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steel de shaw met seeza
"Daar komt de muziek!"
Ja, die muziek, onmisbaar middelpunt
van optochten en volksfeesten.
Keurig en fleurig, want het oog wil héél wat.
Steel de show met Seezo.
Laat u vrijblijvend informeren over Seezo
uniformen met de unieke nazorg.
Harmonie- en fanfare-,tamboer- en
majorette-uniformen.
Alle fournituren.

.
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Maandelijks Kontaktorgaan van de

Voorzitter:
Hub Jongen, Heerlen
Grasbroekerweg 141'

Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen
8etchermheer: Mr.

0,: eH. J. M.

Tel. 045-711347

Secretaris:
M. Becker-s, Reuver

A. VAN Roor. Comm;$$orjs der Koningin
in de prorlncie Limburg

ftedaktie: W. Pûfch, Ireneatraat 74, Nteuwenhagen
tel. 04443 - 2415
W. Starmans, Wijenweg 197, Treebeek
~
tel. 045 - 212536

Karel Doormanlaan 24
Tel. 04704-1727
Penntngm . -Admln latra.teur-.
C. Timmermans • Steyl- Tegelen
Parkatraat 7 - Tel. 04706-2748

Postgiro: 1750143

Boerenleenbank, Tegelen
Bankgiro: 150502966

ge jaargang no , 1

nieuws van de administratie
BONDSAGENDA
BONDS-SOLIST ENCON COURSEN:
9 april: Zaal Keizers. Grotestraat 30 Linne (Klaroenkorps St. Matmus Linne]
16 april: Zaal J. Steyven, Hoofdstraat 36 Schaesberg (St. Paulus Schaesberg)
23 april: Zaal 't Anker, Grootdor-p, Merselo-Venray (Drumband Fanfare St. Oda
Merselo).

De inschrijfformulieren en het reglement voor deze Bonds-solistenconcoursen
hebben alle korpsen reeds ontvangen. Bij een eventuele deelname gelieve U vóór
1 maart a. s , de inschrijfformulieren te zenden aan de administratie: C. Timmer
mans, Parkstraat 7 Steyl-Tegelen. Voor Zuid-Limburgse korpsen: 16 april te
Schaesberg; voor Midden-Limburgse korpsen: 9 april te Linne; en voor Noord
, Limburgse korpsen: 23 april in Merselo-Venray.

~BONDSCONCOURSEN:

mSTRICTS
FESTNALS:

4
6
27
2
10
17
24
28
4
11
11
25
20

juni
:
augustus :
augustus :
september:
september:
september:
september:

mei
:
juni
:
juni
:
juni
juni
:
augustus :
17 september'

Molenberg, Heerlen
Wilhelmina, Posterholt
Kla roenko rps , Heel
Voorwaarts, Baarlo
Ons Genoegen, Oirlo
Eendracht, Heerlen
St. Joseph, Berg a/d Maas (25 jarig bestaan)
Martjke, Hoensbroek
St. Nicolaas , Venlo
Prins Bernhard, Waubach (40 jarig bestaan)
St. Nicolaas, Heythuysen
Eendracht, Melderslo-Horst
Excelsior. Buggenurn
St. Rochus, Hulsberg
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K. BAKKER en ZN.
Tel. 045-213757

Singel 12

HOENSBROEK
VOOR HET

HUREN VAN:

*FEESTTENTEN
*DANSVLOEREN
*PODIUMS
* GE LUIDSINST A LLA TIES
*VERLICHTING

Eduard Nazarski
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.

VRIJE FESTNALS:

10
17
24
15

1

[

I
[

en
en
en
en

30
11
18
25
16

april
juni
juni
juni
juni

Prinses Margriet. Hoensbroek
Jultana '27 Vers il lénbcs ch (45 jarig bestaan)
Excelsior. Montfort (40 jarig bestaan)
Showband Antonius. Treebeek
Edelweiss, Heksenberg-Heerlen

De sluitingsdatum voor alle Bondsconcoursen is vastgesteld

OP

15 mei.

Inschrijfformulieren en van beide uit te voeren werken. twee gedrukte partituren
(gecoptéerde partijen worden niet aangenomen) te zenden: aan· t-9P!iD..tl?j;!:~tJ~_ ç_

IjID:~~I~~~~~=~g,~~~t~~~t=7-=~~xJ~I~~l~~·

L~ECRETARIAATSWIJZIGINGEN;
~rumband

"--------.,--------

Muziekkorps St. Barbara 8anderbout-Sittard.
De secretaris L. Geerlings is verhuisd van Provinciale 29 Limbricht naar Tunnel
. straat 28 Sittard.
Drumband Jong Oranje Heerlen.
De secretaris J. Claus. Asterstraat 5 Nieuw-Einde Heerlen is verhuisd naar Ita
l iënlaan 16 Heerlen.
Klaroenkorps St. Rochus Pey-Echt.
Voorheen: J. Craus. Burg. Meeuwissenstraat 12 Pey-Echt.
Thans
; J. Hanssen. Kleefstraat 35 Pey-Echt.

Drumband Harmonie St. Caecilia Bleriek.
De secretaris H. Maas is verhuisd van Witherenstraat 63 naar Alb. Thijmstraat 20
Bleriek.
Drumband Kon. Harmonie Lottum.

Voorheen: Jac. Hendrixs, Baron van Aerdtlaan 24 Lottum.
Thans
; L. Cr-abber-s , Zandterweg 9 Lottum. Tel. 04763-643.
Showband Barbara G.A. Kakert-Schaesberg
Voorheen: H. v. Zijl, Aalbersestraat 6 Schaesberg
-;.~las
: H. Mertens, Slenadastraat 33 Schaesberg

NIEUWE LEDEN

Fluit- en Tamboerkorps St. Joseph, Koningsbosch-Echt, ingedeeld in district Roer
mond.

