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nieuws van de administratie
J:lON~SJLG_ENDA.

BONDSCONCOURSEN :

DISTRICTS- F EST IVAU;:

...,

VRIJE FESTIVALS:

20
27
4
8
22
5
19

juni
juni
juli

aug.
aug.
sep,
sec.

St. Barbara, Reuver (25- jarig bestaan)

Juliana, Pey-echt
Wilhelmina, Kerkrade-Hol? (50- jarig bestaan)
Manuela, Nieuw-Einde. Heerlen,
Stc Job , Leuken-Weert (25-jarig bestaan)
St. Catharina, Leunen-Venray
St. Jan, Heel'

23 mei
Kronenbe rg , Sevenum
28/31 mei St. Barbar-a G.A. Kakert-Schaesberg
31 mei
(Pinkstermaandag) St. Jan, Tungelroy.
6 juni
St. Hubertus, Kessel
6 juni
Jong leven, Brunssum.
(en tevens Show-concours, met tocstemmi.:
van bondsbestuur. )
6 juni
St. Sebastianus Herkenbosch.
13 juni
St. Hubertus, Gulpen.
22 mei
30 mei

Wilhelmina, Hingen- Echt
(Ie Pinksterdag) Steyl '61, Steyl (Hl-jarig
bestaan. )
St. Panc ratius , Muns te.rgeleeu.
13 juni
(4D-jarig bes taan; )
(In district Maastricht 2 festivals op dezelfde datum)

vijfde mars- en showwedstrijden der lage landen
onder ausptotën van FEDEKAM LIMBURG
TE HAMONT (BELGIE) Pinksterdagen 30 en 31 Mei
INLICHTINGEN: L. Van Werde, Kerkstraat, B3590 HAMONT (BELGIE)
Tel. 011/45225.
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K. BAKKER en ZN.
Tel. 045 - 213757

Slakkenstraat 67

HOENSBROEK
VOOR HET HUREN VAN:
*FEESTTENTEN
*DANSVLOEREN
*PODIUMS
* GE LUIDSIN ST AL LA TIES
«v ERLICHTING
Nieuwe werken voor Tamboerkorps: S. Egberts 'Triomf door Ritmiek ll!'
'Drumfeslival Brazil' ~ 'The
your.q generation'
'Drurnfestun'
'Drumfestival Ria Grande'. Th. van Campen 'Dancing Jimmy' - 'J'Armée'
'Dans der Maiot'ettes'i voor Bes Klaroenkorps: S. Egberts/Th. Smits 'New Beat'; voor Es Trompet.korps:
K. Srnils 'frame of mind'
S. Egberts/Th. Smits 'Harmonieux';. voor Es.trompet/iochthoornkorps:
J. Cammenga 'Jenka Four' - Eugène Angoulème 'Up ta date' - S. Egberts/Th. Smits 'Early Bird' (met presto.
eersle gedeelte en moderato-trio) - 'Ode aan St. Hu bertus' (Tempo foxtrot) - 'Sunrise' {Beguinel - 'Grand
March from Aida' i voor Es/Des Trompelten-korps (ook geschikt voor Es Trornpet/Jochthoom-korps}. K. Smits
'Mien op klurnpkes' (Duteh melodyJ - 'Man Oércrd" - 'Maria ma chico", voor Pijper-korps: Th, Smits 'Pax'
A. van Veluwen 'Mars de Picco-bels' - S. Egberts/Th. Smits: 'Scotlond for ever' 'Rondo voor pijpers' 
'The pi ping soldiers' - 'Happy mcments': voor Lyra-korps: S. Egberts/Th. Smits 'Folksongs in strict time'
(Selectie na 1).

Een ruime kolleklie nieuwe werken speciaal ook in diverse maderne tempi, De komplete directies kunt u
op zicht ontvangen.
NIEl'WE DHUMBAND-PLAAT
"TlTBANTIA MAAKT VEEL TAI\I-TAM" met diverse interessante wei-keu. o;n. Afrikaner/Bolero
:\1\1 itaire/Variant/Avantgarde/Schwinging Ho rees /Eve i-green /po rto Rtco /Kadetten DefileermarS
Prijs I!J.!.JU
SLAmVERK
liet beste op dit gebied "RüYAL"

vraagt onze uitgebr'eide folder - prijslijst,

BI.AASINSTHUMENT EN
De hes te: "GEBn. DE PRINS", klaroenen, trompetten, alt- en basinstrumenten. jachthoorns enz. ook
met staande of ligg-ende ventiel, es/bes, es/des, enz.

TIEROLFF-MUZIEKCENTRALE

Roosendaal
Markt 92

Tel. 01650-34551

\

SECRETARIAATSWIJZIGINGEN

Drumband Harmonie St. Joseph, Nederweert.
Voorheen: P. Koppene , Lambe rtuss traat 6, Nederweert.
Thans
; J. Kneepkens , Maaspoort 32, Weert.
Fluit- en Tamboerkorps Prins Bernhard Ubach over Warms.
Voorheen: H. Jurgens, Ernmastraat 28, Waubach.
Thans
: T. v/do Boom, Hekelweg 7, Ubach over Worms.
Drumband Fanfare Eendracht Maakt Macht, Hetjen.
Voorheen: J. Terpstra, Hoofdstraat 19, Hefjen,
Thans
: Th. Lamer-s , Heesweg 10, Heijen (L.)
Drumband Harmonie Grathem ,
Voorheen: P. Op het Veld, Markt c 67 a, Grathem.
Thans
: L. Hendrikx, Lindestraat 31, Grathem.
\~_cumband Maasbree.
~oorheen: J. Tielen, Westeringlaan 25, Maasbree.

