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VERPLICHTE WERKEN LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN 1973 JEUGD·DIV/SIE.
SECTIE A (TAMBOERKORPSEN)
1) Simple Comme Bonjour
2) Ons Begin
3) WalsendeJeugd

J.A.M. Peeters
J.H.W. Beurkens
G. Senden

(S)
(S)
(S)

SECTIE B (KLAROENEN IN BES)
1) De Jonge Garde
2) Moedig Voorwaarts
3) Sernplice-Mars

M.J. Beurkens
J.A. Ruskus
A.J. Thissen

(S)
(S)
(S)

SECTIE C (TROMPETTEN IN ES)
1) Vrolijke Jeugd Mars
21 La Jeunesse
3) Trompetfestijn-Polka

Sprink-Schneider
J.A. Reijnhoudt
J.H. Jensen-K Smits

(K)
(M)
(K)

SECTIE 0 (JACHTHOORNS EN TROMPETTEN IN ES)
1) Golden Step
S. Egberts
(K)
2) Op Mars
Egberts-Smits
(T)
3) Prima Vera
J. Verheijen-Schneider (K)
SECTIE E (PIJPERKORPSEN)
1) Goede Vaart Wals
2) Juniorenmars no. 2
31 Het Vaandel Hoog
S·=
K =
'T =
M =

uitgeverij
uitgeverij
'uitgeverij
uitgeverij

Sprlnk-Sehneider
A.J. Peetoom
Sprink·Schneider

(K)
(K)
(K)

Schroën, Stationstraat 16, Heythuysen. Tel. 04749·1989
Konefa, Jensiusstraat 54, Rotterdam. Tel. 010-241871
Tierolff, Markt 90-92, Roosendaal. Tel. 01650-41255
Molenaar, Postbus 19, Wormerveer. Tel. 02980·82013/868599
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AKERSTRAAT 96 - 98

SPEKHOLZERHEIDE

,uw

Tel. 045-413438

VERTROUWENSADRES

Uit voorraad leverbaar het grootste assortiment op het gebied van slagwerk,
klaroenen, flutten en teebenoor.
CONCERTTROMMEN
MARSTROMMEN

ROYAL, PREMIER, LUDWIG, WILEY.

PARADE- en DIEPTETROMMEN

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

ROYAL, SUPTON, WILEY, KlNGS.

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

OVERSLAGTROMMEN

ROYAL, KINGS, WILI-;Y.

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

PUPtRFLUITEN
LYRA'S

SANDNER (metaal), KLINGSON, PASTALJT

t,.,

KLIER

In chromatische en dtatontsche uitvoering, prachtige modellen.
In elke gewenste stemming leverbaar.
Zwarè 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 vellen, w.o. Weather King. Buffalo, Star, Everplav King s .
Alle methodes voor slagwerk, klaroenen enz.
t

VAKKUNDIGE EIGEN REPARATIE-INRICHTING

NIEUWS VAN DE ADMINISTRATIE.

GESLAAGDE INSTRUCTEURS.

BONDSCONCOURSEN.

Te Roermond slaagde de heren: Harrie
Colbert en Christ Crins.

19 aug. Barbare G.A. Schaesberg.
26 aug. St. Hubertus Kessel (wegens
25-jarig bestaan)
2 sep. Kon. Harm. Horst.
g sep. Juliana Limmel-Maastricht.
16 sep. St. Urbanus Montfort.
23 sep. St. Oda Boshoven-Weert
(wegens 25-jarig bestaan)
..,;'ISTRICTSFESTIVALS.

4/5 aug. Irene Beek
26 auq; Irene Poster holt.
2 sep. Eendracht Eygelshoven.
19 aug. St. Oda Mersela.
ADRESWIJZIGINGEN SECRETARI
ATEN. District Weert.
Show- en Klaroenkorps "HeeV' te Heel.
Voorheen: P. Koeken, Hemelrijkstraat
13, te Heel.
Thans: M. Hamaekers, Dorpstraat 72,
te Heel.tel. 04747·1269.

De gehouden Drumband I nstructeurs
examen op zaterdag 30 juni j.L te Maas

tricht slaagden de heren: W. Huvts, Bunde
Hans Blok, Meerssen~Rothem-J. Kosters
Heer-Maestrlcht-> en J. Jecobs Heer-Maas-
tricht. Aan de examens verleenden de volg
gende korpsen hun medewerking, de
Drumband uit Rothem, De Drumband

uit Bunde, en het Tamboerkorps van de
Kon. Oude Harmonie van Eijsden.
Een der aangezochte korpsen was we
gens vakantie van de leden verhinderd,
de Drumband Van de Kon. Oude Harmo
nie van Eijsden was zo bereidwillig ter
elfder ure in te springen. Dit werd uiter
aard ten zeerste op prijs gesteld, niet
alleen door de kandidaten, maar ook
door de examinatoren.

IN HELDEN WORDT HET GOEDE VOORBEELD GEGEVEN
We werden er reeds vaker mee geconfronteerd. Tijdens de leerlingen-examens, die de at
gelopen drie jaar werden gehouden kwamen er wel vaker leerlingen, dievan toeten noch
blazen wisten. In Helden heeft men dit probleem onderkend en men heeft ~r voor een
primeur gezorgd. Een unicum in onze muziekwereld, althans zo hebben wij het ervaren.
Besturen van diverse plaatselijke verenigingen hebben de koppen bij elkaar gestoken en
dit resulteerde in een algemene samenwerking, althans voor wat betreft het opleiden van
Werlingen. De leerlingen worden door de eigen instructeur opgeleid, maar op weg naar
het officiële leerlingen-examen worden drie of vier keer per jaar op één centrale plaats
door een groepje deskundigen voor-examens afgenomen, ter afsluiting van een bepaald
gedeelte van de opleiding In Helden gaat deze methode succes opleveren. Zaterdag 23
juni konden wii in Helden-Beringhe getuige zijn van de eerste voor-examens. In de morgen
uren waren de leerlingen van de medewerkende harmonie- en fanfaregezelschappen aan
de beurt çewecst en "s middags stonden 39 leerlingen-tamboers gereed om een test af te
leggen van de eerste beginselen van de tamboerrnuzlek, die zij hadden opgestoken. Er was
juist zoals op de leerlingen-examens van de L.B.T. - een schriftelijk en een praktisch exa
men, uiteraard aangepast aan de omstandigheden. Het was zeer opvallend, dat de leerlin
gen de zaak uiterst serieus opnamen. Zenuwen speelden ook vaak een rol, maar de zaken
waren serieus vcorbereld.De puntenlijsten waren dermate samengesteld, dat de leerlingen
direkt konden opmerken, welk onderdeel nog niet goed beheerst werd. Wij hebben deze
midd~g als zeer leerzaam ervaren en wij zouden de korpsen de raad willen geven het initia
tief, dat in de gemeente Helden is opgenomen, over te nemen. U zult er zeker plezier aan
beleven.
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NIEUWE DRUMBANDWERKEN:
Tamboerkorpsen: Serie werken van J.H.Jansen en Bv.d.Pluiim "Dansmaneke's"
"In de Arena" en "krijgdans".