Secr , : W. Dijcks, Molenweg 44, Koningsbosch-Echt.

Drumband Har-monie Aurora Grevenblcht, ingedeeld in district Maastricht.
Secr.: J. Hoofdwijk, Dr. Deelemansstraat 2, Or-evenbicht.
De Drumband van de Harmonie Aurora is het 200-ste lid van de Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen. Voor dit feit kregen zij een compleet muziekwerk (naar eig-en
keuze) aangeboden door het bondsbestuur.
Vrienden van harte welkom in onze organisatie en voor Aurora een felicitatie extra.
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UNIFORMEN
kunt u overal kopen, maar

vindt u ook overal die prettige

èn voordelige mogelijkheden als:

•
•
•
•
•

zeer uitgebreide showroom

deskundige voorlichting

afspraken en bezoek bij ons maar ook bij u

a I les op unlformgebled en
all e 8 in eigen bedrijf gemaakt
ook gespecialiseerd voor drumbands· en majoretten-uniformen

telefonisch bereikbaar

Breda
Nieuweschans

Na 18.00 uur

01600·317 50
05972·
373
01600·317 53
01607· 3378

J. P. MOL n.v.

BREDA

SHOWROOM: SPEELHUISLAAN 151, BREDA

NIEUWE WERKEN:

voor TAMBOERKORPS: "Trois Pièces pour des Tambours"/E.Angoulême _ "Rumba Espana'", "Sweet
Tango", "The Swlnging drums" alle van G. Brinkman - Six of natmendav ,"The Ptoneersv VBn Th. Campen _
"Hcl lday in Spa m", Square Dancere" van S. Egberts - "P. S. Ma ra" JG. Gerritse  "Accentuëe 111" IJ. H.
Jenssen  "April mars", "Solo Parade", 'Sneeuw mars" van H. van Kapel _ "Slagvaardig" /J. xaeen _
"decawl" "Jong; Brabant" oï.atka mars" "Mascada" "Tamboer's Glorie" alle van W Laros - "De Band
in Aktie": "capriolenwal~", "The Dru~ Combinatic~",'The yellow r-oae of 'I'exaa" aite van M. Schneider 
"Dans suite" IJ. Semmettng  "Mixt" , "St. caeeüta mars" beide van J. gchroën.
voor TAMBOERKORPS MET BES KLAROENEN: "Kennedy Mars", "ïtetrattre Hnltanda iae" van Adr. BOBCh
en M. Sciûieider _ "Festival clïä cha-cha" ,''Happy time tango", "Love Beguine", "Ras pa" ,alle van G. Brink
man - "Dancing; gugtere", Marching Bravo" van S. Egberts _ "Amerfcan Bluea'!, Majoretten op mars",
"Marchillg cha-cha-cba", "Mar-eh Sound", alle van J.A. Ruskus - "Klaroen eha chau, "Om te defileren"
beide van J. senreen.
voor TAMBOERKORPS MET GROTE ES BEZETTING: "Melodie and Rhvtm" IA. Bosoh-jvï . Schneider
"Mustc Night"/S. Egberts_Th. Smits  "Boom-di-jee" /verhetten-M. sennetder -''Suite Antique" ITh. Smits _
"Alpenjnger Polka", "Noord-Brabant mars", "polka du Chasseur". alle van G. Brinkman
"WW WILLEN WETEN" blijkt steeds meer  én door de enorme verkoop via de recentles _ aan een belaug
rijke behoefte te voorzien. Zeker ook omdat dit werk is aangepast aan de reeds
uitgebrachte Examen-albums voor de diverse Instrumenten.
Voor U ligt gereed onze nieuwe "KATALOGUS van MUZIEK en METHODES voor SLAGWERK en DRUMBAND
SLAGWERK het beste op dit gebied "ROYAL" trommen, ccecert-, parade-, tenor-, en overslagbekkens
"PAISTE" in verschillende kwaliteiten en prijsklassen.
BLAASrnSTRUMENTEN klaroenen, trompetten, alt- en basinstrumenten, jachthoorns, enz. ook met
één ventiel in es/bes, es/des, enz., merk: "GEBR. DE PRINS".
LYRAS lichtgewicht Iyras van "GEBR. DE PRINS", met bijzonder verdragende klank, ook leverbaar met
S-pleten voor Bes-korpsen en met 8-platen voor Es-korpsen.

lIEROLFF·MUZIEKCENTRALE
ROOSENDAAL

Markt 90 - 92

Teleloon \01650/ 34551

Laten wij nu het 200-ste lidkorps is ingeschreven niet op onze lauweren gaan rusten.
maar gezamenltjk doorgaan met aktie voeren, door onze ongeorganiseerde zuster
verenigingen steeds blijven te attenderen op het grote belang van ORGANISATIE.
Het devies voor ons luidt "OP NAAR DE 250".
SUBSIDIE - LEDENLIJSTEN.

