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CRITI5CH VlRSLAG KAMPIOENSCHAPPEN
TE BEEK.
JEUGD AFDELING •

.Sectie drumband.a.
Jeugddrumband "St.Barbara" Schaesberg - Ka~ert,o.l.v. W.Backbier,
werd uitgevoerd, Mars no.II,van W.Packbier,zij behaalden 117, punten.
De slotmaten van elke reprise nogal onduidalijk door de pau
ken.De nuancering niet .altijd muzikaal verantwoord. Overigens
was dit wel een goede uitvoering.
Sectie klaroenkorpsen.

Kïä~';;ënk-;;-;p-s""Hollàn'd's Glorie" Horn,o.i.v. Colbers,werd uitgevoerd;

Vrolijke Vrienden, van W.F. Sprink,zij behaalden 109 punten.
Over de gehele lijn het slagwerk te sterk. Stemming in de
klaroenen niet altijd correct •
.Se.cti.".1' ijp.e.F-'~.o!,ps e.~!._.
Jeugdkorps van Fluit en tamboerkorps "St.Pancratius" Munstergeleen,
o.l.v. H.Dols werd uitgevoerd; Pijpermars no.2, van Egberts - Smits,
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zij behaalden l2o~ punten en hier mede KAmPIOEN.
Zeer goede uitvoering. Goede fluitisten en goed slagwerk.
Stemming goed.Een bezwaar ,overdrijf niet de f , - p ,
,,

m_ .
IV AFDELING.
~---_._.

S§ctie drumban~.
Drumband Harmonie "L'Union" Heythuizen,o.1.v. C.i1oelofsen werd uit
gevoerd; L'Union Vooruit, van C.Roelofsen,zij behaalden hiermede 117
punten.
Over de gehelelUn te sterk. Vierde reprise, derde en vie~
de maat niet correct. Verder wel een goede uitvoering.



_..•
Jeugddrumband "marUke" Nieuw-Lotbroek Hoensbroek, 0.1. v. G.Gerrit

sen werd uitgevoerd; The Bandman Coming, V2n 1Yl. Schne i de r , zij .tJ8haal

den hiermede lIg punten.
. '
Het verschil tussen solo's en tutti's beslist te klein.
Niet overdrijven in de F.passages.Goede uitvoering.
OrumbQnd Kon. Fanfare 1lde Vriendenkring '! montfort,o.l.v. J. Berghs
werd uitgevoerd; Wedstrijd mars no~ 8, van A.v.Veluwa,zij behaalden
119~ punten en hiermede KAmPIDEN.
Op enkele plaatsen samenspel niet correct. Zeer goede nuan.
cerinlIl.
S~~tie~~~ê~ko~p~~~.

Jeugdkorps "St.Rochus" Pey - Echt, o.i.v. J.Thissen werd uitgevoerd
Parade mars, van J.Thissen, zU behaalden 119 punten en hiermede
KfimPIDEN.
'C...
Klaroenen in de hoge noten,stemming wankel. Tamboers in
solo niet gaan Jag,en. Al met al, een primo prestatie
voor deze afdeling.
rIl

AFDEUN~._

Sectie drumbands.
Drumband Harmonie "St .Pancratius" Nulland Kerkrade, 0.1. v , van
W.mennen werd uitgevoerd; Het Schuttersgilde, van Egberts, ,zij be
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haalden 120 punten.
Over dcgohele lijn te sterk. Enkele plaatsen ritmisch
niet correct.
Belfcld~

Drl..'mb2'.\,d Harmonie liKunst na Ar be.Lc;"

01 .v.

~1.08uI'skun8

t!Jord

uitgevoGrd; A~c~nfu~ "marc varl JBnSGn t zij bsh301drin 120 punt8rr~·
Goene uitvo2ring~D8 accsntsn cp de roffels en het 5ccent
op iedE2.~e c er s t e noot vari de t~:' 'I· ~m ,konu::,m ieto mee i
he:Oben.
Dr-umbarid Fenfare "5t.C a e cilL:.l 1l Ubachsberg, o , Lv v , G.Gerrits"'Jn u.er d
uitgevoerd; Trom mar~ no.l ,V3~ m.Sc~noidor~er werden 12o~ punton

beha31d.
Enkele bneffenhadsn in de 168 figurenrverder blevon de
accenten in de laatste reprise weg. BU dit nU~m2r moes
ten eigenlijk bakken a bij zijn.

