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E.:Q.E] A! I ;gCqNCOUJ!f3. ,TE...TE-.E:c.B:c;;r: ,o.p.. z,~~d.ai>. .21_.a!1,g:u,s,~,uE .1.9.6.Ei.
De organisatie.was ..in handen Van klaroenkor;ps "St.Antonius"
Treebeek. Het geheel)~ád niet z~ln vlot verloop als men bij
onz e· federtie c ene Q.ur.en',&ewend is.
Eijns inziens, JllÎ.s het ma~sparoours wel wat ongelukkig gekozen.
De optredende. korpsen onde rvcnden wel eens last van het
.
opdringende publiek.
BU@}!.JljJLING
JEUGDDRID.IBAND "PRIUSbs EARIJKIG" HE:8}lLBRBAJIlf.
ITarswe'cïs'frijd " "'o'riz'l' "j'eugcfniar"ij" 'vi:r!-li-;j ;Backbier.
Opstellen en afmars van Stenz.
Concert
, ]''1anoeuvre mars van Stenz.
8ste noten niet helemaal juist, werden te lang
getrokken. Er zit wel toekomst in dit jeugddrum
band. Mars 113-~' pt.• Concert 122 p t , '!:otaal 235";' pt. 1eprijs.
J.Y_e_.!'-.f.cl,e.~E.f\.

JEUGDDRUilBA NP. J',SJ.• )3.ARBARA .G. A'.': !a~e:r,t::.SS:?.!!oe .~.be.rK _
vrswedstrijà. , Fiodel Buiten Hodelmars ???
Tempo iets te hoog. Uitstekende T.]'.
Verder goede. ui tvóering.
Concert
mars no. 2 van W.J. Packpiers,
Deze uitvoering minder als mars. Tempo spms
wisselvallig. De twee 16e noten onduidelijk.
Meer dynamiek.
Hars 112 pt. Conoert 110';' pt. Totaal 222~:· pt. 2e prijs.
!l§.ro_e~,~r1?s,_"~I.a.r.iJke" N,!.., ,r..ot):>,r~.,e 1<,-Jl:Qe_n,s,b,:r:o.~.k.!....
Jiars)'/'edstrijd , "Unie mars" van Jansen Schneider.
Richten kan beter. VlaIllSls.gen niet o orr-ee t ,
Het geheel doet ietssl,ap aan. Hetmarch.eren
is voor verbetering vatbaar.

-2
concert

Liu.s i c a mars Van J,. Janssen Schneider.

Deze uitvoering is heel iets beter als de marswedstrijd.
Dus meer werk maken Van de marswedstrijd, "pet zit erin.
Ll Ov p t , Concert 125 pt , Totaal 235 pt.
Ie prijs.

llars

IIIe AFDELING
Drumband van de Fanf. ~'3t ;CAECILIA~ UJlAGHS:tJEilG
f~a'rs1·ie'dstrijd , 'Vie'dstr':ijd 'mars 'no',- '2'.-'van'·p'::Veluwe.
Het r"ic'hten kan beter'. Verder keurige ui bv oe r-Ln g ,
concertwedstrijd : "Schuttersgilde" van .S.Egberts.
De eerste 16e noot in in no. 1 niet helemaal gelijk.
De crescendo iE no. 2 kan beter.
;'ars 124 pt., Goncert 123 p t , 'i'otaal 247 p t , 1e prijs met PIlOJI....

v.

lCl ar.o,e!,.k.o,rps.. ",st.•T~b"',rtu,s.".

I-.~arsw'edstrijd

concert

î

)ioerm0.n.d.~_

Wedstri-jd mars n o ,
Het opstellen en richten
voering.
Jeugdverkeersbrigade van
De ri thmische ,uitvoering
g

10 van ?????
kan beter. Verder goede. uit

Dgberts Smits.
laat hier en daar te wens en

over.
mars 115:, pt. Concert 131':: p t , TotalJ.1 247 pt , 1 e prijs met PRaM.
Pr1J!l1la!1( "Vietor,i,a". F,e,gg,ebe}dW,r .Ee,erleE', __
ra r swe d s t r-Ljd i

Oon c or-d i amar-s

~r???