Thans

: M. Driessen, Spilstraat 12, Maasbree.

NIEUWE LEDEN
Dames Drumband Fanfare Concordia, Leve roy, inged. in district Weert.
Secr-, : A. Meuwls s en , OUdenhofweg 2, Leve roy.
Drumband Fanfare Les Amis Reunte, Klimmen, tnged. in district Heerlen.
Sec r, : P. Eggen, Ransdaal 69, Klimmen.
De nieuwe lidkorpsen van februari, t. w. Fluit- en Tamboerkorps St. Martinus Kerkrade
en Drumband Fanfare St. WiUibrordus, Stramproy zijn resp. inged. in district Kerkrade
en Weert.
Vrienden van harte welkom in onze organisatie.
PROMOTIE
Op de lijst "Onze Gep romovee rden" gepubliceerd in de T. M. van oktober 1970 werden
enkel die korpsen opgenomen welke op een van onze Limburgse concour-sen gep rcmc
veerd werden. Ook in het Brabantse zijn twee van onze aangesloten korpsen geerome
eerd. Op het SONMO-Concours te Helmond promoveerden de Drumband van de Fanfare
St. Jozef uit Helden-Berirge, in de Ie afdellng met 198 punten (3 jury-leden). Op het
~ndsconcours te Handel behaalde de Drumband van de Fanfare St. Cathar-ma Leunen
"lJIIIII!!!inray een Ie prijs met Lof in de Ere-afdeling, 147 punten.

JURY BONDSCONCOURBEN
Als jury voor de aanstaande aanstaande bondsconcoursen zijn aangewezen de heren:
J. Conjearts en J. Semmeling
OPGELET

BELANGRIJK
OPGELE,_
BEu.NGRIJK
WIJZIGINGEN CONCOURSREGLEMENT WIJZm(L~l'l

De concoursreglementen van de Bonds-eoncoureen zijn gewijzigd. Op enkele punten 7.elL~
zeer belangrijk; De reglementen die in het zogenaamde "blauwe boekje" staan (blz.
16 t/m 20), zijn hiermede vervallen verklaart. U vindt het nieuwe reglement op het
middenblad (blz. 9 r/m 12). EEN TIP, haal dit middenblad uit de T.M. en steek dit
in het z. g. blauwe boekje, waar alle reglement~!!.J!!.-.~_~~!l_.
~
_
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Muziek-Drumband - Majoretten- Uniformen

J.P. MOL n.v, BREDA
HET BEDRIJF,
>I<

DAT uniek is en alles heeh op UNIFORMGE8IED,

omdat alle artikelen in eigen bedrijf worden vervaardigd.
>I<

DAT daarom een vrijwel onbeperkte keuli heelt

>I<

DAT een :zeer uitgebreide showroom heeft

hetgeen reeds vele korpsen hebben ondervonden.
en deskundige ·voorlichting kan geven.

*

DAT door heel Nederland reist
du, voor na:rarg geen angst.

•

DAT telefonisch is te bereiken onder nr. (01600) 3 17 50 (3 lijnen)
ol na 18.00 uur 31753· (01607) 3378 om. een afspraak te maken
op een door U 'gewenste dag en uur. (natuurlijk ook 's avonds)

>I<

DAT graag naar U toe komt of U wit

ontvangen

in de showroom Speelhuis laan 151, Breda.

Eduard Nazarskl
tel. 04749 - 1494
giro 807041

ROGGEL

Tramstraat 25

LEVERANCIER VAN TROMMEN
EN MUZIEKINSTRUMENTEN

Onze reparatie-afdeling
staat met
SPECIAAL OPGELEID PERSONEEL

voor U klaar

Reparatieopdrachten worden binnen
8 dagen uitgevoerd.

districts - solistenconcoursen
Heythuysen, 10 januari.
Twintig (20) eerste prijzen met lof der jury, vijf en zestig (65) eerste prijzen,
honderd twaalf (112) tweede prijzen en één en dertig (31) derde prijzen. Een
totale deelname dus van 228 optredenden. Dat was de "oogst!' van dit "monster"
solisten-concours van district Weert, welk georganiseerd werd door St. Nicolaas
Heythuysen. Voor het jury-lid dht-. Cammenga was dit concours een ware mara
thon. Bijna 12 uur lang duurde deze wedstrijd. Doordat het solisten- concours
van het district Venlo geen doorgang vond, zal aan deze buitengewone deelname
wel niet vreemd ûjn geweest. Ook ditmaal had de jeugd weer de overhand.
Gezien de hoeveelheid tweede en derde prijzen, blijkt wel dat de heer Cammenga
de deelnemers zeer streng beoordeelde. Terecht was dhr. Cammenga van me
~i ..:n ing , dat men op een solisten-concours ook "sol.isten" verwacht. De organisatoren
...,zorgden voor een lawine van bekers en medailles, voeg hierbij, dat de Schutters
bond "Eendracht Maakt Macht" nog vier wisselbekers beschikbaar hadden ge"::
steld voor de solisten van district Weert.