Drumband f8nfaia II,AURORA rr Baoxem, D. 1. v. J.Berghs

~erd

uitgevoerd

Het SchuttorsgiloE:; er werden 130 punten bnr.aa Ic Gil hiermede KAfil
PIOEI,' e
Zoer muzLka Le uitvoel'ing .. Enke Le f::Jutjes konc-lan ar-n deze
ui

t.vce r luj

qeen

ofty"cuk

83n doen.,

Sl.,_C"~...~~:._~~;':;:'O(_,il k Drp ~.s.0~
rist. Hube r tue" Roe.rmcnc ~ 0.1. v ~ fil. B,JurÎ<eris JJJGrd u i tge _.
vD8rd ; Oe Vc=~:oerstri9:ida, van EJbcrts - Smlts. er W8~dr1n l21.t
Kla.ro~rlkc:.::iJS

punten behaoLd ,
Slagwerk te sterk. Iets meer ~Grk mhken V8n de ACCGnt8~o
Let op de klankkleur.Bekl<8ns S18Sl1t van klank. Verdjr
\iIl..;

e-eI, een qoede u.i t vo e r Iriq ,

f(l21roenkorps :'St.m8rtinus 11 As enr aij - Roermond, o.l.v. P.H.Cox werd
uitgevoerd; De Verk8ersurigade, vûn Egberts - Smits, sr werden 124
punten uehaald.
Ook hier slagwerk testerk.Goede blazersgroep.Goede uit

voering
II AFDELING.

Sectie drumhands

.!
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Drumband Harmonie Ilst.Vincentius ll Rumpen - Brunssum, o.l.v. Hanssen

werd uitgevoerd; Tout Simple,van J.Kleinepier er werden ligt punten
behaald.
Goede ui tVOGT ing. 7de maat in tweede r-op r .i ae niet correct,
evenals de triolen inde vUfds reprise.

Drumband Fanfare

tI

D.L.Ur. in 't Zand!1 Roermond.'Uitgevoerd werd

Orum~

band Fantasie, van J.A.~uskus, er werden hiermede 123 punten behaald
Oe intenties van de instructeur werden ni.t altijd opgew
volgd,vsrdeT bleven enkele mslen de accenten iweg. Overi
gens een zeer goede uitvooring.

Drumband Kon.Harmonie "St.Caecilia ll Swalmen,o.l.v. J.Berghs werd
uitgevoerdj Burlesco, van Egberts, er werden 124t punten behaald en
hiermede KAmPIOEN.
Een prima uitvoering van een jong maar goed korps.Een goe
de opvatting Van dit werk.Enkele oneffenheden konden deze
uitvoering niet ontsieren.

Sectie kl~roenkorpsen.
Klaroe'nkorps'OSr:-uTiÜbrordus meijel, 0.1. v , H.Geurtjens werd uitge
vD8rd; marjorette mars, van Ruskus, er werden 117! punten behaald.
Over de gehele lijn te sterk, hierdoor ging het kerakter
van deze mars verloren.

Sectie Pijperkorpsen.
Fiult"'"sn"lsmbo'erKorps "Steyl '6P te Steyl,o.l.v. J.Groswardt werd
ui tgevoerd; Bonne Fortune, van Sprink - Schneider., hiemede werden
1191 punten behaald.
Mooie uitvoering,stemmfng goed,Jammer was, dat het slag
werk zich niet beter aanpaste, het ~as iets te sterk,de
stokslagen in trio konden iets maer hebben.