]i[archeren goed, Goede uitvoering.
Goncertwedstrijd ????
Stokslagen niet gehoord. Ilieptetrom miste enkele slagen.
':ar~ lG17j pt., Concert 10&:, p t , Totaal 216 pt. ICen 2e prijs.,

,_1Ie. afdelin,e: ._

1?rY:ffi·'?,8.?:.d. f1?,r_II!0ni e.. .1I.ê.t.." .v:Lnccn t.i~\l:S~". .EU;lIl.:P' en
r.ar sweds t r-ä j d

:BFup..S.~.U.i:n:-._

tb

Schotse marsen.
Bekkens ~e bescheiden. Het geheel kan iets exacter.
coric e r twe ds t r-î jd verplicht numue r , J.C. Stolkl!1ars van S.Egberts.
Meer aandacht geven aan d~amiek. Verder goede uitvoering.
mars 121 p t , Concert,122~;· pt , Totaal 243-ic' pt. Ie prijs met PROE.
g

J(,l.~r_'?.e.:tl,korJl.s,' .. n St.~~Y~~~~i~1?~_t?~.~U!L ~,~ }leyel.
J.=arsweèl.strijd
list. Urbanus mars 11 Van J.Jochems.
Ui tstekende uitvoering. ]!)en bezwaar, in begèleiding
de trommen iets zachter.
c onc e'r twe ds t r-á jd verplicht werk: ,)rUJllband show van Br-Lnkman ,
Evene~ns een uitstekende uitvoering.
Lars 128 p t , Goncert 131";,- pt , 1e prijs met WF •

..

""'.~v. . . . .

'~,_'- __""'r'"

~'.

__ .'.~.=.""_.~'.
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Wt:0"~AI~IJ..H.1t.R!1O;tU2_ ~r. P"LD.I\I.L. J:[ORENsn EORN.
Harswedstrijd , Teenager mars vall "i,jiu·ske·s.
Goede uitvoering.
concertwedstrijd verplicht nummer J.C. Stolkmars van Egberts.
IJ,e 16e noten ongelijk en onduidelijk. Rof'f'e L in
4e reprise niet correct. JeTeer aandacht aan ritmiek
besteden.
,
mars 111 p t , Concert 115"; p t , Totaal 226ft pt , 'Ie prijs.
p"~~_and.,_B,a.zuinenkd"rps "•.Jong Leven ," ,lIeer.l.en, "
Earswedstrijd ; Beiter mars van i???
Het maataccent wordt ver~eerd gehanteerd. Tempo te
langzaam.
mars n o , 3 en 4.
Bazuinen s pd t s e r-e aanz otr;
mars 106 p t , Concert 112~i p t , Totaal 21&> p t ,, . 2e prijs.

,I~_j\.FplLLJNG, _

an

f,
I

p"r!:,:mb .c1 van het ",u.zi.e,kk,orp.s",st. Ba}:?,ara.~' .sanderbout-,S,itta.rd.•.
ilarswedstrijd . Let volle kracht varr Tl, van Kapel.
l;eer aandacht geven aan de dynamä ck , Acceh ten in
4e reprise illnvoldoende.
Concert het verplicht numme r "The Bandman Oom.i.ng" van 11. SchrJ.eide:r.
:Dit optreden beter als mars. Solo trom iets ondui
delijk. Eeer eendachtgeveri aan accenten.
Mars 112 pt., Concert 127~," p t., Totaal 238';, pt:. een1e, prijs.
Klaroenkorps "St,Eubertus" TJbach:Jberg
Marswe'dstr'i'j '<1 ',' ·"'H'e'r·inrie'ri'riiena~.n' 'h'e't: 'Aryolle ri ernee tre giment "
Vlamslagen in aanvang niet gelijk. Iets meer aan>
dacht geven aan de stemming.
~ncert verplicht werk The Bandman Coming.'·
Lnkelemistreffers in de klaroÉmen. Be ge Le Ld Ln g
v~~ de trommen goed te noemen. Het geheel doet
iets onz-eker aan.
_
mars 124 pt. Concert 109~ pt. Totaal 233~ pt.
een Ie prijs.