Besklaroenen: van JH.Jansen en B.v.d.Pluijm "De Klaroenblazer", "De Poorter",
"De Schout" en "Edelman"

Es/Trompetkorps: zelfde componisten "De Manage", "De Trompetter". "De Piste"
"De Stoetertl'r.voor grote Es/bezetting: "Koperklanken".
Grote Es/BezettÎng: Th.v.d.Karnp "Tbat's Swing" en "MaTching Carnaval" S.Egbertsl
Th.Smits "The Red Coats". J. Tesink arr. S.Egberts/Th.v.d. Kamp "Marche du Jabuté".
EsfDes Trompetterkorps (Ook bruikbaar voor vele Grote Es Bezetttnqskcrosenl:
"Down by the Riverside" bew. K. Srnits . "Bull's Head" J. van Wakeren !'Hero",.
"Shadow and Sunshine", "Blue-White Stars", en'Sunny Girl" alle van K. Smits. Voor
deze samenstelling verschenen eerder van dezelfde komponist 4 werken welke alle een
groot sukses waren: .. José cba-cha-cha", " Mien op Klumpkes" "Mon Gérard" en
"Maria ma chlca".
Pijper· en/of Lvrakores: .. Lyramars no. 1" en "Desseuer Marsen" beide K. Smtrs .
"Adeüta" ü.atln American Mood) bew. Th. van Campen d'Ecluse -" Folksongs in strict
time" Selectie nr. 2" en "Walzing Mills" beide S. Egberts en Th. Smlts.

GRAMMAFOONPLATEN :
"Drumband Tubantia": c.l.v. Jenssen en Van Stigt met: Trompet Heltdav - Troeptaf
Buggle Rif - Sledevaart - Qde aan James Last - Légende Mystérieuse - Jubileum marS'
Alouette . Tamboercapriolen - Vigilat ut Ouescant . Treinritme . Hertogstad - Roodborstje.
K. & G. on parade: een nieuwe plaat van "Kunst en Genoegen" uit Leiden, winnaars van
het laatste Wereld-Muziek-Concours Kerkrade. Deze Drumfanfare met Pijpergroep
brengt een zeer afwisselende en aantrekkelijk programma
Festival aux Champs-Elysees opnieuw is deze befaamde plaat van de Drumfanfare van de
Franse Luchtmacht leverbaar.

NIEUWE ALBUMS:
"Methodische instruktie voor Man en Show" S. Egberts, met vele tekeningen en totos
11. 15,

De ideale maiorette " uit het frans vertaald, fraaie uitgave f\. 14.- Dit album zal naast
het alleen in het engels leverbare "Baton Twrtlnq" een standaard werk worden.

u

AMERIKAANSE SLAGWERK WERKEN EN ALBUMS:
Wij hebben een uitgebreide kollektie Percussion.music van diverse Amenkaanse uitgevers,
zoals ••Lucwlq". "Creative MusÎe". "Music tor Percusston" en "Rubank"
>

l Y RA' S - naast haar bijzonder goede drumband-blaasinstrumenten levert het merk
"Gebrs. DE PRINS" ook top-kwafttelt lyra's, welke uitblinken door hun licht ge
wicht, door gebruik van aluminium·legering voor het frame en zeer heldere en verdra
gende klank. De meest gangbare lyra is deze VDn 11/2 oktaaf, chromatisch, prijs
11.592,-1

Vraagt folders en prijslijsten van Drumband-instrumenten van "Gebrs. OE Prins", trom
men van "ROYAL" en Bekkens van "PAISTE".

TIEROLFF·MUZIEKCENTRALE
ROOSENDAAL

MARKT 90-92

TELEFOON (01650) 41255

DE SCHIJNWERPERS OP

.

JACHTHOORNKORPS "ST. ODA" BOSHOVEN WEERT

In september bestaat het jachthoornkorps St. Oda uit Boshoven - Weert 25 jaar. Vandaar,
dat wij in deze artikelenserie aan deze vereniging aandacht willen besteden. Het [acbt
hoornkorps is een onderdeel van de schutterij. Het is overigens nog niet zo lang geleden
omgetoverd in een jachthoomkorps, want in vroeger jaren was het een fluit- en tamboer
korps. Bij de oprichting, 25 jaar geleden, dacht men ook al direkt aan pijpers. want-deze
korpsen had men al vaker gezien op diverse festiviteiten. De heer J. Sastra uit Sittard
werd aangetrokken als instructeur en ;s dit ook nu nog. Een bewijs, dat men in Boshoven
wel ovenuigd is van de vele kwaliteiten van haar Instructeur. Aanvankelijk startte men
, met 17 à 18 leden en vooral op de schuttersfeesten werden veel successen geboekt. Voor
. ' in de zestiger jaren had men een viertal zeer vette jaren, waarbij het ene succes op het
andere gehoopt werd. Toen kwam er echter plotseling een kink in de kabel en werd met

