deze zaak in een redelijk tijdsbestek zou kunnen
afwikkelen.
RUBRIEK:

DISTRICT EN AAN HET WOORD . . . . .

Het z al u duidelijk z ijn dat
de rubriek die onze redactie in het juni-nummer
heeft geopend, speciaal bestemd is voor verenigings- en districtsnieuws. Laten
wij sam en zo rgen , dat onze Tamboer-Maitre steeds actueler gaat worden.
Zendt daarom regelmatig uw nteuws , wat maar enigszins interessant kan zijn
.voor- uw muziekvrienden aan de redactie : Irenestraat 74, Nieuwenhagen of
Wijenweg 197, Treebeek.
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LANDSKAMPIOENSCHAPPEN TE PEY-ECHT OP 13 SEPTEMBER 1970
Nog ale chts enke1e weken seheiden ons van dit groots muzikale gebeuren. ABn
de organisatie is de laatste weken intens gewerkt om alles tot in de perlectie
te doen veriopen en hel Chatel ainpl.e in een feeslelijk aanzien te geven. Bij ge,
schikte weersomstandigheden zullen mars- en concertwedstrijden in de buiten
1ueht pl aats vinden, maar voor een behoorlijke uitwijkmogelijkheid bij a1eeht
weer. zal op het ruim 6000 m2 betegeld terrein, een enorme feesttent verrij
zen met een afmeling van 75 x 30 m , Of schoon dus aan aHea gedaeht ia, blijven
wij hopen dat Pluvius ons op 13 september goed gezind is en er de voorkeur
aan geeft om in de openlucht onz e dee1nemende korpsen te zien en horen optr-e
den. Nabij het Chateiainpiein z ij n ruime parkeermoge1ijkheden. De offieil!le
opening zal plaats vinden om 2 uur. De deelnemende korpsen uil de afdelingen
Uitmuntendheid - Ere en Superieur zijn onderverdeeld in 4 secties t. w.:
Sec tie 1: Tarnboers
1.:lotie 2: Tamboer met Hoornblazers en/of Jaehthoorns en/of Trompetten
~ctie 3: Tamboers met pijpers
Seetie 4: Tamboers met een afwijkende bezetting
AIle deelnemers voeren 2 verplichte werken uit , een marcherend en een stil
staand, Na afloop van de weds t r-ijde n wordt de volgorde in e1ke afdeling en per
seetie vastgestcld nae r- het aantal behaaide punt en. De hoogat gep1aatate vere
niging in elke afdeling en per sec tie is kam pioen, mits tenminste 128 punren
werden verkregen en m it s tenminste een acht voor de muzikale uitvoeriDg werd
behaald. De kampioenen ontvangen een fraaie wimpel.
Ret bondsbestuur zou gaarne een massaal aantal toeschouwers uit onze lidkorp
sen op 13 september begroeten en wenst U allen een mooie muziekmiddag toe
in Pey-Eeht.
Tot slot plaatsen wij de l ij s t der deelnemers, die wij nu reeds het nodige Sue
ces toewensen bij hun optreden.
Deelnemers :