i

t~~_~

f,lu.i.t,-,& 'Ta.m1J0.er]{or.ps .ST,',B,a:r.bara .G.A. Kak.e,:r:t::.S"h..§e.s.b,erg.
liar.wedstrijd ???7'?
'
Tempo te snel. Stemming Van de fluiten goed. Goede
marsorde.
con~e'rt verplicht nummer "Harche de Oonc our s" van H.' Br'uy s t en s ,
Het geheel was zeer muzikaal en beschaafd gebracht.
IJe kleine trommen waren soms te snel met inzet
roffels in het begin van het werk.

-4
Naderhand herstekde zich deze rithmise onzekerheid.
liars 122;;' pt , concert 1201 p t , Totaal -243 p t , Ie prijs met PIlmi.
KLAR03NKOR?S " lIOL:2:lffil;RG" HE-cRhJN
i:Iars~je"d's·t·r-i·j·d· ti" Ge·ne-ra-ai~"·BI:adr-e·Y

en

ShOVT

rnar s " 'van J .T~:s±nk.

Uitstekende drumband, exact en militair getraind.
Goede aanzet van klaroenen. Overgang van snel naar
langzaam deel niet correct.
Concert

lITrouwe vr"ienden r ; van \1. Pac kbf.e'r ,

Iets mindere uitvoering als mars, toch een zeer goed
concert.
ma r s 132-;· p t , Concert 124-~- pt. Totaal 257 p t , Ie prijs met LOF •
. mlUEBAHIJ ICON .ml m.ïONII: RO:cmmND
~
1Iarswec1strijd "Selec-ra:"-van S.Egberts.
Bocht maken is verplicht. VerdeT onduidelijke triolen •
. Eeer aan da'c h t geven aan de- accenten.
Conc-ert

tfThe Brave Sc o t " van

î, .•

La.r-o s ,

Triolen in diepte trom niet correct. Overigens een
uitstekende uitvoering.
) ars 113 p t , Concert 132 p't. Totaal 245 p t , een Ie prijs.
E@_-:!E-Dp.}.J~:.cL_

))rCU;IBJlfTJ lIARld01U:C "ST. GERI';,CHUS" OIRSBZGK.

r~ärswe

cl

s-tr-i ja:-?? ??? -.--.-----.-..- -.- ----

----~.~

Syncopen niet correct. Accenten niet juist.
)~l~

'Herden soms me e'r slagen gemaakt dan er staan.

Jarm.er dit kon toch wel beter.
Concert
"In The Field~' v".Laros.
Zelden zo muzikaal en rithmis gehoord.
Ylaarom maakt men niet meer werk van de marswec1strijd,c
deze telt toch ook mee in het uiteindelij), resul taat?Qv
. ars 113 p t , Concert 139pt. 'Cotaal 252 p t , 1e prijs ne t PRüE.
SUP~RIEUR~

AFDELING

~? ·UI'r- & Tln~BO:CHKORI)S~'îl ST. SEBASTIAN-ÛSJ1-IfËHKEHBO SCIT.

ais"Tie'c1's't"rij'a'
~en

'lIVi'vat' Ii.oermon"a" .,,' van- J.Jochems·._ .. ' ...
IDuzika~e uitvoering. ~en bezwaar, indien de melodie

in de 2e partij ligt', deze versterken.
Kape Zennedy, van J.Joche~s.
Vrij goede uitvoering. Zuiverheid is te loveil.
; ars 131 p t , Concert 126 p t , Totaal 257 pt. Ie prijs met LOF..
Concert

~;

'~
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fl_"i_t.-_}, _T_<3fl1bo_erko_I'ps _"_St.J_ozef _"__Va_alB.__
IIarswedstrijd "Sons of the Brave" Bidgood.
Zwenken in de bocht niet 'correct. Stemming kan beter.
Trommen te hard. Men kan toch'wel beter.
Gonoert " Glück Auf" van J.\!ichers.
Kan iets meer expressief. Het geheel is iets koud afge
speeld. 1:eer dyn am.i s werken.