rasse schreden achteruit geboerd. Het bestuur ging zich toen beraden en met besloot er
een [achthoornkorps van te maken. Dat was in 1968. Ook konden meisjes tot het korps
toetreden en momenteel heeft men zo'n 40 leden in het korps. Men heeft geen spijt van
de belangrijke stap, die men indertijd heeft genomen. Integendeel, het gaat uitstekend
met zilveren St. Oda. Dit is vooral het resultaat van de grote kern leden, die het korps '
heeft. Zij vormt de grondslag van het voortbestaan van de vereniging. Vier van deze leden
gaan ook hun zilveren jubileum vieren, want zij zijn vanaf de oprichting aan het korps
verbonden. Dit zijn: T. Veugel ers, W. Stijnen, P. van Lierop en H. Vaassen. Zij hebben
ook alle ups en downs van de vereniging meegemaakt. Zij zijn er ook bij geweest, als het
korps reizen ondernam naar onze zuiderburen of naar de "Hollandse" contreien. De hele
:vereniging zet zich in voor het verkrijgen van de zo nodige financiën en men weet zich
bij de iaarlijkse donateurskaartenactie altijd goed gesteund door de plaatselijke bevolking.
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Ook de oud-ijzeraktie staat jaarlijk op kermismaandag op ho-t programma. Bovendien
weet men zich goed gesteund door de plaatselijke gemeentelijke overheid, want voorzit
ter W. Litjens is wethouder van de gemeente Weert en hij zal voor zijn verenigi~j dan ook
wel de nodige subsidies weten los te peuteren.

FEEST
Zaterdag 22 en zondag 23 september is er dan groot feest in Boshoven-Weërt, In verband
met het zilveren bestaansfeest organiseert St. Oda een bondsconcours, waarvoor op het
voetbalterrein een grote feesttent zal worden geplaatst. Bij deze festiviteiten zal het be
stuur zich volledig inzetten om alles op rolletjes te laten verlopen. Bij St. Oda is de schut
ter ij en het jachthoornkorps overigens bestuurlijk niet gescheiden. Gezamelijk tracht men
alle eventuele problemen tot ieders tevredenheid op te lossen. Het bestuur is als volgt
samengesteld:
W. Utjens (voorzitter). J. Schepens (vice·voorzitter), R. Heijmans (secretaris), 'J. Utjens
(penningmeester). P. van Llerop, A. Sieben en A. Veugelers.
In Boshoven ~ Weert werd er 25 jaar hard ,gewerkt om de jeugd een gezonde vrijetijdsbe
steding te geven. Als afsluiting van deze periode wil men het bondsconcoursïn september
op grandiose wijze laten verlopen. Gezien de grote aktiviteit van het korps uit Boshoven
is succes reeds bij voorbaat verzekerd.
IN MEMORIAM
,.., FRANS van KEMPEN.

Geheel onverwachts is op 19~jarige leef~
tijd Frans van Kempen van ons heenqe
gaan. Sinds vele jaren was hij een trouw
lid van het Fluit- en tamboerkorps
"St. Antonius" Stek-Echt. Op donder
dag 21 juni, enkele dagen voordat het
korps op bondsconcours zou gaan in
Brunssum, vond onder overweldigende
belangstelling de uitvaartdienst plaats.
Vele kwamen afscheid nemen; o.a. de
burgemeester van Echt.' deputatie's van
plaatselijke verenigingen en vele vrien
den en kennissen. Tijdens de H. Mis

speelde het korps enkele aangepaste
stukken. In zijn afscheidswoorden me
moreerde de voorzitter, dat men nooit
vergeefs een beroep op hem deed en
dat wij hem node zullen missen. Hierna
speelde het korps als afscheid:
.
Ich hat ein Kamerad. Onze gedachte
gaan nu uit naar zijn moeder, zusters,
broers en verloofde Hennie Raats, voor
wie ons medeleven niet de pijn van dit
verlies tloet wegnemen, maar wel de
toekomst weer leefbaar mag maken.
Moge hij ruste in vrede.
Bestuur, instructeur en leden
Fluit- en tamboerkorps
"St. Antonius" Slek·Echt.
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K. BAKKER en ZN.
Tel. 045-213757

Singel 12

HOENSBROEK
VOOR HET HUREN VAN:
FEESTTENTEN -

DANSVLOEREN -

PODIUMS

GELUIDSINSTALLATIES - VERLICHTING

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

Heparatie opdrachten worden binnen
8 dagen uitgevoerd
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"UNIEK" MANUELA HEERLEN MAAKTE HET WAAR.

Ruim drie jaar is het geleden, dat men bij jeugddrumband Manuela Heerlen besloot om
de muzikale inhoud van het korps te wijzigen en uit het tamboerkorps groeide in enkele
jaren tijd een prachtig lyrakorps.Aanvankelijk met drie, momenteel met acht en binnen

kort hoopt men twaalf lyra's in het korps te hebben. Dat de formule van het bestuur
en de muzikale leiding perspectief biedt is overduidelijk bewezen tijdens de landelijke
kampioenswedstrijden op 20 mei te Blokker. In de tweede divisie behaalde het korps
197112 punten en dit was ruim voldoende om de kampioenswimpel in de wacht te
slepen. Zondag 3 juni werd het korps in zaal Romantica te Nieuw Einde gehuldigd.
De heer W. Starmans prees in zijn felicitatietoespraak de geweldige prestaties van het
unieke korps, temeer daar Manuela zoveel jeugdigen in de gelederen heeft. Hij memo
reerde de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en merkte-op, dat men, hoewel niet
alles over rozen was gegaan, niet bij de pakken was gaan neerzitten, maar vol goede moed
naar de kampioenswedstrijden had toegeleefd. Tot besluit overhandigde hij de blauwe
kampioenswimpel aan instructeur J. Jansen, de bezielende muzikale leider van Manu~
ela. De ere-voorzitter van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, de heer Hub. Jongen
uit Heerlen,had veel lof voor het werk, dat er speciaal voor de jeugd werd gedaan.
Spreker belichtte enkele sociale aspekten en stak zijn bewondering voor het korps niet
onder stoelen of banken. Er ging een enorm gejukh op. toen hij de "Hub Jongentrof
fee" (de grote districts-wisselbeker] aan de trotse tarnboer-rnaitre van het korps over
handigde. Namens het gemeentebestuur bood wethouder P. Masthoff gelukwensen aan.
De heer Masthoff is zelf woonachtig in Heerlen-Zuid en hij kwam tot de conclusie, dat
hij voor recepties en huldigingen veel vaker naar Heerlen-Noord moest gaan, Dan dat
hij in zijn eigen stadsdeel kon blijven, waarmee hij de enorme aktiviteiten in de wijk
Nieuw Einde wilde accentueren. Na deze officiële huldigingen kwamen er nog tal van
vertegenwoordigers van plaatselijke- en zusterverenigingen gelukwensen aanbieden.
Óok vele supporters sloten zich bij de lange rij van receptiegangers aan. Het jachthoorn
en trompetterkorps "Edelweiss" uit het naburige Heksenberg onderstreepte haar felici
taties met een klinkende serenade.
Het kampioensfeest werd vrijdag 6 juli met een grote feestavond in zaal Romantica
besloten. Voor de instructeur en de tamboer-maitre waren er prachtige geschenken,
terwijl de dames werden verrast met bloemen. Alle bestuursleden en muzikanten ont
. L vingen een herrinneringsspeld. Het werd een doldrieste avond met gezelligheid tot in
, . de kleine uurtjes.
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10 JAAR MEISJES-DRUMBAND IN
BElFELD.
Op zondagmorgen 24 juni werd tijdens
de muziekfeesten van Harmonie Kunst
Na Arbeid te Belfeld het IO-jarig be
staan gevierd van de meisjes-drumband,
Het feestpaviljoen was rond het middag
uur geheel bezet door muziekvrienden
van de Harmonie welke allen de drum
band kwamen feliciteren, niet alleen
voor hun lO-jarig bestaan maar ook te
vens voor de mooie resultaten. welke
deze dames onder leiding van hun instruc-