Afdeling Uitmuntendheid:
Seetie 1 Tamboerkorps SI. Jozef, Bussum
Tamboerkorps De Tippelaars, Nijmegen
Drumband Harmonie De Nederlanden, Amstenrade
Drumband St. Petrus, Roggei
Drumband Harmonie Vlijt en Eendraeht, Rijen (N. B. )
Drumband Vias, Zoeterwoude
Drumband Show en Klaroenkorps Molenberg. Heerlen
Sectie 3 Fluit- en Tamboerkorps Excelsior, Montfort
Afdeling Ere:
Seetle 1 Drumband Harmonie Dr. Sehaepman, Tubbergen
Drumband St. Roehus, Hulsberg
Beetle 2 Klaroenkorps SI. Theobaldusgilde, Over-loon (N. B. )
Klaroenkorps St. Petrus, Ke1pen-Oler
Drumband Muziekvereniging Kunst na Arbeid, Uithoom
Seetie 3 Fluil- en Tamboerkorps Steyl '61, Stey1-Tege1en
Afdeling Superieur:
Sectie 1 Tamboerkorps Fanfare Somerens Lust, Someren
Drumband Kon. Dude Harmonie, Eijaden
Tamboerkorpa Eendraeht, Uden
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Ve rvolg afdeling supe rieur:
Sectie 2 Drumband Muziekvereniging St. Caecilia, Lutjebroek (N. H.)
Drumband R. K. Gildenbondsharmonie, Boxtel
Sectie 3
Fluit- en T'amboe rko rpa Wilhelmina, Nieuwenhagen
Fluit- en Tamboerkorps St. Barbara, Reuver
"EDELWEISS" HEKSENBERG VIERDE 10 JARlG BESTAANFEEST
VORSTELlJK GESCHENK VAN DE SUPPORTERS
Jacht- en Trompetterkorpa "Edelweiss" Hekaenberg herdacbt haar 10-jarig bestaan met '
een driedaags feest op 5, 6 en 7 juni. Edelweiss bad een groats programma opgezet,
voor elk wat wlls. Hoogtepunt was wei de grate Beierse avond, die men's zaterdags
aan de supporters gratis aanbood. De circa 1000 aanwezige supporters konden in de
feesttent genieten van een grandioos programma. Er heerste een prima stemming,
waarvoor vooral bet uit 18 personen bestaande "O'rtgmaal Wunnentbaler Orkest" veX'
antwoordelijk was, maar ook bet komiscb duo Bran-Brauwers werkte danig op de Istl, •
spteren, Voor een camavalistiscbe noot zorgde de tanzmariechens van de camavalP
ver. De Ouw Hekssebesseme, De Hekaebesseme en De Bokkeriejesj. Het feest werd
overtgens vrijdags reeds Ingezet met een dansavond, waarvoor men zelfs een BelgiBcb
top-orkest bad geengagee rd. Het was jammer, dat er zo weinig belangstelling bestand
voor dit orkest, zij speelden in een woord: fantastisch. Misschien was de gertnge b....
langstelling te wijten aan bet feit, dat de "Ramblers" in Nederland nog niet zo'n grote
bekendbeid genieten, maar dit zal spoedig anders z ijn , Zaterdags begon men reeds
"s morgens om 9 uur met judo-wedatrijden, waarasn 200 judoka's deelnamen. Het aar
dige bierbij was, dat onder onze muzikanten ook goede judoka's zitten, getuige de eerste
prljs VIm de 10 jarige Maurice Scboutrop, lid van Edelweiss Heksenberg. In de namid
dag waren nog demonatraties van de gym. ver, Fides Heksenberg en de Scbutterij st.
8ebastianus Heerlerbeide. Verder traden op : Schalmeienkorps Gluck-Auf Heerlerbeide,
Drumband Jong Oranje Nieuw Einde en Fluit- en Tamboerkorps St. Jan Gebrook Hoene
broek, Tljdens de receptie zondagmorgen, in de feesttent, werden eerst voorzitter W.
Heijltjes, secretaris H. Scboutrop en een viertal leden in de bloemetjes gezet in vee
band met bun 10 Jarig lidmaatscbap. De beide bestuursleden kregen van Edelweiss een
zilveren sfgarendoos aangeboden. De oud-Ieden boden de 6 jubtlartssen een mooie asbak
aan. Voor een volledige verrassing zorgde wei de zeer aktieve supportersvereniging.
Zij boden bet jubilerende korps een cbeque van f 2.500, - aan. Het was gedurende r ....
ceptie een komen en gaan van geestelijke en wereldiijke autoriteiten, vertegenwoordi
gers van vele zusterverenigingen en plaatselijke verenigingen, alsmede een groat aanta!
particulleren, die bun gelukwensen kwamen aanbieden.
a;!L
Met een muziekfestival, zondagmiddag, besloot Edelweiss de jubileumvlertng. AcbMen
korpaen gaven aete de presence, waarvan drie uit Duitsland. Het was een pracbtige
muzikale middag. Alleen was bet jammer, dat enkele korpsen perse onmiddellijk na de
optocbt bun muziekwerlten wilden uitvoeren, waardoor zij de organisatoren danig in
verlegenbeld bracbten. Ofscboon er bijna een tropiscbe temperatllur in de tent beerste,
werd er door de korpsen zeer goed gemusiceerd.
W.S.

TE KOOP: 2 lyra's, compleet met draagriem. Omvang 16 tonen (G-B cbramatiscb)
per stu!< f 300, -. Te bezicbtigen na afspraak.
J. Scbrol!n, stationstrast 16, Heythuysen, tel. 04749 - 1989
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SPEKHOlZERHEIDE

Akerstraat 96 - 98

Tel. 04445 - 2038

UW VERTROUWENSADRES
~1t voorraad

Ieverbaar het grootate &Ssortiment op het gebled van slagwerk,
klaroenen, fluiten en toebehoor.

CONCERTTROMMEN
MARSTROMMEN

ROYAL. PREMIER, LUDWIG, WILEY.

PARADE- en DIEI'TETROMMEN

ROYAL. W1LEY. STAR. BEVERLEY, KINGS
AJAX. PREMIER.

ROYAL. guPTON. W1LEY. KINGS.

Luxieuze modellen met perloid bekleding in diverse kieuren.
Metalen profielbanden, dubbelspanbaar, plastic vellen met automatisch of semte
automatisch snaarmechaniek.

OVERSlAGTROMMEN

ROYAL, KINGS, WILEY.

in diverse aimetingen, met houten of metalen proflelbanden.

KlAROENEN

SUPTON. MAHILLON, VAN ENGELEN

In bas. of es-bes, altklaroen, jachthoom, bazuin, basklaroen in fond, recht of
trombone-model, sousaphoon

PIJPERFlUITEN
LYRA'S

SANDNER (metaal}, KLINGSON, PASTALIT
KLIER

~ chromatische en

diatoniache uitvoerlng, prachtige modellen.
In elke gewenste stemming leverbaar.
Zware nylon staarten in elke gewenste kleur.

lEERWERK en FOUDRAlEN
Ons leerwerk Is W1iek. zeer soepel, onverslijthaar, afwasbaar. en daarblj
zeer goedkoop.
In alle uitvoeringen leverbaar.

TOEBEHOOR
Alle merken plastic vellen, w.o. Weather King. Buffalo, star. Everplay,
Aile methodes voor slagwerk, klaroenen enz.