De leerlingen- Subsidie hebben de korpsen in de maand december ontvangen. Deze
uitbetaling hangt heel nauw samen met de leerlingen- en ledenlijsten. welke Uw ad
ministrateur ieder jaar van elk korps in zijn bezit moet hebben o. a. voor: het aan
vragen van Rijks- en Provinciale subsidie.
Ondanks ons herhaald verzoek tot opzending. moeten wij nog van 70 korpsen deze
lijsten ontvangen. U zult begrijpen. dat de portokosten onnodig oplopen, indien wij
straks deze achterblijvers extra moeten gaan aanschrijven. Wij zouden U dan ook
~eer erkentelijk zijn indien U bij Uw eigen secretaris wilt Inlo rmer en , of deze le
. -~enlijsten van Uw korps opgezonden zijn .
. KONINKLIJKE GOEDKEURING VAN DE STATUTEN

Gaarne wîllen wij de korpsen welke nog niet beschikken over "Koninklijke Goedge
keurde statuten" in hun eigen belang nog eens attenderen, om deze toch aan te vra
gen. Als Uw statuten de koninklijke goedkeuring hebben verkregen, heeft Uw korps
meer bevoegdheden (UW korps heeft dan n. 1. "rechtsperssonlijkheid") en Uw be
stuur heeft hierdoor minder persoonlijke aansprakelijkheid. Om voor U deze aan
vrage eenvoudiger te maken, heeft de administrateur gedrukte voorbeelden van o. a.'
een brief welke U aan Hare Majesteit dient te r ichten ,
een uitreksel van een algemene vergadering,
een "ontwerp statuten",
een beschrijvingsbrief "hoe te handelen".
Op aanvrage (met bijsluiting van 50 cent postzegel, voor retourzending) worden U
deze bescheiden gaarne toegezonden.

Ó

RECTIFICA TIE
De lijst van verplichte werken voor de 3 bonds-solistenconcoursen is onvolledig.
Met de boekjes voor bes klaroen wordt bedoeld het album: Etudes - Voordrachtstuk
ken en Solo's voor bes klaroen.
.oor es trompet moet zijn: Etudes - Voordrachtstukken en Solo's voor es trompet.
-~oor pijperfluit moet zijn: Etudes - Voordrachtstukken en Solo's voor pijperfluit.

EEN VERZOEK

Een verzoek aan de lidkorpsen in het district Maastricht. Er zijn nog 27 korpsen welke
de f 5,- districts-bijdrage 1971, nog niet voldaan hebben.
Op de districtsvergadering van 17 april jl , te Beek, is iedereen met deze regeling ak
koord gegaan. Het distrtcts-bestuur verzoekt alsnog zo spoedig mogelijk het bedrag te
voldoen .door storting op giro no , 2352872 t.n. v . P. H. B. Heuts , Dorpstraat 106 Hee r,
met de vermelding: districts-bijdrage 1971 en ~~~'1~~IJ1~)'~~~~'1!'~~~m1~'
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districts-besturen
DISTRICT KERKRADE:
Voorzitter
: *** H. Logtster, Schumanstraat 37, Schaesberg, tel. 04443-3888
Secretaris
J. Kockelkorn, Hendr. v , veldekeetr-aat 33, Heerlen, tel. 045-719683
Bestuursleden:
Fr. Essers, Rolducker-str-aat 56, Kerkrade, tel , 04445-2696
Chr. Baade, Kanaalstraat 4, Heerlen.
L. Schiffers, Dr. Poelsstraat 32, Schaesberg.
DISTRICT MAASTRICHT.
Voorzitter
Chr.Odekerken, Seringenlaan 3, Geleen, tel. 04494-5783
Secretaris
. ** P. Heuts, Dorpstraat 106, Heer-Maastricht, tel. 04400-21093
Bestuursleden:
G. Fijten, Molenweg N 18, Berg aid Maas, tel. 04495-1365
J. Oostveen. Bourgognestraat 27, Beek.
Chr. Mölenberg, Meidoornstraat 12, Geleen.

,*

DISTRICT HEERLEN.
Voorzitter
J. van Boxtel, Vrijherenberg 65, Heerlen
Secretaris
.L Stijns , Rijnstraat 6, Heerlen.
Bestuursleden: *** W. Sta rmans , Weijenweg 197, Tr-eebeek, tel. 045-212536
,1. van Krevel, Vrijherenberg 49, Heerlen.
N. van vltmmeren, Hetca rtsborgweg 104. Heerlen.
DISTRICT ROERMOND.
J. Hanssen. Kleefstraat 35, Pey-Echt
Fr. Janssen, Geldersestraat 2, Roermond. tel. 04750-3995
H. Maessen, St. Petrusstraat l1a, Odiltënbe rg.
G. Leijendekkers, Tergouwen 14, Maasbracht.
Th. Beunen, Hoogveldsweg 40, Pey-Echt.
DISTRICT WEERT.
Voorzitter
: * H. van Hoef. Drieslagstraat 3, Weert
Secretaris
J. Schroën, Stationstraat 16, Heythuysen. tel. 04749-1989
Bestuursleden: ** M. Kessels, Kennedystraat 24, Heel, tel. 04747-469
W. Orbon, Boggelerstraat 7, EH.
Fr. Cl aesaens , Nieuwstraat 76, Weert, tel. 04950-35935
DISTRICT VENLO.
Voorzitter
: *** C. T'imme rmans , Parkstraat 7. Steyl-Tegelen, tel. 04706-274P
Secretaris
L. Thijssen, Molenberg 4a Baar-lo, tel. 04707-483
~
Bestuursleden:
J. Dr-ies aen, Reigerstraat 32, Venlo, tel. 04700-17008
L. Peeters, Rieterweg 31. Swalmen.
A. Trines, Pastoor Esserstraat 2, Helden-Beringe.
DISTRICT VENRAY.
Voorzitter
J. van Toor-, Hoebertweg 11. Venray, tel. 04780-2137
Secretaris
J. Niesaen, Losbaan 3. Grubbenvorst, tel. 04701-591
Bestuursleden:
G. Bindels , Duivenakkerstraat 33, Gennep.
H. Martens, Albionstraat 41, Leunen-Venray.
M. vekens , Kortestraat, Horst.