Fluit en tamboerkorps "Ons Genoegen" Kaalheide - Kerkrade, o.l.v.
L.Vliex 'werd uitgevoerd,KaboutsT Promenade, van W.F.Sprink,er wer

dan 120! punten behaald en hiermede KAmPIOEN.
Een mooi,maaT moeilljk werk. Stemming inzet trio wankel.
Slot werd mooi gebracht. Een prima prestatie.
Fluit en tc;mbosrkorps "Eendracht" Eijgelshoven, o.l.v. J.v.d.Berg,
werd uitgevoerd i Triumph mars van J.Tesink, er werden i2o! punt be

~
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haald.
Aarzeland begin, later go~d herstelt. Het slagwerk paste
zich ,K9ur ig aan. Stemming goed. Ondanks enkele oneffenhe
den een prime uitvoering.
I AFûi
_.- ._-_. LING
"-_.
. -_.'._
..-_ .. ,
Sectie drumbands.

6;;-ü"ffiband'-Ffarmonle

"Eortco r d.La " Obbicbt,o.l.v~ LJ.Smits werd uitge
voe~d; The Bandman Coming, van ól.Schn8ider,sr wercsn 119~ p~nt8n

behaald, en hiermede KAmPIOEN.
Goede uitvoering, jammer was het dat de inzot zo sterk waG.
Sec~i~~jQ~.~o~p_sen.

Flui t en tamboerkorps "St. 8arbGra" Kakert - Schaesberg, 0.1. v , van
ZUl,werd uitgevoerd; Ambos8 Polka, van ~2rlow,8r werden 124i pun
ten behaald en hlermede KAmPI_EN.
[en goede uitvoering van,een dankbaar wer~.Jamm8r enkele
malen een verkeerd nootje gsspesld,zenuwen ? Voor de rest
was de stemming uitstekend. Goede opv~tting van de wood 
bloes en triangel.

Sectie drumbands.

:5rumband'-:-H';imonie

tISt.Gsrlachus\; Oirsbesk,o.l.v. Fr.Lobben UJerd
uitgavDsrd; In the Field, van ~.Laros, er 8srden met dit nummer
126 punten behaald.
Een uitstekende uitvoering, oen technisch prima korps.
Het iets te hoge tempo en enkelD schoonheids foutjes kon
den aan dsze op zser hoogstaande uitvoering gesn afbruek
doen.
Als t~G8de nummer koos de jury,riccentué mar~ no.II van J.H.Jansen
er werden 130 punten behaald.
Deze uitvosring mas nog beter als voorafgaande.Complimen
ten voor de parade trommsn.
Totaal werden 256 punten behaald en hiermede Kampioen,tevens het
hoogste aantal punten van hst gehele concours.
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Sectie klaroenkorpsen.
Tr-~~m~i·~~~-kl~r·~~~k';~ps St. Antonius" Tr e efiaak , 0 .1. v , G.Gerr itsen
,werd uitgevGsrd; Swinging Horsr~s, van A.v.Veluwe,er werden 124 pun
ten behaald.
Een zeer goede uitvoering. Iets ts hoog tS0po.De nU8ncsring
kon iets beter verzorgd zijn.
tU8ede nummer koos de jury,Trompetgesch21, v~n [g~8rtsJm8t ·dit
nummer werd 125~ punten behaald.
ûe nuancering in dit werk was beter verzorgd als in voor
afgaand nummer.Zeer goede blazersgroep.UG overslagtrom
liet in de 8e en 16e m~at verstek gacn.Al mat al een
prima uitvoering.
~
Totaal aantal punten, 249i punten en hiermede KRmPIGEN.
~ls

5UP.I~FJELII'JG.

5ectie pijperskorpsen.

{ilJfE~--8n-ta'iT1Tj"o8'·rkor-ps 11 St. Seb a s t ariu s '

v , J ~ Berghs
werd uitgavosr ; China Cha-Cha-Cha, van Kraft - ~vera~rts,mGt dit
nummer werd 121i punten behaald.
Oe stemming in de hoge tonen niet corrcct.Tc~po wisselvGl
lig, hierdoor ging ;,et karakter van dA Chc-Cha-Cha v5rloren
Overigens wel Gen goede uitvoeringo
Als tweede nummer koos d. jury, The Blue Jackets mars, van EgtertsSmits en behaalden met dit nummer 12o~ punten.
Volgens,mijn maning koos de jury wel een wat licht numm.r
liever had ik de mars" Cape I'ennedy" gehoord. De Blu8 Jcc
kets mars werd mooi gebracht, enkele schoonheids foutjes,
zo als verkeerd toegepaste storkte gr,sd konden dcze uitVOering niet ontsieren.
~
Totaal bahaalde, dit korps 242 punten en hiermede' KAmPIOEN.
He t-k enbo ach J 0 .1.