VAKKUNDIGE EIGEN REPARATIE-INRICHTING
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INSTRUCTEURSEXAMENS
Zaterdag 20 juni werden san de Kerkraadse Muziekschool de InstI:uc1oUrsexamBllS ge
houden. Dit jaar waren er3 kandidaten VOOr tamboer- en pijpers en 4 kanclidaten voor
drumbands, totaal dus 7 kanclidaten. Het examen omvatte twee delen theorie en
praktijk. Dit Iaatste verdeeld in instructie geven san korps en het spelen van een vee
plicht nummer en prima vista spel; Het theoretische gedeel10 was reeds een maand
eerder gebouden. Hiervoor slaagden aile gegadigden. Het onderdeel "Jnstructie san
korps" vond plaata op de schoolplaata van de school 10 Kaalheide en clit omvatte ook
exercttte, Fluit- en Tamboerkorps Blauw-Wit Kaalheide had zich wederom voor de
zoveelste maal beschikhaar gesteld, Dit deel van de examens - het duurde bijna 3 uur 
vergde zeer veel van deze jongens. Een woord van dank en hulde is bier wei op zljn
plaata, Het bondsbestuur Is dit korps zeer erkentelijk. Om half twee werd In de Mu
ziekscbool gestart met het spelen van de verplichte nummers en het prima vista spel,
Voor de tamboers-instructeurs werd tevens geetst het spelen van een elgen gekozen
werk. De fluitis10n moesten diverse toonladders spelen, De axammatora, dhrn. Vliq),:
Piovisana , en als gecommitteerde voor de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, V
dhr. J. Jochems Sr., hadden het de kandidaten niet gemakkelijk gemaakt, want zij
gingen zeer gewetensvol 10 werk. Dhr. Zeijen, directeur van de Kerkraadse Muziek
school, reikte de diploma's uit aan de gealaagden. Hij deed dit op een sympathleke
wijze. Hij drukte de geslaagden vooral op het hart dat z i] een verantwoording op zich
genomen hadden en zegde hen toe, mochten zich moeilijkheden voordoen In de praktijk,
zij steeds bij de Muziekschool terecht konden voor raad, De direeteur Merkle op dat
hij, ondanks zijn goede cijfers , Mn kandidaat was gestruIkeld over het deel instructie
ann korps, waarvoor een 8 werd vereist. De kandidaat krijgt de gelegenheld om in
februari over dit deel een herexamen af te leggen.
De geslaagden voor tamboers en pijpers waren: G. Senden, Heerlen, met lofH. Poulsen, Kerkrade, met lof - N. JlIgers, Schaesberg, slaagde voor deel pljper-fluit
met 101.
Voor drumbands slaagden: W. Mennens, Kerkrade - H. Franssen, Schaesberg
H. Hermans, Kerkrade.
Namens bestuur L. B. T. en redaetie san geslaagden van harte proflcist ~
EERSTE GESLAAGDE INSTRUCTEUR AAN DE WEERTER MUZIEKSCHOOL
Zaterdag 27 juni deed Jo Wijnen urt Bomeren (N.Br.) examen ala 1nStrUeteur in Ho~1
Centraal 10 Someren. Hij is de eerste als zodanig opgeleid nan de Muzlekscbool 10 "
Weert. De examenkommissie werd gevormd door de heren M. Geelen, clirecteur ~
Muziekschool Weert, K. Roelofsen, E. Smeeta, J. Pustjes, allen Weert en dhr. J.
Jochems Sr., Roermond, ala gecommltteerde van de L.B. T. A1s venegenwoordigers
van de L. B. T. waren aanwezig de heren Van Hoel en Janssen, Roermond. Ult het
examen bleek dat Jo Wijnen niet aileen een goede tamboer is, maar beschikt over vol
doende kwaliteiten om zowel theoretisch als praktisch de rijen van 1nStrUcteurs 10
gaan versterken. De punten 8, 9, 9, liegen er ook met om. De drumband VlIIl de har
monie uit Bomeren, waar Jo lid van is, verleende medewerking. Het diploma werd
uitgereikt door de heer Geelen, die Diet aileen de geslaagde maar oak de leraar. dhr.
M. Pustjes, feliciteerde met het behaalde sakees.
Mogen wij op onze beurt de Weerter Muziekschool fellciteren en de hooP ultapreken dlLt
velen deze Brabander zullen vclgen, die als eerste met-Limburger het diploma van de
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen ontvangt. Tot slot namens bestuu.r van de L. B. T .
en redactie proficiat ~

-8

BONDSCONCOURS NIEUWENHAGEN
PRINS WILLEM ALEXANDER UlT TILBURG OVERWINNAAR

~-

L

Het feest bij het zilveren jubileum van FIutt- en Tamboerkorps Wilhelmina
werd reeds op vrijdag 26 juni ingezet met een beatavond in de grate feesttent.
Zaterdags waren concerten van diverse korpsen met al s hoogtepunt de receptie
en huldiging van een tweetal leden voor hun 25 jarig lidmaatschap en huldiging
van diverse oud-bestuursleden en leden. Dezondag werd mgez et met een
Eucharistieviering met medewerking van flutt- en tamboerkorps St. Paulus
Schaesberg. Een 20 tal korpsen traden aan voor het concour s, Ofschoon
wegens slechte weersomstandigheden de marswerdstrijd niet volgens plan kon
doorgaan, kan men tochspreken van een goed geslaagd concou ra, Het zg.
"lopend" nummer werd "st Ilataand " gespeeld in de tent. De publieke belang
stelling was groote Doordat de organisatoren een e xt r-a tent hadden geplaatst
v oor de buff'etten, wist concour-stetde r Hub. van Zijl tijdens de wedstrijden de
dige rust in de tent te' handhaven. De jury. bestaande u.i.t de he r-en Janssen,
msterdam en J. semmeling, Maastricht, had geen gemakkelijke taak, Geen
enkel der deelnemende koprsen behaalde e'en eerste prijs met lof. De predi
caat wordt dit seizoen (terecht) bijzonder waardevol. Een gastkorps uit het
Brabantse land wist met de hoogste lauweren te gaan st.r-ijken, Prins Willem
Alexander behaalde het hoogste aanral punten van het gehele concours en namen
" geschonken door het gemeentebestuur van Nieuwenhagen,
.
de "cup.
mee naar
Tilburg. Fluit- en Tamboerkorps Barbara G. A. Kakert-Schaesberg behaalde
met een goed gespeeld "T rein Ritme" het hoogste aantal in de concertwed
strijd. Doordat "Bar-bar-a" in het numrne r-, dat gold voor- de marswedstrijd,
enkele steekjes liet vallen, ontging hen ju i st de promo tie en de ereplaats. Er
werden goede prestalies geleverd; 10 korpsen behaalden pr-ornotf e , drie ko r-p
sen behaalden een eerste prijs. De overigen moesten genoegen nemen met een
lweede prijs. Burgemeester Mr. Vrouwenraels, die veel belangstelling toonde
voor de verrichtingen van de ko r-pse n, reikte de prijzen uit in het bijzijn van
het ere -comtte. Het slotconce rt werd verzorgd door Zangvereniging St. Joep
Waubach. Dit zangkoor gar een uitmuntend concert. Het was aIleen jammer,
dat de concoursleider herhaaldeliik om stilte moest verzoeken. Lag dit aan de
nag aanwezige concoursspanning? Zilveren Wilhelmina kan terugzien op een
goed geslaagd concours.
.