Nadat om half elf gestart was kon om 10 uur de prijzen bekend gemaakt worden.
Het hoogste aantal punten werd behaald door P. Truyen van Stella Duce uit Venlo.
Deze solist behaalde liefst 39 van de te behalen 40 punten. De hiervoor bestemde
"bokaal" mocht hij uit handen van Mevr. Coenen-Peters, beschermvrouwe van
S't.fcfcolaas Heythuysen, in ontvangst nemen. De verdere "erevprijzen werden
uitgereikt door voorzitter dhr. H. v. d, Kop en dtstrtcts-voorzttter dhr. H. v, Hoef.
Uitslagen prijswinnaars waren:
Jeugdafdeling
Fanf. Eensgezindheid Maasbracht
Mieke Smtts
"
!I
11
J.Maessen
St. Petrus Kelpen-Oler
P. Jeurninck
3e afdeling
P. Truyen
T. Roeven
M.Hol
2e afdeling
P.Scheurs
~i. Voermans
·~.Kanders

1e afdeling
G. Peters
J. Verdonschot
Hi Bekkars

Stella Duce venlo

"
"

"
"

"
"

pnt.
pnt.
32! pnt..
39

36~

39
32
32

pnt,
pnt,

put.

Ha rm, L'Dnton Heythuysen
Drumband St. Jan Baexero
St. Nicolaas Heythuysen

33! pnt,
32
pnt.
32
put.'

St. Petrus Kelpen-Oler
St. Nicolaas Heythuysen

36
32
35

"

"

Afdeling Uitmuntendheid
St. Rochus Pey-Echt
Zus Peters
Mi Lo rmans
St. Job Leuken-Weert

PIlt.
pnt,
pnt.,

34! pnt.
34 pnt.

Ere-afdeling
J. v.rl.Heuvel

J.Hanssen

St. Nfcolaas Heythuysen
St. Rochus Pey- Echt
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36

pnt.

~6

pnt.

Voor speciale noten op uw overhemdenzalig, behoeft
u voortaan niet meer uit de toon te vallen ••••
Ook' voor u zijn er de originele Urbanial-engelshemden.
Op modernste wijze vervaardigd uil de allerbeste grondstoffen.
Voor heren èn dames.
In de boordmaten 32 tlm 46 (is halsomtrek in cm), in de mouw·
lengten 2 tlrn 7 (is 5a tlm 68 cm) en in zowel gewone, als ook
in meerdere -uniformuitvoeringen.
Voor uw vereniging, korps of club, af fabriek Dalfsen recht
streeks leverbaar tegen inkoopsprijs.

N.V. ELCO· URBA NIAL
GOLDKAMPSTRAAT 7·9 - DALFSEN. TEL. OS293 - 64S of 646

GEOPEND EU<E DAG VAN

HET ADRES IN LIMBURG VOOR:

aso-rot

18.00 UUR

• VAANTJES

• EMBLEMEN

• ERELINTEN

• VLAGGEN

• SJERPEN

• VAANDELS

• BEKERS

• INSIGNES

• MEDAILLES

• BEDRUKTE SHIRTS naar eigen ontwelili, I
met of zonder ree lam~

• PLAQUETTES ook voor Carneval

SPORT. MODE. CAMPING
GROOTSTE SPORTVERZENDHUIS
VAN NEDERLAND
Tel. 04706 - 2154
Wij zenden U op oanvroog onze speciale

KUNTZELAERS
Grate.lr. 51 TEGElEN (Nederi.)

sportprijzencota\ogus

of onze sportartikelen folder.

•

Superieure afdeling
lIL Bukkems
J. Beckers

St. Job Leuken-Weert
St. Nicolaas Heythuysen

37
37

Duo's
L. Puts
A. Leyendeckers

Drumband

Maasbree

35), pnt.

St. Rochus

Pey-, Echt

33! pnt.

Stella Duce

Venlo

37~

Trio's
A.Bachus
W.Bachus
A. Damrow
Kwartet

put.
pnt.

pnt,

verplichte concourswerken 1971
TAMBOERKORPSEN
2e afd.

Ie afd.

Afd. tjttm,

Ere-afd.

~
Sup. afd.

S
S
M
M

Dans der Majoretten
Komische Mars II(alb)
Marche d'entrée
Franki Mars

Th. v. Campen
S. Egberts
M. Schneider
W. Laros

S Dancing Jimrny
S Spaanse Mars
M Binky Marsen
M L'Armèe

Th. v. Campen
A. v , Veluwe

S Driepas Mars
S Les deux troubadours
M Ta mbr Mars "Ons Drenthe»
(album)
M Tamboervreugd

M. Schneider

S
S
M
M

r
T
K

T
T
K
K
T

tt

Th. v . Campen

Drums a Gogo
Dr'umfes tiva l Bras il
Rhytmus zum Feierland
Henri Dunant bandmareen

S Dutch Percueston
S Drumfes tival
M Mar-joe in j urnping ftve
M Gemert Mars

K
T

"
S. Egberts
J. D. 'I'es ink

M
T

S. Egberts

M
T
K
T

"

"

M. Schneider
S. Egberts

R
T
T
T

"

W. Laros
H. vv Boven

TROMMEN EN KLAROEN (BES)
2e afd.