teur L. Sitsen in het verleden mochten
boeken, Namens de Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen kwamen de heren
Timmermansen van Zîjl gelukwensen
aanbieden. Harmonie Kunst Na Arbeid
organiseerde op deze zondag tevens het
festival van district Venlo en toonde
zich als waardige gastheer voor een
15 tal deelnemende korpsen welke allen
bij hun optreden van een kritisch ver
slag werden voorzien door onze deskun
dige dhr. l. Pustjens.
Een al met al geslaagd feest in Belfeld.
Proficiat! !
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ZONNIGE OUVERTURE
BONDSCONCOURSEN IN BRUNSSUM

Ze waren er weer. De reeks concoursen kon weer van start. De muzikanten hadden er weer
zin in. En geen wonder. Het eerste bondsconcours in 1973 had alles mee. Het bazuinen
korps Jong Leven had veel aandacht besteed aan de opmerkingen, die bij de organisatie
van het vorige concours waren geplaatst. Alles liep' nu op rolletjes. Het met veel groen om
zoomde feestterrein scheen iedereen te inspireren. Het zonnige weer droeg er ook al toe
~
bl], dat iedereen in een feestelijke stemming verkeerde. Maar er was ook één minder ple"
zierige zaak: er waren maar 10 deelnemers bij het eerste bondsconcours in 1973 te Bruns
sum, waaronder twee duitse korpsen. Het is ook nu weer opvallend, dat maar weinig korp
sen het aandurven om in het voor-siszoen aan een bondsconcours deel te nemen. Door de
mogelijkheid van tweede inschrijving zijn deze korpsen echter toch wel in het voordeel.
Zij hebben de mogelijkheid om de opmerkingen van de juryleden grondig te bestuderen
en nog ruim de tijd om eventuele oneffenheden weg te werken. Bovendien lopen zij min
der risico, dat latere concoursen volgeboekt zouden zijn. Mocht men er in slagen om een
eerste prijs met promotie te behalen, dan hebben deze korpsen ook ruimere gelegenheid
om zich voor te bereiden op de Limburgse titelstrijd.
Voor het eerst waren er bij een bondsconcours drie juryleden aan het werk. De jury is
samengesteld door de heren A. Jenssen (Amsterdam I. J. Coniaerts (Eys·Wittem) en
K. Srnits (Ede). Zij bevonden alleen de drumband Concordia uit Einighausen rijp voor
promotie naar een hogere divisie. waarmee dit korps tevens het hoogste aantal punten
van dit bondsconcours behaalde. Door onze bondskorpsen werden er verder vijf maal een
eerste prijs en één maal een tweede prijs behaald. Het "Hollandse" gastkorps uit Limmen
behaalde een tweede prijs, terwijl de duitse gasten in een onderling duel Om de hoogste
eer streden.
Er valt nog een opmerkelijk feit te melden. Aan het bondsceneouts te Brunssum nam
geen enkele vereniging in de jeugddivisie en de derde divisie deel. Zou het dan toch waar
zijn (want in deze afdelingen treden de minder-ervarenen op) dat de korpsen een lange- ~"
re tijd van voorbereiding wensen?
Om het feest voor de organisatie, ondanks het gering aantal concoursdeelnemers. toch
te doen slagen had Jong Leven een aantal verenigingen uit de omgeving uitgenodigd om
medewerking aan het festijn te verlenen. Een vijftiental verenigingen hadden aan deze
oproep gehoor gegeven en voor aanvang van het bondsconcours togen zij in een kleurrijke
optocht door de Brunssumse straten. Na het bekendmaken van de resultaten van het
bondsconcours gaven zij nog een staaltje van hun muzikale kunnen weg.
Administrateur C. Tlmrnermans, bondssecretaris H. Logister en zijn echtgenote hadden
. het administratieve gedeelte weer uitstekend voor elkaar. De resultaten werden bekend
gemaakt door wedstrijdleider H. van ZijL De prijzen en herinneringswimpels werden
uitgereikt door districtsvoorzitter W. Starmans.
Rest ons nog de organiserende vereniging Jong Leven hartelijk te danken voor de prettige
ontvangst en de uitstekende verzorging•
• ]U.

r,

DE UITSLAGEN
TWEEDE DIVISIE

sektie

Marijke Hoensbroek

aant. punten

pfijs

Drumband Harmonie Lindenheuvel

A
A

180
187 1/2

1e
Ie

EERSTE DIVISIE
Concordia Einighausen
P.T.T. Midden Limburg Roermond
Juliana Limmel-Maastrlcht
Berggalm Noorbeek

A
A
A
A

2041/2
201 1/2
192:
201 1/2

le m. pram;
Ie
1e
1e

A
E

178
180

ERE DIVISIE
'~ExelsiorLimmen

Barbara G.Ä. Schaesberg-Kakert

2e
2e

GASTKORPSEN
1. Tarnboerkorps Dansweiier (Duitsland)
2. Fanfarezug 8errendorf (Duitsland)
HOOGSTE AANTAL PUNTEN VAN HET CONCOURS:

Concordia Einighausen (bekert

boekdruk
offsetdruk

drukkerij

eijdems
eygelshoven - tel. (0451351533

UITREIKING VAN WIMPELS BIJ
"HEIDE" SWALMEN.