***

De personen welke zitting hebben namens de districten in het hoofdbestuur alsook de
districts-correspondent hebben wij als volgt aangeduid:
* : : : Hoofdbestuur
** : : : Correspondent voor de Tamboer-Maitre
*** : : : Hoofdbestuur en tevens correspondent.
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show- en klaroenkorps heel
Deze keer willen wij de "spotlights" richten op een jonge en moderne vereniging.
Op initiatief van de heren A. Tubee (thans ere-bestuurslid) en voorzitter M. Kessels
werd 3 jaar geleden in Heel een jeugd drumband opgericht. Voor de jeugd was er in
Heel niet zo veel te beleven. Deed men niet aan voetbal of handbal, dan kon men
nergens anders naar toe. Bovendien waren er heel wat nieuwe woningen gebouwd

en dat alles gaf reeds te voren de verzekering, dat het plan moest slagen. Het
pleit voor het aktteve bestuur dat zij het juiste inzicht hebben gehad, waardoor het
"Show- en Klaroenkorps in een korte tijd uitgroeide tot een bloeiende vereniging.

sukses is bereikt. doordat men tussen de leden onderling grote vriendschap
h""'ist te kweken en het bestuursbeleid op een moderne leest schoeide. Vriendschap
vindt voorzitter Kessels het voornaamste in een vereniging. Volledige inzet en ani
mo komt dan vanzelf. De leden hebben volledige inspraak in het beleid. Er is een
èontactraad van vijf leden gekozen die eventuele problemen met het bestuur bespreekt
en organiseert zelf. buiten het bestuur om, droppings, avondjes enz. Het is type
rend dat de repetities door liefst 95% van de leden worden bezocht, hetgeen wel be
wijst. dat deze oefenavonden attractief zijn. Een en ander wordt nog door het be
stuur gestimuleerd. daar men jaarlijks voor het beste lid - wat betreft bezoek aan
repetities en uitvoeringen, onderhoud uniformen en instrument, alsmede de alge
mene omgang - een waardertnga-presentje beschikbaar stelt.
De eerste instructies werden door de voorzitter Kessels zelf gegeven. Na een jaar
nam de heer Ruskus deze taak voor wat betreft het muzikale gedeelte over en men
prijst zich in Heel gelukkig. dat men deze kundige en ervaren instructeur heeft we
ten aan te trekken. hoewel men aanvankelijk vreesde, dat de jeugdige leden de op
leiding door deze militair te zwaar zou vallen. Het tegendeel bleek waar te zijn,
want de op m il itairlsttache leest geschoeide instructeur Ruskus wist de jeugdigen
op de juiste wijze te benaderen. Voorzitter Kessels bleef de instructies aan de ma
jorettegroep geven.
In de eerste jaren van hun bestaan heeft de jeugddrumband Heel al vele aktiviteiten
ontplooid. Men heeft echter de enigerlei wijze binding met de schutterij en de har
monie van Heel. waarmee men zeer goede betrekkingen onderhoud. In het eigen dis
trict neemt men vrijwel aan alle festiviteiten deel. want in het district Weert be
.-.:*aat er tussen de korpsen een zeer goede verstandhouding, waarbij voorzitter Kes
sels tevens opmerkt, dat het te betreuren is. dat de korpsen van schutterijen, har
menteen en fanfares maar een minimale aktiviteit aan de dag leggen. De heer Kes
sels zou zelfs zover willen gaan, dat het deelnemen aan bondsconcoursen en dis
tricts-festivals op straffe van boete verplicht moet worden gesteld. want de L. B. T.
is van zeer groot belang in de ontwikkeling van de tamboerkorpsen in Limburg.
Show- en Klaroenkorps Heel zelf organiseerde verleden jaar het districts-festival
(hetgeen een groot sukses werd) en zal op zondag 27 augustus a. s. het bondaeon
cours voor district Weert organiseren. Natuurlijk verwacht men ook hier weer de
medewerking van alle korpsen. Het bestuur, waarin een viertal jeugdige leden zijn
opgenomen, zal alles in zijn werk stellen om de vele akties die er zijn gevoerd ook
in de toekomst doorgang te laten vinden, waarbij evenals in het verleden orginele
ideeën wel niet zullen ontbreken. Borg hiervoor staan: M. F. Kessels (voorzitter) 
~-,~it
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I!. Ilabes (s ecr--penn.} - Mevr. Hendriks-Rutten - L. Göpel- W. Mans _ Fr. v.
Lier - Rob de Groot - Theo Giesen - Jaak Ie Duc - Gerrie Göpel en tamboer-maître
P. Koeken.
Veel dank is men ook verschuldigd aan de echtgenotes van de bestuursleden, die ge
zamenlijk het dames comité vannen en een niet te verwaarlozen hulp betekenen bij
het organiseren van akties en festiviteiten.
Show- en Klaroenkorps Heel heeft het in zich een geweldige toekomst tegemoet te
gaan.

Show- en Klaroenkorps Heel

limburgse korpsen waren suksesvol in brabant
Tijdens het concours te Milheeze (N. Br-. ), georganiseerd onder auspic ién van de Bos
sche Bond, waren enkel Limburgse korpsen zeer suksesvel. De resultaten waren:
Dvumband St. Caecilia Ottersurn, behaalde in de 3e afdel ing 128 pnt, een Ie prijs.
Dramband Unie Sevenum, behaalde in de 2e afdeling 1441 pnt. een Ie prijs met pro
rrc tre.
Drumband St. Jozef Weert, behaalde u óe Ie afdcl ina l,~'5 {Jnt. een Ie prijs
Drumband "De Paelklank", IJselstein, Dehaaïde in ce afd. uitm . hetd, 146, dit bete
kende promotie.
Bonds-bestuur en redactie wenst van harte pz-otictatt
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nog eens leerlingen-examens
Zoals wij reeds.in onze vorige editie schreven. waren de leerlingen-examens niet
zo suksesvol als het bondsbestuur had verwacht. De verwacht! ngen voor volgende
examens blijven evenwel hoog gespannen en hieronder volgen de gespecificeerde
resultaten van de examens te Heerlen en Steijl-Tegelen.