S. W.A.B.-mars
Zeemanswals
M Levenslust mars
M Franc! na mars

v.Ossenbruggen/Schneider
W. F. Sprink/Schneider

S

"

"

v.Ossenbruggen/Schneider

T
K
K
T

vervolg bladz. 14
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qoereldbekende merken
':Drumband- 'C:rommen:

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

daar
zit
muziek
•

In

,

.

Speciaalzaak voor drumbands
ook voor klaroenen, pijperfluiten,
lyra's, stokken enz.

w. Schreeven
L

PLEIN 1944
TELEFOON 20068
NIJMEGEN

--I

reglement voor mars- en tamboerwedstrijden
vastgesteld door Drumband-commissie Federatie van Katholieke
Muziekbonden in Nederland.
ALGEMENE BEPALINGEN

De ruimten waar de wedstrijden worden gehouden moeten tenminste een af
meting hebben van 60 meter lang en 40 meter breed.
Deze ruimte moet op een aodantge plaats gelegen zijn, dat geen hinder wordt
ondervonden van het verkeer, muziek, bedrijven of andere geluiden welke in
vloed op de wedstrijd kunnen uitoefenen.
Bij het organiseren van deze wedstrijden dient de organisatie er tevens voor
te zorgen, dat in de nabijheid van de plaats waar de wedstrijden worden gehou
den, aanwezig is de volgende accomoddatie :
Behoorlijke bergruimte voor instrumenten, toiletten, restauratie en kleedge
legenheid.
Een plaats waar de Jury haar rapporten kan schrijven; indien het showwedstrij
den betreft moet dit een verhoogd gedeelte zijn, bij voorkeur aan de frontzij
de, vanwaar de Jury de verrichtingen der korpsen kan overzien en waar de
wedstrijdleider een plaats heeft om via een goede geluidsinstallatie de korp
sen op te roepen en aan te kondigen.
Het plaatsen of hebben van tribunes aan de frontzijde verdient aanbeveling.
Leider van het korps.
De leiding van het korps berust voorzover het een harmonie- of fanfare- of
brasband betreft, bij de dirigent of degene die hem als zodanig vervangt.
Bij tamboer- trompetter- en pijperkorpsen berust de leiding bij de geunifor
meerde muzikale-leider of degeen die hem als zodanig vervangt.
PRIJZEN

Aan alle deelnemende korpsenkunnen bekers, medailles en dergelljke worden
uitgereikt, alsmede waardebonnen.
Een diploma moet worden uitgereikt ook indien er geen prijs is behaald.
Het uitloven van geldprijzen is verboden.
TOEWIJZING CONCOURSEN

Alleen door de 4 Landelijke Organisaties gemachtigde Bonden worden Bonda
concoursen volgens vastgesteld concours-reglement uitgeschreven en wordt
de organisatie daarvan uitsluitend aan de haar aangesloten korpsen toegekend.
Er mogen geen vrije of wilde concoursen georganiseerd worden en bij haar
aangesloten korpsen dienen zich van deelname hieraan te onthouden.
In plaats hiervoor kunnen echter muziekfeesten of festivals gehouden worden,
-9
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alwaar een beoordeling - zonder puntering - van de uitgevoerde muzieknummers
door deskundige is toegestaan.
.
Aan de Bondsconcoursen mag uitsluitend worden deelgenomen door korpsen
die lid zijn en korpsen aangesloten bij een door de Bond erkende organisatie.
Ieder jaar zal een Kampioensconcours plaatsvinden
Aan dit Kampioensconcours kunnen deelnemen die korpsen, welke door de Bon
den worden afgevaardigd, met als maatstaf hun prestatie in het voorgaande sei
zoen.
De organisatie wordt bij toerbeurt opgedragen aan één der 4 Landelijke Organi
saties.

WED S T R IJ DEN.
Voor de deelname aan de Bondaconcour-sen worden de korpsen ingedeeld in
secties:

SECTIE

1: IAW~q~~~
met minimum 8 maretrommen.
toegestaan zijn alle niet melodische slagwerkinstrumenten

SECTIE

2: Ta,mboers met Hoornblazers en/of Jacbthoorns en/of Trompetten.
met minimum bezetting 6 blazers en 2 marstrommen .
toegestaan zijn alle niet melodische slagwerkinstrumenten,
bas- en tenortrompetten en de lyra, echter geen blaasinstrumenten,
welke organiek behoren tot een harmonie- of fanfareorkest.

SECTIE

3

TAMBOERS met PIJPERS

========================
met minimum bezetting van 6 pijpers en 2 marstrommen.
toegestaan zijn alle niet melodische slagwerkinstrumenten,
de lyra en alle in de handel zijnde dwarsfluiten.

SECTIE

4: TAMBOERS met een afwijkende bezetting dan vorengenoemde bezetting,
voor het optreden in deze sectie dient men vooraf toestemming
te verkrijgen van het Bondsbestuur na opgave van de te gebruiken
bezetting (instrumenten).
Echter geen blaasinstrumenten welke organiek behoren tot een
harmonie- of fanfareorkest.

i·
I

I

!

j

P
i

De korpsen kunnen uitkomen in de volgende afdelingen:
JEU G D-

Ii
I

of

JUN I 0 REN afdeling

deze korpsen spelen geen verplichte werken en bestaan uitslui
tend uit leden tot en met 16 jaar.
Korpsen met één of meer leden boven 16 jaar treden op in de
hogere afdelingen.