Uver liet algemeen hadden de kor ps an zich wel goed voorbereid op dit
concours.Nitmisch was het wel- op enkele uitzonderingen - alles goed.
Het grootste bezwaar.as wel, dat veel korpsen - vooral in de lagere
afdelingen:" geen rekening had gehouden met de acoustiek in de zaal.
De deskundige jury had geen gemakkelUke taak,
maar konden meer dan de helft der deelnemende korpsen de "Winpe1"
toe kennen. Oe organisatie was goed,dank de spontane hulp van IIIrene
Al met al een good geslaagd kampioenscencours.

_~
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KLANKEN UIT HET REPETITIE LDKAAL.
De Fluit (. vervolg )
Nooit mogen we vergeten", dat een flUit, geen trompet is. In een

01'

kest is de fluit naar de mening van de dirigent meestal niet sterk.
genoeg .lYIet dit instrument al tijd fortissimo blazen, ver liost de fluit
haar klank-karakter en klcnkschoonheid; er ontstaan bU geluiden.
Beter is, andere instrumenten afdempen, inplaats van de fluitist al

tijd zijn toon te laten f'o r ce'r en ,
Hierbij denkende Ban sommige van onze fluit en tamboerkorpsen~ waar
de pUP ers begraven worden door de ts storks trommen.
Een andere kwestie is het in klank to~ elkaar brengen van de verschil
lende octavGn, zo dat dG hoogte niet opmorkelUk schril klinkt ten op
zichto van een voze laagtG~ Dit is te bereil<en door de spanning van
de lippon bij de hoqs tonen "iet te schcr p , en bij lag8 tonen niet te
slap te doen

zUn,

waardoor tevens het gevaar van hot ,zakken van de

toon in de laagte en het stUgen in de hongts wordt vermeden.
In tegenstelling mat andere hout-blsGsihstI'lItT1unten. liJ88r dit jui.st
bij' Sb:3Tk a~mblG.z8n te
hO:::JÇI

andersom is, heeft de fluit de neiging

en bU zacht aanblazen te 12ag te worden.' Dit kan mot een gc~d gehoor
en geoefende lippen toshniek wel opgelost worden. Dm ean rein ga-in
toneerde toon zui0er

t~

doen

stemlTIen

bestaan vorschillendo mcgslijl<he

o



den.Een fluitist met een "8HEIT-r.N5ATZ" zal hoofdzakelijk gebruik ma
ken van het draaien van het mondgat, wat hibrop neerkomt dat hU de
hele fluit draait. Daartegen zal een fluitist met een "STüLPEI~-ArI
SATZ"

ve~l

bereiken door Ban weinig spannen of ontspannen

va~

de lip

pen.
8U de fluitisten blijkt de vinger-techniek voor de linkerhand moei lU
kar te zijn dan voor de recht8rhand. De vinger-techniek wordt zeer
be-invloed door de manier waarop hot instrument vast getlDuden Wordt,

niets mag krampachtig zUn. De vingers mooten zich ten alle tUde
licht gebogen vlak boven de gaten bevinden.lYlen mag nooit mot het
twe8de lid een gat sluiten, maar altUd het eerste gobruiken.
Wanneer men do fluit krampachtig vast houdt remt dit onmiddelUk de
vinger-techniek, dikwUIs onstaat ook tegelUker tUd een verkramping
van de gezichtsspieren, maar-door- de toon sterk wordt be i.nv Lned ûok
de houding van het lichaam mag nict kramachtig·zijn.lYlen moet altUd
recht opstaan of zitten,
Om de ademhaling niet te be-invloeden is het noodzakelUk de linker
s

-Barm niet tegen het licheem te drukken. Het middel om, wanneer alle
factoren gunstig opgelost zijn,een boeiende toon te krijgen is"het vi
bratG.Het ontneemt de fluit het stemvorkachtige geluid, wat haar ei
gen is wanneer zij zonder vibrato aan geblazen wordt.
Er zijn twee soorten vibrato mogelijk, n.l. vibrato met de stembanden

en vibrato door de uit ademings spier on (buikspieren).
Algemoen wordt de laatste voor de beste manier gehouden en beweert
men dat de Dorste aanloiding geeft tot het korte vibrato, het z.g.
"monkor-on" zo als veel Amerikaanse fiuitiston dit do en ,

Hot vibrato is ovorigens mooilijk te .ndorwijzen en is feitelijk

al

leon door luisteren naar, en imit8ren van do leraar to leren.