DISTRICT MAASTRICHT
Drumband St. Ceacilia Geulle
DISTRICT KERKRADE
Showband Ba rba ra ü. P,,-. Kakc rt-Schaesberg
Drumband St. r-n.ic rat.us Ker-kr-ade

deeln.

gesL

afgew.

9

7

2

19

J7

2

3

3

~DISTRICT

HEERLEN
,
Showband Antontus rrcebeek-Heer-Ien
12
Jachthoo ruko r-os !':~L:,',,;'eis.8 Heksenberg- Heer
len 16
DISTRICT ROEHl\lOND
Klaroenkorps St. -Urbanus Maasn iel
Drumband Exels ior Buggenum
Drumband Eensgezinèheid Maasbracht

u

1

14

2

2
7

1

13

la

3

4

2

DISTRICT VENLO
Drumband St. Josef Helden-Beringe
Fluit- en Tamboerkorps Steljl '61 SteljlTegelen

3

3

15

15

DISTRICT VENRAY
Drumband Unites et Eidel iteë Gennep
Jachthoornkorps St. Petrus Banden Venray

6
18

5

1

16

2

126

ua

16

Totaal

De muziek - (examen) - commissie
W. Ptltch - W. Packbier - J. Ruskus

Het schriftelijk gedeelte in het "zweetkamer-tje"

,

beknopte uitlc~ betreffende de maataanduing van
het solowerkje voor pijperfluit "watalé"
~

Als maataanduiding is aangegeven f'~ -Dez e aantekening komt nog sporadisch voor.
Ter verduideUjking eerst enige reeds bekende voorbeelden: Ter verifïeëring van de
maat in een muz ieks tuk schrijft men aan het begin of bij een eventuele maatverande
ring t ijdens het stuk. de maatsoort in een mathe matische breuk. b. v 2/4 _ 3/4
4/4 - ('i/S enz. soms ook 3/1' of 2/r of alleen 2 - 3 enz. Daarvan geeft de teller het

aantal tijdseenheden van iedère maat aan. de noemer stelt de notenwaarde voor.
.2 _ 2 teleenheden per maat

4- - de kwart noot

~

=

(#) duurt één tel.

I

~C7

6 teleenheden per maat
de achlste noot (-I duurt één tel

V

We maken in ons gebruikelijk notatie-systeem alleen gebruik van de reeds bekende

notenvormen- hele noot (0). halve noot

(Jt.

kwart noot (J), enz . enz.

Deze vormen geven slechts een relatieve f icatfe van de tijdsduur. (Met de noten

vorm kan men TI, L enkel de onderlinge verhoudingen in tijdswaarde der tonen voor
geven).
De reeds hier bovenstaande korte verklaring over ons notatie-systeem geeft weer
dat de vormen in hun onderlinge verhoudingen berusten op een tweedeligheid (dubbe

le r,esp. halve waarde van de notenvormj , Daar we door de reeds aangehaalde nota
tie

p., een ietwat vreemde notatie tegenkomen volgen hier enkele voorbeelden

2 :::: 2 teleenheden per maat
- 1îilfve noot met punt
geeft één tel.

f'

(j

'4 -:;:

6 tel eenheden per maat
~ één teL

r'

Daar het nu de bedoeling is om een vloeiende melodie te krijgen (dus de teleenheden
vloeiender te laten verlopen), maakt men gebruik van de teleenheid 2. Dus twee tel
len per maat en geen vlugge 6 per maat.

De notatie is toch g'el l jk: voorbeeld 6
' I ' \ , , 11
i- .: .
'4 '.. ~ # ~ ,~~ 11
Vlti

of

•

-f!';.
,
I
1-

0 '
I
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Ik hoop, dat ik het op deze manier duidelijk gemaakt heb.

Jo Conjae rts .

Te koop: 6 Willey drums - 2 Tenor trommen - 1 Overslag - 2 Dieptetrommen.
Te bevragen bij de heer B. Aalders Keerweg 80 Heerlen.

Telefoon, 015 - ,111003.
-10
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Cebruikt Uw kor-ps al de nieuwe tamhoermethode van (;l·()t''-C'.' .r I:J;
(lid van de kapel de Eon. Luchtmacht) - "Leren leYL'll·-,l l'l'cll Il'lll'll"
(Methode voor mru-s-. en concer-ttamboers j

il

De enige neder-Iandse methode in 3 delen, waar C(,"1 bqçLllw~nd en 0(,];
reeds jaren spelend tamboer geleidelijk ann ve i-trouwd wordt acmao.ict
met noten, maten, ritmestructuren, vei-ste rtngen. roffels. enz.
De prijs van deze reeds veel gebruikte methode is:

prijs per ct e el

J

3. 50

MUZIEKUITGEVERIJ VAN TEESELING
Bredestraat 138 - Nijmegen (tel,; 08800-70450 b. 1\. g. 23076\

TENTEN

VOOR ALLE DOELEINDEN GESCHIKT:
2

In de maten van 30 tot 3000 m
grondoppervlakte.
Vloeren. verlichting, t o t l e t w a g e n s , verwarming, enz.