J~en

betere uitvoering

als mars.
JIars_ 108 p t , Goncert 125 pt , 'I'ot a a.L 233 pt , een Ie prijs.
FLUIT-

&

TA).TBOI:R,:ORPS

ITarsw'e-cis"trT j"cf ';'sh-ou

r J"

PRINSES UARI.JiC;" IJE::mL;!:RBAAN.

tt
io"fp~ou"rri

,; ,

--

0>

-

-

."

~

-

..

Een combinatie van showen marswedstrijd. De show waS
leuk en acceptabel gebracht. De muzikale uitvoering
van no. 5 onduidelijk en onzuiver.
Dit korps trad niet in de concertwedstrijd op.

~..

r~

(
~-

AAN DIT FEDERATIEGONGOURS GAVEN j;UZIKAL::: JII:DEVJCm:IllG
FIIUIT- & rrALIBOI:JHKORPS

lIs;r. JAN

G~BH.OOKn

HO:i{SBROEK en

FLUIT- & TA,IBOERKORPS " JmIH!A ' 27 " VcjRSILIJ!:NBOSGH.
VERDEn GAVEN NOG RGN 5-~~.AL DOITS1:' GASTKonr:SEN
WERIClNG.
======== =====.:0====== =:=
l1EDEDELINGEl\f g

Rm~ l1ED:8
::::

::::

::::

H!STRUGTEtmS EXPJICNS TE K:cRKPJ'DE.
-Ó-p--z-';:-ie-r-d:a-g-z-j-uli hadJJïdemuz"iekschool te Kerkrade de
examens plaats voor drumband, pijper en klareenkorps instruc
teurs. De examens Tierden afgepomen door de héren
N.Zeyen, Directeur der muziekschool, dhr. Vliex en dhr.
Peovisani. Als gecommiteerden van de Limb. Federatie van
,,~lluit- & Tamboerkorpsen en Drumbands fungeerden dhr.
~ergeant'-majoor J.Jochems te Roermond en dhr. E. BEGK)~RS
te Reuver.
De geslaagden waren , dhr. Fim Grijns te Beesd en Herman
Dols te .funstergeleen. Dezél:aatste Det iof.
~
Heramen , een candidaat.
Namens de fedeEatïe, proficiat!!
TE KOOP,

"6 klaroenen (Bes) in goede staat. ::arine B'lauwe complete
uniformen met pet, voor jeugd en volwassenen. Tevens een
aantal 11ittepantalons. Te, bevrage:l "ij dhr. J. Vankan,
Pasteurstraat 15, Schaesberg.

I

I

-6
ICon.

E.::.

GO}~DKJ"sUnIlirG

DER Si!A TUTE!\T

~

-jë""U""gddrünü;and "8"T.-Ba-rbaro" Chevr-emon t, opgeri eh t
27 jan. 1964, verkreeg bij Koninklijk Besluit van 20 mei 1966,
de Koninklijke Goe~keuring van haar statuten.
Namens federatiebestuur proficiat! i!

I l'i Illil L~jnAE ,

:IeT-l-e-e-(E:iêz-èn-'~:V~~e;ij

kennis Van het overlijden van

CHRIS~IAM'

ere-bestuurslid.

VBn

J.

VULLINGS

het JJlui t- CG ,Tamboerkorps \, st. Paulus !I Sehaesber •

Namens het liükorps Flui t-·· & I]:'amboerkorps tl3t. Paulus 11

Schaesber~,

I

======================2====================~==================~=

"K.LANIQ':J'I_ .U.I.T. J!_~~T.