Instructeur J. Berghs en de mannen van
Tarnboerkorps Heide Swalmen
hebben vanaf november '72 bewust naar
. - • het Landskampioenschap in Blokker
Fluit- en

,~

toegeleefd, met het vaste voornemen
om de wimpel in de 2e divisie te behalen.
Met 197 1/2 pnt, was het succes aan de
zijde van Heide Swalmen er. kon de

blauwe wimpel op zaterdag 9 juni door
tederatle-bestuurder Timmermans in
g'ezelschap van de districts-bestuurders
dhrn. Thijssen en Trines in de feesttent
aan het korps worden uitgereikt. Op
Verzoek van Heide Swalmen werd ook
thans de witte kampioenswimpel van de
Limburgse Kampioenschappen uitqereikt.
Kan men nagaan hoe sterk het voornemen
en de overtuiging bij dit korps is geweest

om de landstitel te veroveren.Met beide
prestaties werden instructeur, bestuur
en leden bijzonder hartelijk door dhr.
Timmermans gefeliciteerd. Maar niet
minder hartelijk ~aren de gelukwensen
en dankwoorden aan het adresvan de
heerF. Bruynen aan wie het zilveren
federatieinsigne werd uitgereikt voor
zijn 25~jarig lidmaatschap bij genoemde
vereniging. Dit alles vond zijn beslag
in een stampvolle feesttent welke ter
gelegenheid van de TROMPA·FEESTEN

aan de Baron van Schencklaan was ge·
plaatst. Talrijke receptiegangers waaron
der het ~oltallig college Van 8. en W.

kwamen hun gelukwensen aanbieden.
Groot was de belangstelling van geheel
Swalmen en van ver daar buiten. Heide
Swalmen kan op een bijzonder geslaagde
receptie terug blikken.
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AFDELING DRUMBANDINSTRUKTEURS IN DE BOND VAN ORKESTDIRIGENTEN
HAD EEN GOEDE START.

De in alle muziekbladen aangekondigde oprichting van een afdeling drumbandinstrukteurs
is tijdens een bijeenkomst te Utrecht op zaterdag 14 april j.1. op vlotte wijze een feit ge
worden.

Daarmee is een goede start gemaakt met de ontginning van een tot nu toe braak liggend
terrein, waarop weliswaar hier en daar reeds met de beste bedoelingen was geploegd, maar
waarvan niemand precies wist wat er met dat terrein diende te gebeuren. In hoofdlijnen
is dat nu duidelijk geworden.
De vergadering, die op initiatief van de Bond van Orkestdirigenten werd uitgeschreven,
mocht zich in een redelijke opkomst verheugen. De presentielijst telde 37 namen en
van verschillende zijden waren van tevoren adhaesiebetuigingen ontvangen. Op zichzelf
was dit al een moedgevend begin. Naarmate de diskussies vorderden, bleek algemeen het
besef te bestaan, dat een einde moet worden gemaakt aan de onzekere toestand van het
moment en dat samengaan in één landelijke organisatie verre de voorkeur verdient boven
het regionale werk, dat hier en daar reeds begonnen was. Uiteraard blijkt uit die gewaar
deerde regionale aktiviteit, dat ook daar de behoefte werd gevoeld om maatstaven aan
te leggen voor de drumband instrukteur.

!~.:...-

.....

HOOFDDOEL: KWALITEITSVERBETERING

De heer P.A. v. Mever, die als voorzitter van de Bond van Orkestdirigenten de vergade
ring leidde, schetste in het kort de gang van zaken in de Bond van Orkestdirigenten. Het
streven is er steeds op gericht geweest om het dirigentschap te propageren als een veel
eisend vak. Waarom derhalve een lidmaatschap van de Bond van orkestdirigenten slechts
mogelijk is als aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid wordt vuiJ;lIan. Aan de orkest
leiding moeten immers eisen gesteld worden in het belang van de amateuristische muziek
beoefening. Die lijn moet nu.doorgetrokken naar de iinstrukteur waarbij geprofiteerd
kan worden van de ervaring, die in de Bond van Orkestdir-igenten is opgedaan. De drum
bands en aanverwante groepen vormen tegenwoordig een belangrijk onderdeel van de
muziekbeoefening naar buiten optredend en aldus alg,~meen gewaardeerd. Dat legt ver
plichtingen op. Vóór alles zal nu vastgesteld moeten worden aan welke eisen de instruk
teur in de naaste toekomst zal moeten voldoen.
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Een aantal vakmatige instrukteurs had zich in voorbesprekingen bereid verklaard om
een aandeel. te nemen in het voorbereidende werk, dat aan de vaststelling van het "eisen
pakket" verbonden B. Het zijn de heren K. Smits te Ede, J. Vlijm te Bovenkarspel,

J. Conjaerts te Eys-Wittem en de heer J. Cammenga te Amersfoort. Voor het Hoofdbe
stuur van de Bond van Orkestdirigenten wordt hieraan toegevoegd de heer J. Vermaak
te Amsterdam. Op verzoek van de vergadering zullen hieraan toegevoegd worden enkele
vertegenwoordigers van niet-vakinstrukteurs uit drie verschillende provincies, waar reeds
veel aandacht aan deze materie besteed werd.
Deze kommissie zal als maatstaf voor de vast te stellen eisen uitgaan van de diploma's
A, B en C die momenteel bij de SONMO in studie zijn. De diploma's behelzen resp. de

onderdelen instrukteur tamboers, instrukteur koperblazers en instrukteur voor pijpers
en lyra. Er zal naar gestreefd worden, dat bij de exameneiseri voor diploma A de clau
sule "eniqe kennis van B en C" opgenomen zal worden. Idem bij diploma B de clausule
::enÎg kennis van A en C" En bij diploma C uiteraard "van A en B
U

•
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Ook een manier om
geuniformeerd te zijn