~

i.:lTSLAGEN:
"""ugd afd,
3e afd,

2e afd;

Dr-umb, Harm. Eendracht Heerlen

Jeugddrumb. Manuela Heerlen
Fluit- en Tamb. korps St. Jozef Vaals
Drumb. Harmonie LindenheuvelGeleen
Drumband Olympia Heerlen
Drumb, Muziek is Leven Hee r-Ien
Jeugddrumb. Blauw-Wit Ke r-kr-ade
Drumband St. Nicolaas Heythuysen
Drumband Prins Willem Alexander
Tilburg
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1341 p. Le pro met prom.
124 p, 2e pro
1231 p. 2e pro
128
125
1241
128
1321

p.
p.
p.
p.
p,

Ie pro met prom.
2e "pro
2e pro
l e pro met prom.
Ie pro met prom.

142

p. Ie pro met prom.

Ie afd ,

Uttm , heid

Ere-afd.
Sup. afd.

Dr-umb, Kon, Fanf. Aloysiana
134 p. Le
Schaesberg
Drumb, Harm. Amicitia ViltBerg en Terblijt 139 p. Le
Drumb, P, T. T. Midden Limburg
140 p. Le
Jachthoorn en Trompettenkorps
139 p. Ie
St. Petrus-Banden Venray
Fluit- en Tamb. korps Prinses
Marijke, Heerlerbaan 128 p. Le
Fluit- en Tamb. korps St. Andreas
127 p, 2e
Melick
Fluit- en T'amb. korps Wilhelmina
Hingen-Echt
122 p. 2e
Klaroenkorps St. Georgius en
Sebastianus Beesel
128 P. Ie
Drumband St. Rochus Hulsberg
121 p. 2e
Fluit- en Tamb. korps Barbara
Kakert-Schaesberg 139t p, Ie
Fluit- en T'amb, ko rps Wilhelmina
Kerkrade- Ho lz
138 p, Le
(Recht tot deelname Limb. Kampioensconcoursl

pr. met prom.
pro met prom.
pro met prom.

pr, met prom.
pro met prom.
pro
pro
pro
pro
pro
pro

Gebruikt Uw korps al de meuwe tsmboermethode van George J. Krljt
(lid van de kapel de Kon, Luchtmacht) - "Leren lezen-Ieren tellen"
(Methode voor mars- en concerttsmboers)
De enige nederlandse methode in 3 delen, waar een begginnend en ook

reeds jar-en spelend tsmboer geleidelijk Ban vertrouwd wordt gemaakt
met noten, maten, ritmestructuren, versieringen, roffele, enz ,
De prijs van deze reeds veel gebruikte methode is:
deel 1 en 2
f. 3.-deel3
f. 3,50
MUZIEKUITGEVERIJ VAN
TEESELING
Bredestraat 138 - Nijmegen (tel , : 08800-70450 b.g.g. 230761

TENTEN VOOR ALLE DOELEINDEN GESCHIKT:
In de maten van 30 tot 3000 m 2 grondoppervlakte.

Vloeren, verlicbting, toiletwageDs, v e r w a r m mg , en z ,

W.J. HEKKENS-REUVER

=-~~:m

ZElLMAKERIJ . TEHTEHVEflHUUR • ALUMINIUM JALOfZIFEN
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Voig hat voorbeeld

J

van Uw

BONDSBESTUUR
en laat Uw

Verenigings drukwerk
verzorgen door:

,,

SOEK- en
OFFSETORUKKEmJ
Hooldstraat 48

..

e IJ

d

EYGELSHOVEN
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Muzlek-Drumband-IMajoretten- Uniformen
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J.P. MOL n.v. BREDA

HETBEDRUF:

•

OAT • •k tI ........ heeft op UNIfORMGE8IEO•

III

OAT cI.-om Hft Yrijwel onbepe
keu. h..1t
................. ko,,"e.. Mbben on.....onden.
DAT .... z_r ultpbrelde ahowroom h••"

....... .... ertlkelen 1ft elV8ft b

III

word ... .,.,..... ,diad.

............ ~Ichti"g IuIn , .......

•

OAT door ..... Nederland ,.ist

*

OAT ....tontsch I, ta b.ret..... Oftder nr. (01600) 317 50 (3 lijnen)

clua woor na&Ol1I liI••" angst.

of na 18.00 IIUf 4 03 74 - 3 17 53 om .an at,pr••" t. m...."
op . . . door U gewen.t. dag an uur. (natuurlijk ook " ..onds)
III

OAT '''-0 ....r !J toe "omt of U wi) onh'angen
In d. ~room Sp.~ihul.I••n 151. Sr.d•.