-H:CT

REXEJ_~T)~ID I0Jl_L~

._

I:NSTRUTI~NT

.';en der na.. oorlogse verschijnselen is het, als spreekwoordelijk
uit de grond schieten Van drumbands, enwel met zulk een snelheid
dat, ofschoon Nederland een respeotabel aantal harmoni~n en
f!1nfare's bezit, is thans de situatie zo,.dat de drumbands (samen
!'let pijperkorpsen en klaroenkorpsen) het aantal van harmoni~u en
fanfare's verre overtreft.
Nemen we nu eens de fluit.
De fluit is een instrument uit de historie, veel gebruikt bij
militBire marsmuziek met pauken, trommen en trompetten.
Ook werd de fIui t in famil·iekringen bespeeld en Viel in verschillende
sternmingen.
'~
Er bestaan rechte en dwarsfluiten in verschillende toonaarden.
:,li t ga a t naar boring en lengte Van het instrument. De rechte,
de zg. blokfluiten staan thans in 't centrum der belangstelling•.
De dwarsfluit wor d t in vele grote orkesten bespeeld en is gehee.
gemoderniseerd met kleppen en speciaal systeem. Er bestaan aen
grote concertflui t en een p i c co Lo, De .pijperflui t is een piocolo
met een mondgat, .zes vingergaten, .me t of zonder (dis)klep of p i nk»
gat. Deze wordt uitsluitend gebruikt voor marsmuziek met trommel
en trompet. De pijperfluit is van hcut of metaal en is aan ~én
kant afgesloten met een stemkurk of stift. Het verstellen van de
stemkurk of stift dient vaklcun&i~ te geschieden met het oog
O~)

de stemming.

Bovonstaan4 kli~kt allema&l nogal eenvoudig, maar
in de praktijk blijkt 'het bespelen l}iervall niet zo eenvoudig•
.laceT al te vaak schijnt men het verschil tussen een eel).voudige
pijperfluit en een grote ooncertfluit met alle teclmische snufjes

\

-7- _

te vergeten. Als men bed.enkt dat zo 'n pijperflui t een kwestie
is van een paar tientjes en een con~ertfluit van honderden
guldens, schijnt er toch wel enig verschil te bestaan.
De stemming schijnt bij de meeste van onze pijperk.rpsen
de struikelblok te zijn.
j·:ien moet dan ook over een goed muzikaal gehoor beschikken,
wil men de hoge tonen zuiver spelen.
Zoals boven vermeld, zijn deze piBperfluiten verre van
E-ideaal. Om deze onzuiverheid teboperken, is het gewenst,
dagelijks toonladders te bespelen met lange noten.
De instru~teur moet er bij de leerlingen vooral op letten,
. ,lil dat zij zich een goede o~ap~et van de flui t eigen maken,
'~want allee~ ~an is succes verzekerd,
JCXXXXXXXXXJ>..rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'Xxxxxxx:co::x..."'{XXXXXXXXJ:)
G::: : ~ X xx x

FEDERATIECONCOlJRS GEORGAIHS:c:c:nD DOOR EST
KLAROEN1;:ORPS "ST. EUB'::RTUS" te
B.0~R!iOJ1D.OK ZONDAG .28 aug. 1966. .. .
0

•• _ _

J:mGIJAYDELING
-----_._-"-_._
..

,~

JEUGDKLAHOSiJKOHPS ;lHüLLAl\iDS GLORI]:G 1t J:GUGDDOHP BETIIP..NIE I-IORN.
"Vroiijké Vrienden ;'·iäi}"ïT.F':-·Srpini?----··_··Opstell en en richten- zeer goed. Klaroenen,
spi tsere aanzet. Eeer dynamiek, verder goede
ui tvoer.ing.
Conc e r-twe ds t.r-ä jd lt,simplice ll van "t , 1~.Sprink.
St emming in k La r oen en- niet lOOf;,- Raffe ls kunnen

j'ar""S-~ïéd-str-ijd

gaver~

' " IIaz-s 121 p t , Concert 121 pt,

le prijs met PROL[.