\1
li
,
,
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3de afdeling
Ook hierin geen verplichte werken en als overgangsafdeling
bedoeld voor de korpsen met één of meer leden boven 16 jaar.
2de afdeling

met verplichte werken
l.te afdeling
met verplichte werken
afdeling Uitmuntendheid
met verplichte werken

afdeling Eren
met verplichte werken

afdeling Superieuren
met verplichte werken
lil de 2de tot en met de superieure afdeling zullen door de Muziekcommissie
2 x 2 verplichte werken worden aangewezen.
Ieder deelnemend korps maakt dan een keuze uit de 2 nummers voor het lopen
de werk en ~ keuze uit de '2 num-ffiëTS voor het stilstaand werk.
De gekozen loopmars : moet zonder onderbreking en met alle daarin voorkomen
de reprises al marcherend worden uitgevoerd.
Vooraf worden 16 maten "model" geslagen.
Na het einde van de "Ioopmara" worden, al marcherend
nog 16 maten "model" geslagen en op de laatste-dezer
16 maten "Haltnouden'".
Het gekozen "STILSTAAND WERKl1
Het werk welk stilstaand moet worden uitgevoerd, dient
zonder onderbreking en met alle daarin voorkomende
reprises, gespeeld te worden.

De jur-y bestaat uit minimaal 2 personen welke op de S. O. N. M. O. - jurylijst
voorkomen.
Zij beoordeelt naar de volgende rubrieken: M:k=A:~~~~<!~tr;iif!
Algehele muzikale uitvoering
Teclmische en Ritmische uitvoering
Tempo (120 passen, tenzij anders aangegeven op de partituur)
Ma radlciplfne (ordelijk en gericht marcheren, alsmede stijlvoloptrededen)

~_1' I è'-ê:1=1=1=~-!?~:\i:~!~
1
2
3
4

Algehele Muzikale uitvoering
Technische en Ritmische uitvoering
Nuancering en Articulatie
Tempo (als aangegeven op partituur)

Voor elke rubriek kan elk Jury-lid maximaal 10 punten geven.
De puntenafronding geschiedt op minimaal 'n ! punt, uit de cijferreeks 1 tot 10.
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TE BEHALEN PRIJZEN

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

In de Jeugd- 3de- en 2de afdeling.
Het maximaal aantal te behalen punten bedraagt per
lste prijs met lof, mits een negen voor rubriek 1
lste prijs met .promotte, mits een acht voor rubriek
late prijs
mits een 7~ voor rubriek
2de prijs
mits een 7
voor rubriek
3de prijs
mits een 6
voor rnbriek
geen prijs bij minder dan 48 punten

Jury-lid
1
1
1
1

80
72
64
60
56
48

punten
punten
punten
punten
punten
punten

80
72
68
64
56
48

punten
punten
punten
punten
punten
punten

In de lste tlm de Superieure afdeling.

Het maximaal aantal te behalen punten bedraagt per Jury-lid
lste prijs met lof
mits een 9 voor rohrlek I
lste prijs m, promotie, mits een si voor rubriek 1
1 ste prijs
mits een 8 voor rubriek 1
2de prijs
mits een 7 voor rubriek 1
3de prijs
mits een 6 voor rubriek 1
geen prijs bij minder dan 48 punten.

~

Een vereniging DEGRADEERT:
Bij minder dan een 3de prijs,in de 2de afdeling volgt degradatie naar de 3de afd.
Bij minder dan een 3de prijs,inde lste afdeling volgt degradatie naar de 2de afd.
Bij minder dan een 3de prijs in de afdeling Uttmuntendhetd, volgt degradatie
naar de lste afdeling.
Bij minder dan een 2de prijs in de Ere-afdeling volgt degradatie naar de afdeling
Uitmuntendheid.
Bij minder dan een 2de prijs in de afdeling Superieure volgt degradatie naar de
Ere-afdeling.
De verrichtingen van de tamboer-maItre worden alleen in de Marswedstrijd be
oordeeld.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding

in overleg met de Jury.

SLO T B E PAL I N GEN.

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

Ermag bij de wedstrijd geen gebruik worden gemaakt van muziekpartituren of
partijen die gefotocopiëerd zijn of gelichtdrokt, dus alleen originele uitgaven.
Dit geldt niet voor werken welke niet, of niet in z'n geheel, bij één of meer
muziekuitgevers zijn te verkrijgen.

lilt

Er mogen geen beroepsmusici als werkend lid van één der deelnemende korpsen
optreden.
Normaal zal elk deelnemend korps moeten optreden met die leden welke als Wer
kend lid bij het betreffende korps staan ingeschreven.