Eduard Nazarskl
tel. 04749 - 1494
glm 807041

ROGGEL

Tramstraat 25

LEVERANCIER VAN TROMMEN
EN MUZIEKINSTRUMENTEN

Ooze reparatle-afdeling

staat mel:
SPECIAAL OPGELEID PERSON EEL

voor U 1I:laar

Reparatleopdrachten worden blnnen
8 dagen uttgevoerd.
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1970 KERKRAQE

Kerkrade is weer in de ban van de muz iek, Duizenden omzomen ieder week
einde de sintelbaan van het gemeentelijk spo rtpa rk te Kaalheide om te genieten
van een klank- en kleurrijk Ies t ijn.
De eerste 'wedstrijddag, zaterdag 18 julio werd o. a. ook bijgewoond door Prins
Claus en de commissaris van de konlngin in de provincie Limburg en bescherm·
heer van de L. B. T .• Mr. Dr. Ch, van Rooy , Terwille van de hoge gasten werd
in afwijking van het programma het eerst begonnen met de showwedstrijden,
die tijdens dit W. M. C. voor het eerst worden gehouden en een groot succes
blijken te zijn. De Amerikaanse monsterband: Ben Davis High School Band u it
Indianapolis kreeg de eer om de wedstrijden in het sportpark te openen. Zij
brachten in de derde divisie een spectaculaire show, hoewel de correctheid
enigszins te wensen over l iet . Een eerste pr-ijs met 154 pnt , was hun deel ,
Als wij dit schrijven staat ons nog een muzikaal weekeinde te wacht en, Boven
aan de ranglijst van de showwedstrijden pr-Ijkt tot heden de Carlisle Senior
.'igh School Band uit Amerika die met een fantastische show en uitstekende
muzikaliteit liefst 175t pnt. van de 180 t e behalen punten vergaarde en daar
mee een eerste prijs met lor. ZiJ worden op de voet gevolgd door de National
Band of New Zealand uit Christchurch Nieuw Zeeland. Deze band kreeg met
een strakke show # die meer op een exercitie-oefening leek, maar weI correct
werd uitgevoerd, 168t pnt.. eveneens een eerste prijs met lor. Op de derde
plaats staat de Clifton High School Mustang Band uit Ame r-ika , die met IS2 pnt ,
ook een eerste prijs met lof behaalde. Hun uitvoe rrng en muzikaliteil kwam
echter duidelijk te kort bij die van hun collegi uil Carlisle.
Dat ook het peil van de show van de Nederlandse bands niet' hoeft onder te doen
voor die van de monsterbands uit Amerika werd tijdens dit W. M. C. duidelijk
bewezen. Het Chr. Showcorps Gorcum uit Gorinchem kwam op de eerste wed
strijddag uit in de eerste divisie en presenteerde zich met een bijzonder ve r
rassende show. Hun fraai opt reden, waarbij vooral het aparte van de groep
majorettes fris aandaed , alsmede ook de muzikale uitvoering deden niet onder
voor de massale bezetting van de Amerikaanse bands. Met 159t pnt , kregen z i ,
slechts 2j pnt. te weinig om ook het predikaat "met lof der jury' aan hun ee rs. e
prijs toe te voegen. Deze prijs werd wel toegekend aan de Mr. H. M. v , d.
Zandtvereniging uil Yelp (Gld.). Het is aIleen jammer dat deze werd behaald
in de tweede dtvrste , want hun show was z ee r goed van opzet en viel vooral bij
het publiek in de smaak.
Met zal moeilijk zijn om bovenstaande bands van hun ereplaatsen t e ve rd ningen ,
.&. het tamboer-, trompetter- en jachthoornkorps Avendo uit Sneek z cu tijdens
~t laatste wedstrijd-weekeinde voor een aangename verrassing moeten zorgen.
Bij de marswerdstrijden, waarbij men oak een "Stilstaand" werk dient uit te
voe ren, werden de drie hoogste ereplaatsten ook door buitenlandse bands inge
nomen. Als eerste en vrijwel onaantastbaar staat de National Band of New
Zealand, die van de jury 231t pnt. van de 240 te behalen punt en kreeg. Deze
brassband heeft liefst 15 punt en voorsprong op no. 2 van de ranglijst: het Fan
farencorps der Freiwilligen Feuerwehr uit Grossen Linden (DId), dat mel een
"Nederlandse" bezetting en met werken van W. Laros verraste.
De toegekende 21St pnt. betekende een eerste prijs met lor. Op de derde plaats
staat de Carlisle Senior High School Band (Amerika) met 214 pnt .• een eerste
prijs.
Ook de Nederlandse korpsen komen zeer goed voor de dag. 20 behaalde de
Rijnmond Band uil Schiedam een eerste prijs met 213 punt en en voert de rang
-13
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lijst aan van de Nederlandse muziekgezelschappen. Wij zien echter tijdens het
laatste wedstrijd-weekeinde nog verschillende bands in staat om deze presta
tie te verbeteren. De prestaties van korpsen die aangesloten zijn bij de L. B. T
mogen er beslist ook z ijn, Fluit- en tamboerkorps St. Barbara Reuver behaal
de met 207 pnt , in de eerste divisie een eerste prijs en het hoogst aantal pun
ten van de dag dat zij deelnamen. In de derde divisie waren er tot heden eerste
prijzen voor fluit- en tamboerkorps Prinses Marijke Heerlerbaan (209t pnt , );
drumband van de P, T. T. Harmonie Midden Limburg Roermond (203t pnt.);
drumband van harmonie Concordia Obbi cht (194 pnt.) en Klaroenkorps St.
Urbanus Maasniel (193t pnt.).
Gezien het feit, dat aan 4 deelnemende korpsen geen prijs werd toegekend; is
het al een goede prestatie, als men op dit W. M. C. te Ke r kr-ade een derde of
tweede prijs krijgt toegewezen.
Bij het vermelden van de resultaten willen wij ons alleen beperken tot de korp
sen die aangesloten zijn bij de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen:
.ERSTE DIVISIE;
F'Iu it- en tamboerkorps St. Barbara Reuve r
Klaroenkorps Irene Beek