W.J. HEKKENS-REUVER

~:~:;::':::'~~771

ZEILMAKERIJ· TENTENYERHUUR • ALUMINIUM JALOEZIEEN

Firma van
ROSMALEN

NIEUWE WERKEN

Th. v, Camperu- En Avant ... marche
Buitelingen Fantasie
S. Egberts: Energico
The Trick
M.Schneider: Trommelend Nederland
Voorwaarts Kameraden Het Centrale adres
(alleen voor tamboerkorpsen)
voor ALLE
Voor tamboer-s, klaroenen en Lyra;
h v. Campen: 'R d' Ecluse
Harmonie, Fanfare
Klitsch Klatsch Polka

VELP (Gld.)
Rozendaalselaan 18

en drumband
muziek

Wij leveren door geheel Nederland
SNEL - BETROUWBAAR· VOORDELIG
.. Vaantjes

* Bekers

*
*

KUNTZELAERS
Groleslr. 51 TEGELEN (Neder!.)

Medailles
Lauwerkransen
.. Plaquettes

* Sherpcn

* Massa Speldjes

* Erelindjes
* Vlaggen
* Insignes

*

Carnavalshirts
en complete
costuums
naar eigen
ontwerp

EIGEN TEXTIELBEDRUKKING OP KLARE PRODUKTEN
NAAR EIGEN ONTWERP.

verhouding tussen instructeur en tamboer-maître
lIet is gebleken dat er vaak misverstanden zijn tussen instructeur en tamboer
mn tt rc. In Mueica werd dit probleem toegelicht door de heer Cammlnga.
Vraag 1: Wat zijn de bevoegdheden van de instructeur bij een tamboerkorps?
Dit is meteen, al een moeilijke vraag, daar niet duidelijk bleek of het een beroeps
of amateur-instructeur betrof. In beide gevallen is er toch een vaste lijn te trekken.
De taak van de instructeur is de leden van de band te instrueren in alles. Hij moet
de gehele materie kennen en zal in sommige gevallen zich ook bezighouden met de
opleiding van leerlingen. Dit is niet altijd zo, daar er ook vanuit de vereniging" leden
naar voren komen, die zich met die opleiding belasten. Hij heeft dus de leiding tijdens
de repetities. De tamboer- mattre is aan hem ondergeschikt tijdens deze repetities.
Beter is het nog wanneer de tamboer-maitre tijdens deze repetities één der instrumente
van het korps bespeelt en normaal aan de repetities deelneemt. Anders wordt het na
tuurlijk wanneer de tamboercmattre tevens de instructeur is. Dit komt ook vaak voor,
Vrag 2: Is de muziek die gespeeld moet worden een aangelegenheid van de mstruct... ~., \
of moet hij dit met het bestuur overleggen?
.--L/
Daar de instructeur de kwaliteit van het korps kent. zal hij de daarvoor geschikte mu
ziek aankopen of zelf schrijven. Natuurlijk heeft hij met het bestuur te maken, doch
dan alleen wat het financiële gedeelte betreft. Het is natuurlijk mogelijk dat één van
de leden aandacht vraagt voor een werkje omdat hij dit bijv. hoorde van een ander
korps en het mooi vond. Dan ook weer maakt de instructeur uit of dat werkje voor
het korps uitvoerbaar is. Op muzikaal gebied is de instructeur de verantwoordelijke
man.
Vraag 3: Als de band moet uitrukken en de instructeur loopt mee. kan hij dan tijdens
die mars het geplande programma veranderen en moet de tamboer-maitre
het bevel van de instructeur opvolgen?
Laten we er vanuit gaan dat de tamboer-maitre voor zijn of haar taak geschikt is,
alle marsen kent. dus zelf ook muzikaal is. De taak van de tamboer-maitre tijdens
een optreden is: het volledig in de hand hebben van het korps. De instructeur zal al
leen aanwezig kunnen zijn om toe te zien hoe zijn instructies worden opgevolgd en zal
op een volgende repetitie zijn aanmerkingen kunnen maken als dit nodig mocht blijken.
Tijdens het optreden is er echter één kapitein op het schip en dat is de tamboer-maitre.
Anders wordt het wanneer de tamboeo-mattr-e niet ter zake kundig is en alleen maar
de tamboer-maitre is omdat het een flinke lange kerel is en de stok zo lekker hoog kan
gooien.
Vraag 4: Wanneer de instructeur de tamboer-maitre niet geschikt vindt, wat moet ht t
-~@?
~
Hij moet in overleg met het bestuur adviseren de tamboer-c martre van zijn of haar taak
te ontheffen wanneer werkelijk blijkt dat dit in het belang van het korps is. We moeten
er echter wel rekening moe houden dat de beoordeling van get geschikt zijn een netelige
kwestie is. Het kan nl. zijn, dat de instructeur de man niet geschikt vindt door muzikale
te.rkor-tkomtngen, doch dat aan de andere kant blijkt, dat hij toch zeer goed met zijn
mensen kan opschieten en de band goed in de hand heeft, qua marsorde en discipline.
Ook een belangrijk onderdeel. Beter zou het in dit geval zijn in overleg tussen de in
structeur en de tamboer-maitre tot een goede oplossing te komen. In onze korpsen is
het ook heel belangrijk dat er een goede geest heerst en dat tact een grote factor is.
Belangrijk is : Nooit forceren alleen terwille van de hoogste prestatie, een gezellige
sfeer tijdens de repetities, vriendschap tussen jonge mensen en daarnaast vanuit déz e
sfeer proberen een zo g-oed mogelijk resultaat te behalen.
Ik hoop de vragenstellers enigszins naar genoegen te hebben geantwoord. Nogmaals
het is een persoonlijke visie en meer niet.
J. Camminga
(overgenomen uit Mus lca)
-12