Maar wij hebben
betere ideeën,
vraag eens vrijblijvend
offerte aan

Telefoon 0.43·33834

MAASTRICHT
i

I

f
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Overleg met de Sonmo zal de eerste stap moeten zijn, temeer daar over het afnemen
van de-examens nog niets vaststaat. Wie dit in de toekomst ook Dj) ziel{ zal nemen, of
de Sonmo én/of de Bond van Orkestdirigenten en/of de muziekscholen, er zal naar een
heid gestreefd worden.
Instrukteurs, die reeds in het bezit zijn van een regionaal ingesteld instrukteursdiploma,
verklaarden zich bereid om desnoods ook voor het "algemene" diploma examen te
doen.
OPRICHTING EEN FEIT
Voor zolang de afdeling drumbandinstrukteurs nog in het oprichtingsstadium verkeert.

zullende bestuurlijke aktiviteiten worden waargenomen door een voorlopig bestuur,
gevormd door de reeds eerder genoemde heren.
~,.'
De kontributie werd vastgesteld op het huidige bedrag, te weten: f. 35,- per jaar (inkt.
bijdrage van t. 3,- aan de Sociale Stichting). Dit bedrag kan vermeerderd worden met
ten hoogste t. 10,- per jaar voor uitkeringen, die worden gedaan aan de nabestaanden
van overleden kollega's.
Voorlopig kunnen alle instrukteurs als lid ingeschreven worden, echter met dien ver
stande, dat daarbij verwacht wordt, dat men zich voorbereidt op het examen. Tot aan
het tijdstip, waarop het diploma behaald wordt, is men aspirantlid. Voor instrukteurs
boven 45 jaar geldt een andere regeling. Vim hen wordt niet meer geëist dat zij een di
ploma behalen, maar zij moeten bewijzen van vakbekwaamheid (wedstrijdresultatenl
verslagen kunnen overleggen aan een ballotagekommissie, die daartoe in het leven ge
, roepen zal worden.
Vakinstrukteurs, die in militaire dienst hun Instrukteursdiploma hebben behaald, wor
den uiteraard direkt als lid ingeschreven.
Alle aanwezigen meldden-zich spontaan aan voor het (aspÎrant)lidmaatschap, daarmee
de initiatiefnemers in staat stellend hun pionierend werk op gezonde basis voort te zet
.ten.
Naar het zich laat aanzien zal de nieuw gestichte afdeling spoedig een groot aantal leden
omvatten, omdat de instrukteurs, die hun taak ernstig nemen, zich niet afzijdig zullen
willen houden van het streven naar kwaliteitsverbetering in een georganiseerde vorm.
De ambitieuze instrukteur zal daadwerkelijk mee willen werken aan de totstandkoming
van een goed en hecht instrukteursbestand in Nederland. Hij zal bovendien inzien, dat ~~
in de toekomst andere zaken, zoals vaststelling van minimum honoraria, regeling ziekte
en ongevallenverzekering, schriftelijke overeenkomsten, kontakt met kollega-instrukteurs
via vergaderingen en via het gemeenschappelijk bondsorgaan, slechts in qezamentllke ver
band gerealiseerd kunnen worden.
Een opwekking aan alle instrukteurs om zich te melden-als lid lijkt dan ook welhaast
overbodig.
EEN VERZOEK OM TOEZENDING VAN EEN AANVRAAGFORMULIER KAN GE
RICHT WORDEN AAN:

[

L .

Bond van Orkestdirigenten,
Sekr. J_G. v. Beek,
Klevitsweq 58, Ridderkerk. Tel. 01804-12964

r.
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PrinsensIretot 31-KATWIJK AAN ZEE- 01718-13878

FABRIEK VOOR UNIFORM-LIVREI-EN SPORTPETTEN
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WERELD MUZIEK CONCOURS
TE

KERKRADE

Kerkrade nodigt amateursmuziekgezelschappen, waar ter wereld, uit deel te nemen
aan het zevende Wereldmuziekconcours, dat van 5 juli tot en met 28 juli 1974 in
deze stad gehouden zal worden.
EEN MUZIKALE TRADITIE

Dit zevende muzikale,

i.nter.~ationale

festijn impliceert

ree~s

een traditie, die

Ker~r~g~~,

over de gehele wereld, In bijna.alle continenten, bekendheid heeft gegeven. De-:ol:ldè'-"'--"
mijnwerkersstad, die sinds de crises in de Europese kolen-industrie dynamische nieuwe
moderne industrieën heeft aangetrokken, verandert tijdens de muzikale dagen in een
cosmooolltische klankstad, waar amateursmusiel van tientallen nationaliteiten elkaar
ontmoeten en beluisteren. Deze muzikale confrontatie is fascinerend voor de deetne
roers terw'ijl duizenden bezoekers het enthousiastme stimuleren. Het concours bestaat
uit vier wedstrijdonderdelen: Marswedstrijden Showwedstrijden - Concertwedstrijden en D~rigentenwedstrijden.
M

MARS- EN SHOWWEDSTRIJDEN

De marswedstrijden en de showwedstrijden worden gehouden in het grote Sportpark
van Kerkrade. Dat gebeurt op de zaterdagen en zondagen in de periode van 5 juli
tot en met 28 juli 1974', telkens in de voormiddag.
De marswedstrijden en showwedstrijden zijn opengesteld voor drumbands, tarnboer
en trompetterkorpsen, pijperkorpsen, lyrakorpsen, drumfanfares, harmonieën, fanfa
res, brassbands met of zonder drumbands.
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NIEUWE WERKEN VOOR?
DRUMBAND

van Gerard Brinkman

van teeseling
muziekuitgeverij

Voor KLAROENKORPS in Bes (Bezetting: Ie en 2e klaroen in Bes-Basklaroen- Trom

Grote trom-Tenertrom en Lyra in C.
Summer Time Tango (VT 83) : Sylvia wals (VT84) - Shirley eha eha eha (VT 85)
VOOR TAMBOERKORPS van J.H.W. BOI1rsken.
The J.Joehems Drumparade (VT 77) • Promenade mars nr. 1 (VT 781
Promenademars nr. 2 (VT 79)
8REDESTRAAT 138· NIJMEGEN (tel. 080·770450, b.g.g. 229075

,

i

i
,I

A. Adams Muziekhandel Thorn
REPARATIE-INRICHTING - MUZIEKHANDEL - PAUKEN FABRIEK
Het betere adres VOOr reparaties aan SLAG- en MUZIEKINSTRUMENTEN

Adams, die' bij diverse fabrieken samenstelling
van Muziekinstrumenten en Slagwerk bestudeerd
heeft, bundelt deze wetenschappen in eigen
bedrijf waar hij dan ook zelf reparaties leidt.
Reparaties worden onder garantie uitgevoerd
en worden opgehaald en teruggebracht.