207 pnt , l e prijs
187t pnt , 2e prijs

DERDE DIVISIE

Fluit- en tamboerkorps Prinses Marijke HeerlerbaanHeerlen
Drumband P, T. T. harmonie Midden Limburg Roermond
Drumband harmonie Concordia Obb icht
Klaroenkorps St. Urbanus Maasniel
Drumband St. Petrus Roggel
Drumband St. Urbanus Montfort
Drumband St. Rochus Hulsberg
Klaroenkorps St. Petrus Kelpen-Oler
Jeugddrumband St. Sebastianus, Margraten
Jeugddrumband St. Jozef, Roermond

209t pnt ,

l e prijs

203t
194
193t
192
189t
184 2
181
179t
150

l e prijs
l.e prijs
Le prijs
2e prijs
2e prijs
2e prijs
2e prijs
3e prijs

pnt ,
pnt ,
pnt ,
pnt ,

pnt ,
pnt ,
pnt ,
pnt ,

pnt ,

NIEUWE MUZIEK VOOR ONZE TAMBOERKORPSEN

~~n

I

T

_RAND-PRIX" van Sandrie Egberts, een mars in ES. Als
der eerste
werkjes, compos itte -opdr-acht van de SONMO, rolde bij Tierolff - Muziekcen
trale de Grand Prix van de persen. "Grand Prix" is een mars in 6/8 maatsoort,
geschreven voor bezetting Jachthoorns met es-trompetten, bassen.. lyra en
slagwerk. De trompetpartijen zijn eenvoudig gehouden, de jachthoornpartijen
zijn iets ingewikkelder. Daar waar de bassen de melodie verzorgen zorgen de
jachthoorns en trompetten voor een mooie omspel ing, De lyra-partij is in de
directie ingevuld, In een niet te snel tempo een prachtige mars. De tamboer
partijen zijn ondersteunend en solistisch, waar Egberta gebruik maakt van
duolen in de 6/8 maatsoort.
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EEN INSTRUCTEUR SCRRIJFT

Ingezonden stuk

Nu we enkele bonsconcoursen en verschillende festicals achter ons hebben,

waar vooral op de festivals, door verschillende instructeurs een s

gezellig

samen gepraat en samen een glaasje bier gedronken hebben, komt meestal het
gesprek op de a. s, Nederlandse Kampioenschappen. De meeste van mijn col
lega's zijn van mening dat ons bondsbestuur te veer heeft prijsgegeven. Vooral
het "uit het hoofd spelen" zit erg hoog, In Musica (bondsorgaan van de Alg.
Ned. Urue van Muziekver. ) van juni las ik een artikel over de wijze hoe de
bondsconcoursen door de Limb. bond zijn ingericht. Dit artikel, geschreven
door dhr. Cammenga, ons allen welbekend, schrijft overigens zeer vleiend
over de L. B. T. Ret zou weI eens interessant zijn om een gedeelte van dit
artikel te citeren: Ret optreden op deze provinciale wedstrijden verschilt in
een opzicht van de overige delen van ons land. Ret betreft hier het "staande"
optreden. In Limburg sprekt men van "conce r-topt r-eden ". Biervoor vindt meg ~
op elk concoursterrein een kiosk. Een kiosk is een muziektent zoals Vie die ~
ook bij de normale concertwedstrijden van de Nederlandse federaties kennen,
Men kan hier zittend achter lessenaars of staande optreden. Er wordt van
muziek gespeeld. Tijdens een optreden van een Limburgs korps bij de wed
strijden van Klaroen '69 in Reemskerk keek het publiek vreemd op, loen bijde
staande uitvoering helpers van dit ko rps de lessenaars op het terrein br-achten,
waarachter de leden plaats namen. Men vond dit maar zo-zo. De leden van de
andere korpsen en ook vee I publiek denken dat het uit het hoofd spelen moei
lijker zou zijn. Dtt kan in een opzicht weI zo z ijn, doch deze Limburgers kun
nen tenminste rrruz i.e k Ie z en , w at we zeker nOff niet van alle anderen kunnen
zeggen. De heer Boedijn zei eens tegen me: 'Het moet nog eens zover komen,
dat ook de tamhoerkorpsen het staande werk van muziek spelen". Tot zo ver
dhr. Cammenga.
Oit laat s te is eigenlijk veelzeggend en moest eigenlijk te denken geven :
Een instructeur
(Van red. ingekort)
Noot van redactie :
Er is algemcen ecn behoefte tot samenwerking met de andere bonden, aange
sloten bij de Katholieke Federatie. Ret eerste begin om nader tot elkander Ie
komen kan BOmS een kwestie van geven z ij n.