JEU~"2..DR~g3Nf.D

"ST. JOZEF" Iili'MP ROEm;ONR _
"Be d o j a mars'; van -/I.1aros.
Opstellen goed. Tempo te hoog en niet constant.
Bekkens mogen iets meer geluid geven.
Concert,.,edstrijd "Adspiranten mars" van S.Egberts.
Goede verzorgde uitvoering.
fuars 123 pt. Concèrt 123 pt. ie prijs met PROMOTIE.
l\'i.a.rs~{edstrijd

JEUGDAFD';LING VAN FLUIT- & 'rP1IBOERKORPS "8T.PANCRATIU8"
MUNSTERGELZGN

""';"~a-r-s"'\1-fe-d"'·-s"'t-r"""'i-J"'·d~ "Vr:i-lrnà,;éhapsb~än·dê·ÎÎ"~v·an· VCJ:-·Sprinl<:

eÎÏ

U.Sch.'leider. Buitengewone gave uitvoering
voor deze afdeling. lIet complimenten.

ln
-8
concert"edstrijd nPijpermars na, 2'" van Dgberts Smits,
Iets mindere uitvoering als mars, maar toch nog ·zeer
muzikale uitvoering.
mars 131 p t , Concert 128?: pt, Totaal 259i,' p t , le prijs met LOF •

•

IVe AFDELING

~-_.-

~-

DRilllBJl.ND HARl\\OHID "EClTDRACHT" }tIEIJEL.
1'1arswedstrijd -[I!~Iodei- mars n o s 111'
Diepte en overslagtrom niet gelijk. Meer nuancering is
gmIIenst. Hier en daar ri thmische ongelijkheden,
Dit nummer te licht voor deze afdeling.
•
Concert"Mo<iel mars n o , 11 "
Roffels kunnen mooier. Overslag en dieptetrom domineerde
Te weinig nuancering.
tiars ll8 p t , Concert llo-), pt,. Totaal 22B-~ pt. een le prijs,

tv

XLARO'CN1CORPS "liARIJIX " NIEUW W TBROEKHoEN8BROElC
Earswedstrîjd'ïiUnie mars tt vaiîJ".Janssen -l':.~ Schiieider.
O~stellen en afmars goed. Overslag keurig werk.
Diepte trommen af en toe niet gelijk. Roffels kunnen
mooier.
Concert "Ilus Lc a-ona r s" Van J'. .Jan ssen , LL:.Schneider.
noffels niet mooi in inzet. Eeer aandacht geven
aan <iynamiek, Verder goe-de ui tvoGring.
Ears 121 pt. Concert' 120 pt. Totaal 241 pt, le prijs met :PRCI;.
p_:rymb_a~J:_o!i. Ea~o'pi e_"~.:!ri_,"-ncle'p_kl'i_~'_JJ_oEXo_O rt...__
Earsyredstrijd itAdspiranten-mars ll van J. Bezghs ,

Het richten waS niet correct. Goede nuancering.
In p. P. gedeelte soms on ge Lijk ,
Concert "De Kleine Parade" van J .:Cijkhout.
Kleine vergissing in 2e reprise. Overslagtrom iets
~
voorzichtig. Goed verzorgde uitvoering.
,:ars 121 p t , Concert 126i:;' Pl' Totaal 2471:' p t , le prijs met PRm:.
rIIe _afd.e}.:PlL
i;LAROEN1COR?T ltS':;' .EARTIHUS" ASEURAY-RC):JffiWND.
:-:,;,rs;;,,;,fs'tri'jd-;'J'uni·ü·rer'iiïar;,-;;-;a:n Ve-rhe:Cfên--s"ëhneider.
Opstellen iets meer sholl van maken, Klaroenen aanzet
goed. Roffels niet mooi. Halt houden uitstekend.
'Concert verplichtnummer u-rs:rkeersbrigade" vaIlI~gbE3rts Smi t s •
.Wanneer klaroenen spelen kleine trommen te sterk.

-9
'J:riolé"n niet co r r-e ot ,

IJlars.127 pt.Concert 120 p t , Totaal 247 p t , 1 e prijs met PROE.
DRlnmAND KON .HAmiIDlnE "L3lNT::I,RANS" LINNB.
Harswedstrijd "JTon-{à-o-rt··c·ome-Bao'ié"'-van Jochems Jr.
Opstellen kan beter. 3e reprise kan duidelijke:n
wat rythmiek betreft. Overslag in laatste reprise
Concert

niet correct. Complimentel'l: voor T.U.
llHew Orleans" van JochemsJr.