Ons leveringsprogramma omvat o.m. :
Paradetrommen
Marstrommen
Vraag vrijblijvend inlichtingen en
Overstagtrommen
wij zullen U gräag van dienst zijn.

Klaroenen

Pijperfluiten
Lyra's
Woodbloek, passend gemaakt voor elke trom
Leerwerk en foudralen van zeer goede kwal itelt
e.a.

adams maakt' 't goed

Benedictastraat 14
Tel. (04756) 324 en 814

Van de twee specialisten op tromgebied verschenen weer vele soli, duo's en trio's
soms met gebruikmaking van vele andere instrumenten:
Van J. V. VELUWEN :
1552 PASO OOBLE - kleine trom, castagnetten en tambourijn
1553 OE KOMISCHE MARS -' kleine trom, rimshot of woodblock
en conducteursfluitje.
1554 PRACTISCHE SOLI VOOR TAMBQUR-SOLIST
Jensiusstraat
1555 DE BRANDING DUO - voor kleine trom en doffe trom.
Rotterdam Van M. SCHEINOER
1537
THE YOUNG ARTIST - kleine tramsoio
1539
HET BOEMELTJE - Duo voor 2 kleine trommen.
Als U op Uw jaarfeest "De komische mars" en '"Het boemeltje" door enkele van
Uw beste drummers laat spelen is Uw feest geslaagd.
Als vrije nummers op de sonstencorcoursen midden in de roos.

n.v. KONEFA Muziekuitgaven

58
Tel. (0101241871

=

DEELNAME

De zes voorgaande Wereldmuziekconcoursen hebben steeds een stijgende te zien ge

geven.
Het is zonder meer een overweldigende toename, niet alleen van het aantal deelnemers
maar ook van het aantal landen. Hierdoor wordt het wereldomvattende karakter van
dit concours steeds duidelijker. De verwachting is gewettigd dat de deelname aan het
7e W.M.C. in 1974 het aantal van in 1970 zal overtreffen, omdat de reputatie van het
evenement overal is doorgedrongen.

Fraaie medailles in brons,
zilver en goud, vlaggen en een
wisseltrofee vormen de prijzen
van het 7e Wereldmuziek

concours.

DIVISIES

Voor de Marswedstrijden en Showwedstrijden gelden 3.d.ivisies. n.l. de 1e - 2e en 3e
divisie. Oe 1e is het hoogste en is te vergelijken met onze e~e~divisie.
Niet bij een landelijke muziekorganisatie aangesloten Nederlandse korpsen kunnen
NIET aan het WMC deelnemen. Voor de wel-aanqesloten korpsen, geldt dat zij repre·
sentatief moeten zijn voor de divisie waarin zij uitkomen. De organisatie van het WMC
verstrekt U graag alle gewenste inlichtingen"
Adres: W.M.C., Postbus 133, Kerkrade. Tel.: 04445-5000.
-1B

SCHROËN

MUZIEKUITGAVEN

STATIONSTRAAT
BONGO'S $panbaltr van
standaard van
TRDMSTANDAARDS vanaf
TAMBOURlJNEN '1an
BEATRINGEN Van
RUMBAKOGELS varl
WOOOBLOCKS "Dnat

WOOOBLOCK en
cowbell in houder

PAUKENTROMMEN

69.75 - 84,
24,11.95 - 38,"

" ...
25,-

3,90 - 11,70

in,tuxe uilvoaring

135,

330,
TAMBOURMAITRESTOKKEN
vanaf in lu
53,50

MAJORETTESTOKJE
9,75
MARS· CONCERTTROMMEN
De Luxe
225,"

255,197,
185,-

Be~Es

150,-

Bes/Baskt.

E~ Bukt.

140,
135,'

Bes/Es Balk!.

128,-

, 320,"
330,
270,

125,
Villal

Kalts TROM VELLEN
yanaf
TROM HOEZEN
venet
BANDELIEREN (Ieder]
yanaf
LEREN HANDSCHOENEN
p.p. vanaf
Katoen p.p. vanaf
SLOBKOUSEN Heer! p.p.
TROMSTOKKEN p.p van
met plastÎc kopje
een zijde vüten bol
OVERSLAGTROMSTOKKEN van
KLAROENEN
Bes

E$

10,75
13,50
21,"
14,·
35,
11,50
7,'
3,90.7,95

5,50
9,95

14,75 - 25,50
116 _

'\41:50
222,
381 50
416:
558,50

In klaroenen hebben wij ook nog
eon goedkopere uîtoroerÎngç

PARADE TROMMEN

SPORT. MODE

OVERSLAGTROMMEN
HAAMONIETROMMEN
MARSBEKKENS van
PIlI!>\ic TROM\lELlEN

14,50 • 31,25
9.70 - 15,-

2,60 - 8.10

Standard

210,
1&2,
290,
298,

De Luxe
Standerd

33,50 - 36,

CASTAGNETTEN
LVRNS vanaf

De Luxe
Standerd Special

TEL. (04749) 1989

HEYTHUYSEN

CLAVE'S van

De Luxe extra
S1lmdafdspecial
Standard g 36 cm
standerd g 33 cm
Standard lJ 30 cm
Student lJ 36 cm
Student g 33 cm

MUZIEKHANDEL

PlJPERFlUITEN viln
LESSENAARS vanaf
TAFELLESSENAARS vanaf

215,'
175,'
150,-

CAMPING

Wij leveren door geheel Nederland
SNEL· BETROUWBAAR VOORDELIG

* Vaantjes
• Bekers

* Snerpen
* Massa Speldies

.. Medailles

• Er-el tndiea

• Lauwerkransen .. Vlaggen
• plaquettes
... Insignes

KUNTZELAERS

38,25 - 6&,15
11,·
4,90

Ca rnavalahtrte
en complete
coaruums

naar etgen
ontwerp

EIGENTEJITIELBEDRVKKING OP KLARE PHODUKTCN

Groleslr. 51 TEGELEN (Nederi.) NAAR

EIGEN

oxrwsnr-.