Firma van ROSMALEN
YELP (6Id.)
Rozenda.I....I••n 18 - Telefoon 3457

Het Centrale adres
your AlLE BINNEN· EN BUITENLANDSE muzlekullg...n voor

Harmonie, Fanfare en drum band
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DE DISTRICTEN
I

J

AAN HET WOORD ......••....•

I

J
DISTRICT I
UITREIKING BONDS,lNSlGNE TE WAUBACH
Zondag 7 juni jl. werden te Waubach drie leden, de heren J. Sistermans. J.
fij,\ederen en W. Sme et s , onderscheiden met het zilveren bondsinsigne voor
. n 25-jarig lidmaatschap van fiuit- en tamboerkorps Prins Bernhard Wau
bach. Bondsbestuurder, dnr-, Hub van Zijl, vergezeld door het districtsbe
stuur, verrichtte de plechtigheid die plaats vond tijdens een feestvergsdering.
De heer Van Zijl reikte de oorkonde u it met de woorden: "as jaren trouw aan
een vereniging is weI een feit om trots op te z ijn", Spreker noemde de onder
echetdenen een voorbeeld voo r- de vereniging. In z ijn toespraak betrok hij oak:
de echtgenotes, want, aldus dh r. Van Zijl, zonder Uw ruggesteun zou dil Diel
gelukt z ijn. Voorzitter Smeets d ankte .. oak narnens de onderscheidenen. Hij
bealoot de ve rgade r-ing, waar deze plechtigheid een onde rde el van was met een
warm applaus aan hot adres van het bondsbestuur.
DISTRICT 2
MR. L, CORTEN, BESCHERMHEER ST. JANSBAND HEER

J
I

Op zondag 28 juni jl, vierde het Jongensgilde en hel klaroen- en tamboerkorps
Sint Jan Hee r het St. Jansfeest. De feestelijkheden werden ingezet met een
Eucharistieviering, waarna men gezamenlijk opt rok naar het clublokaal. Het
hoogtepunt van het offdc ib le gedeelte was de installatie van de beschermheer
Mr. L. Cor-ten. De Bee r- Cart en we rd eveneens in de hulde betrokken en kreeg
bloemen aangeboden. De Heer Co r-ten dankte met enkele woorden voor~l be
schermheerschap en verklaarde dat hij met genoegen deze ere-functie bad 1I8Il
~omen. Na de heildronk nam dh r', P, Rompelberg, voorzltter van hel JOD
1!'l!'nsgilde, het woord om P, Heuts, voorzitter van de St. Jansband, die Hi
jaren lid was van het klaroen- en tamboerkorps in de bloemen te zetten en
overhandigde hem een geschenk. De heer P, Jeur-iasen, die 12t jaar lid was
van de band, werd benoemd tot ere-lid van verdiensten. Deze benoeming giDg
vergezeld van een cadeau en een z Ilve r-en draagspeld. Mevr. Jeurissen kreeg
bloemen aangeboden, Hierna werden nog enkele uurtjes gezellig doorgebracht.
St. PANCRATIUS - MUNSTERGELEEN
Het flurt.-en Tamboerkorps St. Panc rat ius , dat volgende jaar het 40-jarig be
staan hoopt te vieren, he eft op voordracht van het college van B. enW. een
subsidie van f 250, ... -voor aanschaf van nieuwe instrumenten en uniformen
in het vooruitzicht gekregen.
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District 3
VELE GESCHENKEN VOOR ZILVEREN St. JAN GEBROOK
Een grandioze receptie vormde het hoogtepunt tijdens de eerste dag van de
feestelijkheden rond het zilveren jubileum van fiuit- en tamboerkorps St. Jan
Gebr-ook, Hoensbroek. De receptie werd zondag 5 [ul i gehouden in Hotel
Amicitia. De jubilerende vereniging kon vele felicitaties en geschenken in ont
vangst nemen, Drie jaar geleden werd een groep majorettes aan het korps toe
gevoegd, mevr. Laurense kon namens het Dames Aktie Fonds (DAF) aan de
meisjes nieuwe uniformen aanbieden. Namens het korps bood voorzitter H.
Kolker een nieuwe tamhoer-maitrestok aan, Het ere-bestuur verraste St. Jan
Gebrook met een nieuw vaandel. De uniformen en het vaandel werden ingeze
gend door deken Drs. W. Meijs. Namens de hele vereniging sprak voorzitter
H. Klllker woorden van dank tot het Dames Aktie Fonds. dat nu al bijna 10 jaar
het korps op een geweldige wijze steunt. Ook had de voorzitter een speciaal
dankwoord voar het ere-bestuur, dat oak bergen werk verzet. Voorzitter T.
~
Wanders van net ere-bestuur droeg op dez e feestdag zijn funktie over aan dhrij,
H. Hoeder. Dhr. H. Meens. sinds de oprichting penningmeester van St. Jan
Geb rook, werd benoemd tot erelid van het korps. Eveneens werd dh r, H.
Gorissen, de nestor bij de oprichting. tot erelid benoemd, Ook werden e r nog
enkele jubilarissen in de bloemetjes gezet. De receptie was Ingeze; met de in
stallatie van dhr. P, Faas als beschermheer van St. Jan Gebrook. Tijdens de
eigenlijke receptie was het een kamen en gaan van velen, die het korps hun ge
lukwensen kwamen aanbieden. Met een plechtige dankmis in de dekenale kerk
van St. Jan te Hoensbroek was de feestdag ingezet. Aan de aansluitende doden
herdenking en kranslegging bij het monument op de markt verleende t rompet
tist P. Knarren medewerking. In de namiddag maakte het jubilerende korps
een muzikale rondgang door Hoensbroek en met een daverende feestavond in
"De Oude Mijnlamp" werd het eerste feestelijke weekeinde besloten.
Vrijdag 10. zaterdag 11 en zondag 12 juli werden de feestelijkheden voortgezet
in een feesttent. De vrijdagavond was gereserveerd voor- de bejaarden en ge
pensioneerden. Voor het voetlicht traden o. a. Wiesje Bakker, de Jodel Jerry's.
het duo Hendriks, Mirjam Klllker en buuttereedner H. Wolter. Voor het muzi
kale gedeelte zorgde het dans- en showorkest The Guards terwijl dhr. P,
Boonstra al s conferencier Iungee rde, Zaterdagmiddag was er een uitvoering van
het Limburgs Jeugdtoneel en vele jeugdigen genoten van de uitvoering "Tijl
Uilenspiegel in Lutjeb roek", 's Avonds was er een grote Beierse Avond waarbij
het orkest Die Alpenjl1ger voor de nodige stemming zorgde. Tevens was er e'tll
opt reden van het bekende tanzmarieche Inneke Vlugen, terwijl ook hier dhr. •
P. Boonstra de z aak weer aan elkaar praatte, Het dans- en showorkest The
Piccolino's verzorgde zondagmorgen tijdens het "friihschoppen" de muziek.
IS Mii:ldags was er een muziekfestival. Het was jammer dat er slechts 4 Lim
burgse korpsen aan de uitnodiging gehoor hadden gegeven om zondagmiddag
medewerking te verlenen aan het slagen van het muz iekrestival, alhoewel er
zaterdagavond ook reeds enkele korpsen in de feesttent concerteerden. Onze
oosterburen waren nu met 5 deelnemers het sterkst vertegenwoordigd. De
show werd echter gestolen door showband Barbara G. A. Schaesberg. die het
talrijk aanwezige publiek in de Iee stt ent met hun prachtige show en hun majo
rettes in verrukking bracht. De geringe belangstelling van de overige Limburgse
korpsen zal we lte wijten zijn geweest aan de vakanties ,
W.S.
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Teleloon 04446-1281. Na 6 uur en zaterdag en zondag 1788
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VOOR ONZE FIJNPROEVERS,
Zander kosten uwerzijds
maken wij een ontwerp van