WIST U HET AL ?
De twee van Limburg
hebben elkaar gevonden.
Henal Kleding met zijn
uniformen en Marrens met
zijn muziekpetten.
Vanzelfsprekend eigenlijk
WANT JE KUNT NIET NIET DE EERSTE
DE BESTE IN ZEE GAAN.
Twee oergezonde Limburgse bedrijven,

die kosmopolitisch weten te denken als
het over uniformen en petten gaat want:

*

de klant is nog altijd koning, ook als
er al betaald is

,.. onze modellen willen wij U graag to
nen, niet omdat wij deze aan U kwijt
willen, maar om eens te laten zien,

hoe een uniform gemaakt moet worden

*

zo maar voor niets krijgt U van ons
ontwerpen en uniformkundige advie
zen van een onzer specialisten

*

bel die twee eens, ze weten er
alles van

HENAL KLEDING, Uniformen
TEL. 043-33834
Maastricht
J.G.A. MARTENS, Petten
Sittard
TEL. 04490-5618

.., ,",

de districten aan
het woord

.
District KERK RADE
.---

ti

ons genoegen werd gehuldigd

Zaterdagmiddag 11 december werd fluit- en tamboerkorps Ons Genoegen Kaalheide
op het stadhuis te Kerkrade ontvangen door Wethouder H. Jongen voor het feit dat
HOnS Genoegen '56" Limburgs Kampioen in de afdeling uitmuntendheid te Echt werd.

1
\
I

i
ii
\

De wethouder hoopte, dat hij Ons Genoegen nog vaker kon ontvangen. In de dank
woorden van voorzitter J.J. 8tarmans kon hij meedelen, dat het korps afgevaardigd
zou worden voor de landskampioenschappeo. Wethouder Jongen wenste Ons Genoegen
veel sukses en hoopte hen ook als landskampioen te mogen begroeten.
Districts-bestuurder Fr. Essers bood zondag 9 januari j. L. tijdens een feestverga
dering de zo fel begeerde wimpel aan. De derde, die het kranig korps in tijd van 5
jaar veroverde. Onder leiding van instructeur J. Schäfer zal men proberen tijdens
de a. s , landskampioenschappen hoge ogen te gooien om de L. B. T. op een waardige
wljz e te vertegenwoordigen.

I

DISTRICT Heerlen

districts-festival te hoensbroek
Mede doordat de overige korpsen uit het district afzagen van loting wordt het dlatr tcts
festival in het district Heerlen op zaterdag 27 en zondag 28 mei a. s , georganiseerd
door drumband Marijke Nieuw Lotbroek-Hoensb roek.
De drumband zal dan tevens haar derde lustrum vieren . Men verwacht de medeweJj:.i'j'
king van alle korpsen uit het district Heerlen en men hoopt ook op deelname van kO"f'!
sen uit de andere districten. Men gelieve in ieder geval met bovengenoemde data
rekening te houden. Inschrijvingen kan men richten aan secretaris J. J. Sttjns, Rijn
straat 6 te Heerlen.

prinses margriet vierde derde lustrum
In verband met haar 15- jarig bestaan organiseert fluit- en tamboerkorps Prinses
Margriet op zondag 30 april a. a. een festival te Hoensbroek (en niet op 7 mei, zo
als eerder werd vermeld). Het spreekt vanzelf. dat de korpsen met deze datum re
kening gelieve te houden. Op die dag zal het korps ook in nieuwe uniformen gesto
ken worden en zal men voor het eerst een rnajo retten-peieton. dat momenteel in
oprichting is, presenteren. Secretaris H. van Hemert, Stuyts tr'aat 1 te Hoensbroek
verwacht gaarne Uw inschrijvingen.
-14
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SPEKHO I.ZERHE rDE

Akerstraat 96 - 98

Tel. 045-413438

UW VERTROUWENSADRES
U it voorraad leverbaar het grootste assortiment op bet gebied van slagwerk,

klaroenen, fluiten en toebehoor.

CONCERTTROMMEN

ROYAL, PREMIER, LUDWIG, WILEY.

MARSTROMMEN

ROYAL, SUPTON, WILEY, KINGS.

PARADE- en DIEPTETROMMEN

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

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

automattsch snaarmeehantek.
OVERSLAGTROMMEN

ROYAL, KINGS, 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, souaaphoon

8'JPERFLUITEN
LYRA'S

SANDNER (metaal), KLINGSON, PASTALIT
KLIER

fn chromatische en diatonische uitvoering, prachtige modellen.
fn elke gewenste stemming leverbaar.
Zware nylon staarten in elke gewenste kleur.

LEERWERK en FOUDRALEN
Ons leerwerk is uniek, zeer soepel, onverslijtbaar. afwasbaar, en daarbij
zeer goedkoop.
fn alle uitvoeringen leverbaar.
TOEBEHOOR
Alle merken plastic vellen, w. o. Weather King, BuffaIo, Star, EverpIay, Kings.
Alle methodes voor slagwerk, klaroenen enz.