Firma van ROSMALEN
VELP (Gld.)

Rozendaalsetaan 18· Telefoon 08302 - 3457

!~

Het Centrale adres
voor AllE BINNEN- EN BUITENLANDSE muziokuitgavon voor

HARMONIE, FANFARE EN DRUMBAND

OISTRICTSFESTIVAL BRUNSSUM
ZONNIG FEEST.

Jeugddrumband Parcifal had er bij de
voorbereidingen alles aan gedaan om het

dîstrietsfestival van het district Heerlen
goed te laten verlopen. Dit werd ook
door de weergoden gewaardeerd. want het
het fraaie zomerweer gaf cachet aan de
festiviteiten in Brunssum. Men had er
een driedaags feest van gemaakt. Vrijdag
avond was er een dansavond en zaterdag
. middagkwamen de eerste gastkorpsen,
waarbij twee korpsen uit Duitsland, die
het weekeinde overbleven. In de voor
avond was er in de feesttent een receptie
tn verband met de viering vanhet derde
w

RECEPTIE BIJ ST. CLARA TE VENLO ..~

Op zaterdag 19 mei was het jeugdhuis
aan de Maagdenberg tot de uiterste hoe
ken gevuld met vrienden van St. Clara,
lustrum van Parcital, waarbij de heer
welke allen hun felicitaties kwamen over
Boumans. wethouder van de gemeente
brengen aan bestuur, leden maar vooral
Brunssum, als beschermheervan het
aan de leiders, de heren Bosman en
korps werd geinstalleerd. Namens het
Scheeres, voor de uitzonderlijk succes,
district bood de heer W. Starmans. verge om als eerste te eindigen tijdens het majo-
zeld van de heren J. Stijns en J. van
retten-concours te Venlo.
Krevel, gelukwensen aan, waarbij hij
Mevr. van Soest-Jansbeken, weth. cultuur.
het doorzettingsvermogen van het jeug
recreatie, sport en jeugdzaken. was aan
dige korps ten voorbeeld stelde. Vele
wezig om namens de Gemeente Venlo
gaven tijdens deze receptie acte de pre
de waardering voor het korps over te
sence. Voorzitter Creussen van Parcifal
brengen. Vele bestuurdersvan zusterver
had voor alle sprekers een persoonlijk
enigingen, - zelfs van verbuiten Venlo,
dankwoord. Een geweldige Beierse
o.a, O.E.S. Stein • zagen wij onder de
avond besloot deze dag.
receptiegangers. NamÉms het district
Zondagmorgen was er een sfeervolle
Venlo kwamen de heren Timmerrnans
eucharistieviering in de feesttent,
en Thijssen in gezelschap van de heer
die muzikaal werd opgeluisterd door
Starmans- toevallig op doorreis in

I
·
Noord-Limburg voor de Tamboer-M altre-~'
het aO-leden tellende koor
Ritmie Group '70 uit Schinveld. 's-Mid
de gelukwensen en de gebruikeli,j~_~_L;!~ _
dags namen er ruim 20 korpsen aan de
veloppe, aanbieden en maakt~cfè' \ieer
optocht, defilé en concerten deel.
Timmermans tevens gebruikom namens
De prijsvoor optocht en defilé ging
de bond Mei St. Clara te danken voor
naarShowband Antonius Treebeek,
de perfecte organisatie van het eerste
terwijl de majoretten van fluit- en tam
. bonds-maiorettenconcours.
boerkorps Prinses Margriet uit Hoens
Aan het slot dankte de heer Backus, als
broek de beker voor de beste majoretten voorzitter, alle aanwezigen voor de blij
groep wisten te bemachtigen. Alle deel·
ken van belàngstelling en nodigden allen
nemerswerden beoordeeld door de heer
uit om het feest onder de opgewekte
J. Conjaertsuit Eys-Wittem. Een grote
klanken van een prima orkest, nog enkele
uurtjes als "een St. Clara-familie" te vieren.
dansavond besloot dit driedaags muziek
festival.
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tenten

Mensen
met smaak

VOOR ALLE OOELEINDEN GESCHIKT
I n de maten van 30 tot 3000m 2
grondoppervlakte.

Vloeren, verlichting, toitetwegens,

verwarming enz.
kiezen

-- W.J. HEKKENS MOEDERSCHElM
voor uniformen
REUVER
INDUSTRIESTR.16 - TEL. 04704-1771

fa. N. Moederscheim en Zn
ZEILMAKERIJ - TENTENVERHUUR

..

ALLUMINIUM JALOEZIEEN

HEERLERWEG 49
VOERENDAAL (L.)
Tel. 04446-1281
Na 6 uur en zaterdag en zondag 1788

Zonder kosten uwerzijds
maken wij een ontwerp van

Wij verzorgen de volledige belichting

Vaandels
Vlaggen
Schellen
bomen

van taptoes, shows" openluchtspelen
en andere evenementen.
tnteressante prijzen.

Nadere inlichtinqen worden gaarne,
geheel vrijbl ijvend, verstrekt.

Vraagt Ietc's en prijzen
Ier inzage.

TECHNISCH BURO

BREUGElMANS
TESSELSCHADELAAN 18
ROOSENDAAL - TEL. 01650-40045

-----------_.

NIEUW

V.D.G.
Dubbelsnaar
Trommen
worden geleverd in
twee afmetingen:

..

DIEPTROM
36x34 cm

en
HALF-DIEPTROM
36x25 cm

In twee uitvoeringen: Geheel metaal in verchroomde uitvoering
en met houten ketel, bekleed n. keuze.

DE V. D. G. DUBBELSNAAR TROMMEN

bezitten - naast de speciale snaren aan de onderzijde van het
snaarvel - bovendien een 20-delig spiraaltapijt tegen de onder
zijde van het slagvel. Beide spiraal-tapijten worden d.jn, v ,
."
ëën handle bediend, waardoor de trommen zowel "scherp" als
"dor' bespeeld kunnen worden.
Uitermatè scherpe klank.
Toppunt van perfectie en klasse.
op aanvraag zenden wij U
gaarne volledige
documentatie
BI.... . on SllllJinolrumontenlabriel<

VAN
DER GLAS
Heerenveen
telefoon (05130) 22652