Rythmische uitvoering syncopen niet altijd
gelijk. Begin roffels iets weinig in aanvang.
"...
Verder ui tst~kend.e ui tvoerini'>"
.
"mars 125 pt. Concert 132~;,' p t , ~'otaal 257"./ pt.
Ie prijs met LOF.
r:LAROBNKORPS FANFARE
l'ilarsvredstrijd

iI

JU!JIANA" llA"mJUCHT.

'î1"S'win"g -Ba'o'k" H"om.'e·ri"

van ~j

.lr: 'Ruskus •

Opstellen uitstekend. Eerste 8 maten te snel
van opzet. Klaroen te vroeg met inzet. Goede
marsorde ..

Concert

verplicht nummer "Verkeersbrigade" van Egberts
Smits.
8 maten vooraf werd tempo opgedreven.'hnneer
klaroenen spelen kleine trommen te hard.
2e stem, te z~ak en niet altijd zuiver.
mars 123~ pt. Concert 121{ pt. Totaal 245 pt.
Ie prijs met PROH.

DRUHBMID ORANB BOUKOUL SVIAilIElh
l:arswedstrijd "Roda drums"Van--i.A. Ruskus •.
Opstellen en richten niet correct. Marsorde
goed.
Slagtechniek is voor v~rbetering vatbaar.
Concert
"Het Schuttersgilde" van S.:8gberts.
Roffels niet altijd correct. Tempo niet altijd
even~ichtig.

In 6, tweede maat niet juist. Dit zijn syncopen.
Mars 114 pt. Concert l04pt. Totaal 218 pt. 2e prijs.
DRUJIBANJl FANFAm:: " AUHORA" BAmmM.

!Ea-rswedstri,fd-....ïi-Ifêderaffe-mars·no.- 2 11 van J-.Berghs.

Richten niet correct. Dynmnis goed, maar iets
ri t hm l.e k ,
verplicht nummer "Eet Schuttersgilde" van S.
Egberts.

-mee:r

Concert

-10
Roffels Kunnen mooier. Rier en daar de naslag iets
meer gelijkmatiger. Verrler een muzikale,uitvoering.
Mars 121 pt. Concert 130 pt. Totaal 251 pt.
le priJs met PROL
II e A1'Jl:C 1THG
KLARO:CIHCORPS

II

S~. URJ3A.NUS JI

:B:CLF~~LD.

~~ärs\:rec1;~rij d -'lïSt~. Ur~8Xlus marsTv~q,n J. J oohe~ns.

ste.mr:;ing bashoorn n te t goed, mi en,
do te laag.
Concert
"Drumbands short".
OOk hier de ste}w,ing het grootste bezwair.
nars 107 pt. Concert 107 pt. Totaal 214 pt.
2e prijs.
":i1ichten goed.

0;-

~1:GUIT-8~ TA:·mOEJ:i.lCOn:c:s ~:&;:~DRACRT\\ LrGEL:3HOVEU
r:arS;{ë-d.sf;ij~--~lIp-(fpëi-na"';-sno'":
211--~v·a·n--E·gt;er-t·s---·Smi

t e,

Opstellen en richt'en kan "eter. Verder eer.
uitstekende uitvoering.
ConcertweastrijCl ye,Tp)-iqhte r.umme r " Bonn e l!'ort1.Ule 11 van

Sprink Schneider.
16e noten duidelijker articuleren.
'j'empo gelijkIi).a t;i.gerhouden.

.

De accenten kunnen iets meer hebben.
,ars 12Sl> p t , Concert 120 pt. ',~btaal124';i p t ,
le prijs met ?ROII.
,nB.1Jl1BAN:D r Alf31\Rjj (I. L. Vr. in \ t. ZAlID ROJ~::_TI~D:HD
~-:.ars';fect.strij cl
w_~~amboerBussinëSsîT-vSn - J ..l1uskus.