GELDIGHEIDSDUUR KLASSERING
ne-geÏdigheTdsdüurväiïëièi{iässèriiig strekt zich uit over een periode van 2 jaar .aan
sluitend aan '1 jaar waarin de vereniging zich heeft geklasseerd Inn bepaalde afdeling.
-12
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Gebruikt Uw korps al de nieuwe tamboermethode van Ceor'gc ·S. Ki-ijt
(lid van de kapel de Kon. Luchtmacht) - "Leren lezen-leren tellen"
(Methode voor mars- en concerttarnboe rsj
De enige nederlandse methode in 3 delen, waar een hegfnnend en ook
reeds jaren spelend tamboer geleidelijk aan vertrouwd wordt gemaakt
met noten, maten, r-itmestructuren, versieringen, roffels, enz.
De prijs van deze reeds veel gebruikte methode is:
deel 1 en 2
f. 3,-d e e l 3 . f . 3,50

MUZIEKUITGEVERIJ VAN TEESELING

Bredestraat 138 - Nijmegen (tel , : 08800-70450 h, g. g. 230761

TENTEN VOOR ALLE DOELEINDEN GESCHIKT:
2

In de maten van 30 tot 3000 m
grondoppervlakte.
Vloeren, verlichting, toiletwagens, verwarming, enz.