Vaandels
Vlaggen
Schellen
bomen
Vraagt fotofs en prijzen

ter inzage.

Harmonie en Fanfare in combil1Qtie met Drumband

U kent ze reeds van Taptoe Delft, radio en TV
Swinging Horses
Fanfare
v, Heutszmors

allen van v, Veluwen

Defi leerman
Neerlcods Zonen

belde ..-an W.F. Sprink

Stad Amersfoort

van v, Reynhoudt

en nog vele anderen.
Drumband
Voor Drumband zcllen wl] moar geen titels vermelden.
Tientalle nummel"5 worden wekelijks door geheel Neder
land gespeeld, zodat wij slechta kunnen adviseren:
Vraag folder of proefnumrners aan bij :

n.v. KONEFA
Muziekuitgaven
Jensiuss!r. 54, Rotterdam. Tel, 010-241871
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i

,

CUJereldbekel1de merkel1
<;Drumbal1d-.:c::rommel1:

Ajax - Wiley
Royal - V.D.G.
Premier - Ludwig

daar
zit
muziek
•

In

,

~

Speciaalzaak voor drumbands

w. Schre8ven
..

~ ~ - ----~--

-

---

PLEIN 1944
TELEFOON 20068
NIJMEGEN

--

i
I

H'..

,;,.

GEOPEND ELKE DAG VAN

8.30 TOT 1800 WR

Grotestraat 51 '. Tegel.,'n 04700·215:4

K

~

HET ADRES IN LIMBURG VOOR:

* VAANTJES

Reeds 4S jadr
speclcelzock
in sportprijze n

* ERELINTEN
* SJERPEN
.. BEKERS

* MEDAILLES
* PLAQUETTES ook voor Carneval
* EMBLEMEN
* VLAGGEN
* VAANDELS
* INSIGNES
* BEDRUKTE SH IRTS noar eigen ontwerp,
met of zonder reclame
Wij zenden U op aanvraag onze speciale sportprijzencatalogus
of onze sportartikelen folder.

'!'PORJ. MODE; CAMPING . - - - - - - - - - - - - - - . . ,
GROOTSTE SPORTVERZENDHUIS
VAN NEDERLAND

Tel. 04706 - 2154

KUNTZELaEHe
.

Grol••lr. 51 JEGELEN(N.d.,I.)

.....
Druk Eljdems • EygelshoytQ

.

--1

4

DAT IS PAS EEN
TENORTROM

~fk

voomen van ucnt-meteal spanban
den, verchroomd en met kunslstof
inlage zoars de ketel.
In diverse kleuren leverbaar.
Oar-solied, rreer van klenk en v~~1
goedkoperl
Door middel 'olen de BON - of per
brietkaart • kunt u de grelis kleu
renfolder aanvragen.
Veand6.6.g nog doen!

Oak arN band zal met recht trots
kunnen zijn. wanneer :r:IJ Is uilgerusl
met deze V.D.G.-tromman. Zaer zaker
een "konlnkllJke onderschelding" !

Zendt mO dokumenlell..
meterlaal

Over

de

·KONINKLIIKE SEAIE'V•.D.G••ttomll'len

Nearn:

Siaginstrumentenfabriek

~Ad2!r!!esl.:.:

VAN DER GLAS

W~oo=npla:::=....ats

Heerenveen
telejocn (05130) 2652 - 2390

Tel. no.

~;;.::::;..

Druk: Boek-en Offsetdrukkerlj EIJderns, Eygetshoven.
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