VAKKUNDIGE EIGEN REPARATIE-INRICHTING

DISTRICT Roermond
sinterklaas begroet kampioenen te montfort
Het fluit- en tamboerkorps Excelsior Montfort zal het behalen van het kampioen

schap van Limburg te Pel j-Eeht in de ere-afdeling zeker niet licht vergeten.
Omringd door z'n zwarte pieten, het St. Ntoolaaa-comtté, de beide wethouders
van Montfort en een grote menigte belangstellenden werden de kersverse kampioe

nen aan de grens van het dorp door St. Nicolaas verwelkomd en gehuldigd. Onder
luid gejuich en applaus van de inwoners trok men, met de goedheiligman voorop.
in een feestelijke stoet naar verenigingslokaal Jac. Geelcn, waar het behaalde suk

ses tot in de kle iüe uurtjes duchtig werd gevierd.
Het gehele dtstrtctsbestuur van het district Roermond was zondag 12 december
aanwezig om aan instructeur Koos Schroën en zijn muzikanten de begeerde kamj-; . . .
oenswimpel uit te reiken. Talloze begunstigers, particulieren en zusterverenigingen kwamen hierna hun gelukwensen aanbieden. waarbij bleek. dat de volle in
zet voor het behalen van de kampioenstitel zeer werd gewaardeerd. Verscheidene
verenigingen deden reeds nu mondeling hun toezegging, medewerking te verlenen
aan de festiviteiten rond het 40-jarig bestaan van Excelsior Montfort. dat van 16
tiro 19 juni a. s , .zullen worden gehouden met o. a. een festival. De Kon. fanfare
De Vriendenkring alsmede schutterij en drumband St. U'rbanus brachten een mu

b

zikale hulde.

SCHROËN MUZIEKUITGAVEN
DRUMBANDS
KLAROENKORPSEN
TROMPETTERKORPSEN
PIJPERKORPSEN

De speciaaluilgeveriJ voor:

lieuwe SOLOWERKEI

VOOR SLAGWERK: "Ecno mars" ~ "Tromsoio No 1" van J. A. M. Peeters. .Loena In van G. Senden "JeugdsoIo ~':ili6'
• "Jeugdsolo 2" • "Jeugdsolo 3" - "Deux" - "Happy Drums" - "De Busechop" van J. G. Schroën. .Lcu mars".
"Marche Alliance" - "Mars Marion" - "Karel Mars" • "Mars Jeenrrane'' van J. Semmaling. "Tsik-Tsak Wallz" van
J. H. W. Beurakene.
VOOR KLAROEN BES: "Petitsolo" - "Limburgis" - .Le Clairon"
VOOR ESTROMPET: "Trompeisoio No 1"
van J. G. Schroën.

~

~

..Dancing Trumpet" -

"Grandsoio" van J. G. scnroën.
"Klokkenwal~"

- "Op mars" - "TJOmpetsolo No 2"

VOOR JACHntOORN: "Op .Jecht'' van J. G. scnroën.
VOOR FLUIT: .Borec" - "Watale" - ,.Elmico" van Jo Oortjaerts. "Junioren öamevar: - "Marche des ecurenaere''
van P. J. van ëree. "Monique" - ,.MauTlce" van W. Jeessen.
Vraagt eens een zichtzending uit onze ruime keuze van de nieuwste werken.

Schroën Muziekuitgaven

•

Stationsstraat 16
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Heythuysen (L)

Telefoon 04749 ·1989

,

t

'~~--.

Waa rom nog langer het systeem volgen
van VOORDOEN en NADOEN.
Met onze methodes leert U geleidelijk
NOTEN LEZEN, de waarde van natenen

Mensen
met smaak.

rusten kennen, kortom alles om Uw in
strument te leren bespelen.
Alle methodes voor HARMONIE en FAN
FARE. Voor Uw DRUMBAND: TROM,
KLAROEN, ES TROMPET en PI.JPER
METHODES.
Alle methodes- voor de prijs van.f 3.20
Een uitgebreide methode van
M. Schnetder voor de prijs van.f 4,50
En dan

Muz iek in elke moeilijk
heidsgraad.
Heel trommelend Nederland spreekt er

over

~

kiezen

MDEDERSCHEIM
voor uniformen

:

Vraagt folder of proefdirectie bij:

fa. N. Moederscheim en Zn
Heerlerweq 49,

n.v. KONEFA
Muziekuitgaven

Voerendaal

(L.)

Jenslussrr. 54, Rotterdam. Tel. 010-241871

Zonder kosten l.lw&rzljds

LACONA

maken wij Eten ontwerp van

Vaandels
Vlagge.n
Schellen
bomen
Vraagllolo's en prijzen
ter inzage

UNIFORMEN
reeds lange tijd toonaangevend door:

•..

•

kwaliteit
pasvorm
exclusieve modellen

gericht op de toekomst.
.

I

t.

~

Gebr. van Lange

PAUL BRAND

KadeS-10

PQ MAQIANNElAAN 174

Telefoon 01652 - 2313, na 6 uur 2604

VOO"QBU~Ci

TEL. 070 987327

OUDENBOSCH

.

']
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Ryhtme- en Effect Instrumenten

Woodblock en Cowbell
op speciale houder

Castagnetten

1

Maracas
Set Bongos met spe c.houder

000
Schellenringen

De compie catalogus voor trem
men ~ lyra's • signaalinstrumenten
pijperfluiten en bijbehoren wordt
op aanvraag gratis verzonden aan
H.H. instructeurs en verenigingen!

I

Een bijzonder fraai boekwerk met
blijvende waarde. gezien aanvul
lingen, wijzingen e.d. nadien auto
matisch worden toegezonden.

Een groot sortiment diverse rhi,;"

me- en effed- instrumenten kunt
vinden op bldz. 20 en 20,.4"
van onze catalogus.

U
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Zendt rnü dokumentatie

inzake:
Naam:

Blaas - en Slaginstrumentenfabriek
Adres:

VAN
DER GLAS
Heerenveen

Woonplaats

telefoon (05130) 22652

Tel. no.