W.J. HEKKENS-REUVER

~~~:::·:7~~~771

ZEILMAKERIJ • TENTENVERHUUR • ALUMINIUM JALOEZIEEN

Firma van ROSMALEN
VELP (Gld.)
Rozendaalselaan 18

~

Telefoon 3457

Het Centrale adres
voor ALLE BINNEN· EN BUITENLANDSE muziekuitgaven voor

Harmonie, Fanfare en drumband

TOURINGCARBEDRI.IF

4. va~ J-fam

JULIANASINGEL 39

VENRAY
TELEFOON

04780~;725

Het adres voor Uw reizen naar: CONCOURS,
MARS- EN SHOWWEDSTRIJDEN
in binnen- en buitenland
Capaciteit: 17-26-34-36-37
40-41-42-45-49-50 en 54
persoonsautobussen

Tevens voor Uw uitstapjes, personeelsreis
en geregeld werknemersvervoer

SPEKHOLZERHEIDE

Akerstraat 96 - 98

Tel. 04445 - 2038

UW VERTROUWENSADRES
' " Uit voorraad leverbaar het grootste assortiment op het gebied van slagwerk,
klaroenen, fluiten en toebehoor.

CONCERTTROMMEN
MARSTROMMEN
PARADE- en DIEPTETROMMEN

ROYAL, PREMIER, LUDWIG, WILEY.
ROYAL. SUPTON, WILEY, KlNGS.
ROYAL, WILEY, STAR, BEVERLEY, KlNGS
AJAX, PREMIER.

Luxieuze modellen met perloid bekleding in diverse kleuren,
Metalen profielbanden, dubbelspanbaar. plaatte vellen met automatisch of semie
automatisch snaarmechantek,

OVERSLAGTROMMEN

ROYAL, KlNGS, WILEY.

in diverse afmetingen, met houten of metalen profielbanden.

KLAROENEN

SUPTON, MAHILLON,. VAN ENGELEN

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

PIJPERFLUITEN
LYRA'S

SANDNER (metaal), KLlNGSON, PASTALlT
KLIER

In chromatische en diatonische uitvoering,
In elke gewenste stemming leverbaar.

prachtige modellen.

Zware nylon staarten in elke gewenste kleur.

LEERWERK en FOUDRALEN
Ons leerwerk is uniek, zeer soepel, onverslijtbaar. afwasbaar, en daarbij
zeer goedkoop.
In alle uitvoeringen leverbaar.

TOEBEHOOR
Alle merken plastic venen, w. o. Weather King, Buffalo, Star, Everplay, Kings.
Alle methodes voor slagwerk, klaroenen enz.

VAKKUNDIGE EIGEN REPARATIE-INRICHTING

Afd. Uitm.

Ere-afd.

S
S
M
M

Trooping the Colour
Beat Show
Auvergne Fantasie 1)
Vivezza

S Twist Boys
S Ode aan St. Hubertus
M Inter Arma Caritas
M Grand Prix

Verheijen/Schneider

"

Th. v , Campen
Jansen/Smits

"

Egherts/Smits
tt

"

Verheijen/Schneider
Egberts

M
T
T
T
T
T
T
T

TROMMEN EN PLIPERFLUrr
ze afd.

S De tovenaar
S Pinquin polka mazurka
M Blijde Jeugd
M Juniorenmars no. 3

Sprink/Schneider
tr

"

A. J. Peetoom
tt

K
K
K
K

x

S
S
M
M

Vrolijk dans je
Dr. Witschey-Beguine
Holidays
Signaalmars no. 2

v . Veluwe/Sprink
Bosch Sr. /Schneider
Egberts/Smits
A. v. Veluwe

~v
K
Krips
T
K

Afd. Ultm.

S
S
M
M

Goede reis
Holland Foxtrot
Mars de pico bels
Berg en Dal

Sprink
Sprink/Schneider
A. v, Veluwe
W. J. Packbiers

K
K
T
T

Ere-afd.

S
S
M
M

In de maat

Happy moments
Patriottenmars
The Voice of America

W. J. Packbie rs
Egberts/Smits
A. J. Peetoom
J. Joeherris

T
T
K
T

S
S
M.
M

The piping soldie rs

Egberts /Smits

T
T
T
T

Le afd.

Sup. afd.

1)

Pijper blues
Pax
Victoria mar-eh

"

"

Thc Smtts
W. J. Packbiers

Geen trompetpartij aanwezig.

Voor alle afdelingen (van 2e tiro superieure), zijn vier werken aangewezen,
waarvan er twee naar keuze moeten worden uitgevoerd, t, w, één marcherend
en één werk stilstaand, in de lijst aangegeven met S. en M.
Voor speciale bezettingen, waarvan geen aparte partijtjes in de uitgave zijn,
wende men zich tot de betreffende componisten.
UITGEVERS: K= Konefa, Jensiusstraat 54, Rotterdam-TeL 010-241871
T ~ Tie rolff, Markt 92, Roosendaal - TeL 01650-34551
Krips, Thorbeckelaan 71, Den Haag - TeL 070-689655
R = van Rosmalen, Rosendaalselaan 18, Velp(Gld) - Tel. 08302-3457
M= Molenaar, Zuideinde 18, Wormerveer - Tel. 02980-82013
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Waarom nog langer het systeem volgen
van VOORDOEN en NADOEN.
Met onze methodes leert U geleidelijk
NûT.EN LEZEN,de waarde van natenen
rusten kennen, kortom alles om Uw in

Mensen
met smaak.

strument te leren bespelen.

Alle methodes voor HARMONIE en FAN
FARE. Voor Uw DRUMBAND: TROM,
KLAROEN, ES TROMPET en PIJPER
METHODES.
Alle methodes voor de prijs van f 3,20
Een uitgebreide methode van
M, Schoeider voor de prtjs van f 4,50
En dan

Muziek in elke moeilijk
heidsgraad,
Heel trommelendNederiand spreekt er
over ~ ~
Vraagt folder of proefdirectie bij:

n.v. KONEFA
Muziekuitgaven

tt

kiezen

MOEDERSCHElM
voor uniformen
fa. N. Moederscheim en Zn
Heerlerweg 49,

Voarer-daat {U
Telefoon 04446·1251. Na 13 uur ~1'I1alerdai'i en zondilQ 1ïBS

Jenetueetr. 54, Rotterdam. Tel. 010-241871

•
\

Zonder kosten uwer~ijds

LACONA

maken wij een ontwerp 'Van

Vaandels
Vlaggen
Schellen
bomen

UNIFORMEN
reeds lange tijd toonaangevend door:

kwaliteit

'1

pasvorm
exclusieve modellen

Vraagl foto', en prijzen
ter inzage.

gericht op de toekomst.
.

I

"

I

Pl\UL 8Rl\ND
VOOQBUQC

p~ MARIAMElA1l~ 174

TEL. 070 987527

Gebr. van Lange
KadcS- 10

OUDENBOSCH

Telefoon 01652 - 2313, na 6 uur 2604

de districten aan
het woord

.

District MAASTRICHT
cijsden vierde groot kampioensfeest .
Men kan in Eijsden niet alleen goede muziek maken, maar ook bijzonder goed
feestvieren. Dit kwam zeer duidelijk tot uiting bij het behalen van het Limburgs
kampioenschap in de superieure afdeling door de drumband van de kon. OUde
Harmonie van 'Eijsden op zondag 29 november te Kerkrade, nadat men zich te
voren volledig had kunnen ontspannen tijdens het jaarlijkse St. Caecilia-feest.
Maandag 30 november hingen de vlaggen weer in top, want de drumband werd
afeghaald aan het station door de kon. OUde Harmonie, de tamboerkorpsen van
de kon. Harmonie van Heer en St. Sebastianus Oost-Maarland, alsmede de
Harmonie Deligentia Eckel rade,
In een feeststoet trok men naar het gemeentehuis, waar loco-burgemeester
Mertens tijdens de officiële ontvangst opmerkte, dat het reeds de derde keer