Opstellen en richten is voor verbetering vatbaar.
lIuzikale uitvoering zeer goed.
Goncert verplichte we~'k J.C. Stolkmarsvah Egberts.
TIerde maat synoopen niet correct evenals de
accenten.
Derde reprise le maat de 16e noten onduidelijk.
i.ar-e 12~ p-t , C'oncert 120;'; pt.éCotaal 242",' jJt.
le prijs met PROI'I.
'jHüiIBANIi VilJJ D:~ KOII. HARHONIE ST. CA'\CILIA SlJAUmN.
':ar,iii8dS6';:Cj'd-':'Creoscen,fo"'iiiar:S-eiî"- vá-no'jê-gbe'r'Û;-;--
Opstellen kan beter. DieptetroJil1!len hier en daar
in de 16e noten niet helemaal oorreot.
Verder een muzikale uitvoering.

-ll-

Concert verplicht nummer J.C. Stolkmars van Egberts.
Bij 1 ereprise 16e noten onduidelijk. ;Ieer aandacht
voor dynamiek.
Lars 124~; p t , Concert 123 p t , Totaal 247-':- p t ,
le -prijs met PR01I.
FIiUIT- 8, '1' AEBOJ~TIKORPS "JULIANA" AB:DI SSCHBOSCH.
lIars'!'edstrijd "FiTiè"rmars n o , 2''--v";ln Eglîër"-FsSini t s ,
Stemming pijpers niet correct. Halthouden mislukt.
concert "rlarspotpourri van H.Bruystens, VI.PILICR.
Stelnming 2e fluit niet correct. Ret geheel niet
i~~
te fijn houden. Af en toe mag er ook iets komen,
~
Verder een muzikale uitvoering.
Ears III p t , concert llB-i;- pt , Totaal 2291"; p t ,
1 e prij e ,

DTIUHBAND HAilllOlUE " OUDE HA!lMDNIJZ" EYSDEH.
IIarswedst-:rijd ïïAmeriè"~-ilrllinb~iï-îdi'.·---_-'--"0
Zonder meer een schitterende uitvoering.

Concert '.'Rospi tal Ayenu"
Deze uitvoering iets minder als mars, maar nog
altijd een pracht prestatie.
==========;;::.:::

ÉEN DBIERY.ELIJK SUCCES
De jeugdaf,leOling van flui t- & tamboerkorps "St .Pancratius"
lIunstergeleen wist op het laatst gehouden federatieconcours
r.~~.en opmerkelijk ?ucces te behalen. Zij wisten in de mars
'S['edstrijdell 13+ pt en in de concertwedstrijden
12&~- p t , bijeen te vergaren. Totaal 25~( pt, hetgeen een
le prijs met Lof betekende.
Dit is het hoogste aantal dat sinds het bestaan der
federatie door een jeugdkorps behaald werd.
Tevens behaalde de II jarige tamboer-maitre de T.E, prlJs.
Een groot succes voor de instructeur dhr. H.DüLS, die het
aandurfde om op 45-jarige leeftijd nog de instructeurs cursus
te volgen aan de muziek$chool te Kerkrade, waar hij met lof
slaagde, met de vermelding het hoogste aantal punten.
Aangezien dit succesvolle jeugdkorps 5 jaar bestond, werd er
op 3 sept. een receptie gehouden, waar velen dit kranige
korps feliciteerden.

MUZIEKC::HTRALE J.J.HANSSEN

Akerstraat 98,
SPEKHO'LZERHEIDE.

Tel. 04445;'2038.
ADRES VOOR :
COlIPL8TE DRUlIBA.l'fDS

uit voorraad.

WILLY L1nm DIEPTETROEHEH en PAUIGl'fTROiiilGl'f.
WILLY LUXE OVERSLAGTROlIlIEN.
ROYAL Wl:RCH DIEPTE, PAUKElI en OVERSLAGTROMlillJH ••
Kunnen allen met plastic vellen geleverd worden.

Metalen FLUITEN, SOPRAAl! en ALT.
KALFSVELLI:N

45 cm.

LUXE TAEBOER3TOK;,EH EET FOUDRAAK.
ALL:C l\IATEU

PLASTIC VELLEN VOORRADIG

VLKKUNDIGE· REPARll.TIEINF.ICHTHiG.