was, dat de drumband het kampioenschap had behaald en feliciteerde dit bij
zonder aktieve korps.
Na een rondgang door de straten van de gemeente, volgde een zeer druk bezoch
te receptie, die werd geopend met een muzikale hulde van de in de feeststoet
meetrekkende muziekkorpsen.
Een zieke burgemeester Duijsens wilde hier toch zijn persoonlijke gelukwensen
aanbieden, waarna tal van verenigingen en particulieren zijn voorbeeld volgden.
Met een denderende feestavond werd deze huldigingsavond besloten.
Het huldigen en feestvieren was echter nog niet ten einde, want op zaterdagavond
16 januari was de uitreiking van de kampioenswîmpel in de zaal van de Kon. Oude..I.l .
Harmonie. Na een welkomstwoord van voorzitter J.Debeij van de harmonie, hieldW'o'"
bondsvoorzitter Hub, Jongen - die werd vergezeld door de heren W. Pilich en
W.Starmans, alsmede het dtatrtcsbestuur - zijn fel tcitattetoespraak. Hij roemde
de prestaties van het korps: 134! pnt, op het kampioensconcours in de Rodahal
te Kerkrade behaald en reikte de wimpel uit aan tamboermaître-instructeur
Mar-tin Warnier, die op zi jn beurt de karnpioenswlmpel overhandigde aan de
voorzitter van de Kon. Oude Harmonie.
Met een dankwoord van Martin Warnier (deze ex-buuttereedner ontving o. a. ook
nog uit handen van Prins Johnnte 1 van de c. v." De Kleefklep" een couvert met
inhoud uiteraard uit blijk van waardering) werd het offictèle gedeelte besloten
en kon men zich ten volle gaan toeleggen op het feestvieren. En dat dit ook weer
op "super-ieure" wijze gebeurde zult U wel willen geloven.
-18
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MAASTRICHT Anloon van Elenstraat 30-32
Tel. 04400-33834 - 33958

la jcriq bestaan van Steyl '61

District Venlo

In het komende najaar - om precies te zijn op 6 november - is het tien jaar geleden dat
enkele Steyler ingezetenen hun hoofden bij elkaar staken en een vergadering belegden,
ter oprichting van een Trommel- en Fluiterkorps. Als toepasselijke naam werd geko
zen "Steyl !61T!.
Met frisse moed toog men aan het werk om het bestaansrecht te bewijzen. Dit bestaans

recht heeft Steyl !61, ondanks de tegenslagen die iedere jonge vereniging heeft te over
winnen, méér dan bewezen.
Niet door allen de éclatante successen op muzikaal gebied behaald. vormen dit bewijs.
maar ook als vereniging doet dit korps van zich spreken, getuige de toeploop van de
jeugd, om lid te worden van "Steyl 161". Hierdoor heeft Stoyl'6l zich een voorname
plaats bijde bevolking en overheid van de Gemeente Tegelen weten te verwerven.
Deze Ietten zijn voor het bestuur aanleiding geweest om een 3-daags feest op te zetten
en wel op 29, 30 cn 31 mei (Pinksteren).
Dit feest wordt ingezet op;' zaterdag 29 mei, 1 s middags met een Eucharistieviering ~;:"
de vereniging en de genodigden. Na deze H. Mis zal er een feestvergadering worden
gehouden in het Steyle r Gemeenschapshuis, met aansluitend een receptie. Om 20.00 uur
wordt in een grote feesttent naast het Gemeenschapshuis een gratis Feestavond aange
boden aan alle weldoeners van "Steyl '61 1 1 • Op deze als ook op Ie Pinksterdag, na afloop
van het festival, zal het Dans- en Show Orkest TTThe Ragtime Band" uit Kerkrade voor
de juiste stemming zorgen. Het hoogtepunt van dit jubileumfeest zal ongetwijfeld het
Festival z.Ijn op Ic-Pinksterdag. Aan dit festival waaraan een korte optocht verbonden
is. zijn door de deelnemers prachtige prijzen te behalen, tijdens het defilé. Het grote
voordeel voor de deelnemers is echter, dat zij voor hun optreden in de feesttent een be
oordeling (zonder punten) ontvan gen, van de heren J. Conjearts en J. Semmelmg, de
beide jury-leden voor onze Bonds concour-sen van dit jaar. Op maandag 31 mei wordt
dit juhi1eum-feest besloten met een daverende "Beierse Avond". welke muzikaal verzorgd
zal worden door de "Dërpar Blaaskapel" uit Helden.
Korpsen welke geinteresseerd zijn voor deelname, kunnen zich nog schriftelijk opgeven,
bij sec reta rts: P. v . Br-ee, Triangelstraat 44. Steyl-Tegelen

SCHROëN MUZIEKUITGAVEN
NIEUWE WERKEN: Tamboerkorps; "Beg lnnen" - "Irka" -J'Ptco'' 
en "Onze Federatie Mars" van G. W. Gerritse
TT Ex Tempore" en "Stokken Ma.r-s!' -van A. J. Thissen
"L'Unlon" van C. Roelofsen; "The Snare Drum" - "Ur-tain'"- Koncert
voor Marstamboe rs" - "Happy Drums" van J. G. Schroën.
Klaroonkorps : "Gemini (i-Mareh"- "Jeanette mars" - "Fllppert'mara 
"The Pltrrtstones'' - "Proficiat tl van J. Jochems.
TrompetterkoIJ?s: "Mtll-Htf lowala - Polka "Antmato"- "Pa ra.deumar-s
van J. W • Packbiers.
"Pa.radee rma r s" - "Moonshine mars" .: "Drumband Polka" - "Steeds
Voo rutt" van A. J. Thissen
"Rumba Mar-ianne" van J. G. Schroën
Pijperkorps : "Polka Jubflata'' van W. J. Packbters: "A Sunny Smfle'' van
J. Jochems. (conce rtwerk met Temp. di Marcia en Foxtrot).

Stationstraat 19 Heythuysen tel. 04748.1989
-20
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Rechte Bas-Trompet in Es

12

11
Es Sopraan

Es Alt
trompet

trompet

I

Tenor~trompet

"

SONORE

in Es

22
13

Rechte Bas-Trompet in Bes en Es
m/1 ventte.l

"SONORE"
SIGNAALINSTRUM ENTEN
Di!

complete

serie

ES • Instrumenten

eowel Zonder- ars mét 1 ...e ntiel, i5 zo
om ...angr;jk. dat U de vel], 'documenta.
tie

nodig

zult

hebben

inzicht te krijgen

om

een juist

In de mogelijkheden,

ook voor Uw band!

Op aomvraag

zeJlden

~
•

wij

onze comp/efe calaloQlJs nr.

U

graag
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Zendt mij dokumentatie

inzake:
Naam:
Adres:

VAN
DER GLAS
Heerenveen

Woonplaats

te1e(00n (05130) 2652 - 2390

Tel. no.
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