Tot slot nog dit. Bij het fluit studeren is hot even als bij het stLJ~
deren van alle andere instrumenten, steods de aandacht gespannon
te houden, altijd nauwkeurig te spolen wat voor geschrevon is en re
golmatig te letten op;
de houding van lichaem an armor,
de stand van do lippen,
de beweging van do tong,
de ademhaling,
de beweging van de vingers,
het vibrato,
de onderlinge stomming van de tonen,
de stemming ten opzichte van eventueel andere instrumente
Verder moet men niot alleen zijn aandacht bij de uit to Voeren noten
hebben, maar ook gelegenheid vindon naar zich zolf te luisteren en
te oord elen, of de prestatie artistiak varantwooro is.
G. Gijzen
Rouver.

~

NIEUWE UITGAVEN.
Nieuwe werken tamboer-en pijperkorpson.
mars de Klaroen,van J.A.Ruskus. (3e en 2e afd.) Bes bezetting.
Eon muzikaal goschrevon mars,eonvoudig,maar Gon"mars dia in haar
eenvoud volwaardig klinkt en ook voor hoger geklaseerde korpsen een
goede mars is om in het repertoir op te nemen.

·-9_

De twoede klaroon kan ook vartolkt wordon door de,bas-klaroon.
Eon acht.e tegó'n'malDdie, met aen eigen stem: De mars is:·hef··aansë~af
fen ten ~o~le waard.
Hafa-mars, van J.A.Ruskus. (2e - Ie afd.)
Ook deze mars is voor Bes, en geeft in srote lijnen weer hot zelfde mu
kale be e Ld , al .i s daze. mars wol eon afdeling zwaarder.Weor _e.on.mooie
tBg~nstem voor de 2e klaroen of bas-klaroen. Beide marsen hebbeneBn
slagwork-splo,waardoor do klaroonen notdio rust krUgon, die-nodig is
. om het tweede deel good to kunnen te uitspelon.
Goed gevonden is in dB doorwerking nSBr het O.Sr het spiegeloffect
tussen de beid. stemmon. Zo ook bij de eersto mars, heeft ook deze
Hafa-mars eon 6/B deol.Zeur goede mars.
Foxtrot·· Militair,van J.Jochems. Bas bezetting. (Era afd.)
Knap stukjo werk heor Jochems. Het slagwerk moet or wat van kunnen.
Maar dan ook een suggestiof stukje slagwerk ondor een melodie die
ook goed goschrev8n is un mot togonmolodio, die vooraL db or de bas
klaroen kan wordon vortolkt. Niot gomakkelijk Voor deze blazers.men
~,et over een goed ritmisch gevoel beschikkon om doz8 foxtrot
nu
net dat lekkere ritme te gevon, dic een foxtrot nodig heeft. Voor de
korpsen uit de hogere afdelingen oen stevige, doch smakelijke kluif.
JacquBlino,mars american vodr·pijperi,{~n J.Jochems. ( 10 afd.)
Een prachtige mars, door een compr.~ist gcschrevGn dia veol in zUn
he_rt, dit is al gebleken bij do mars voor ~laroon-korpsen.
Hij kan echter bij .de pijpermarsen zich muzi.kaa I nog. meer ui t Lovcn en
maakt dan ook IJolledig gebruik van zijn muzikale kennis. lYiooie melo_
di08n ,n daartegen eon eigen stem als tegenmelodio.In de tweDde ro
priso ~rijgt de tegenmelodio hot hoofdthema met een omspeling van de
la on 2e pijpors. Dan voor het trio eon normale mars afsluiting. Een
trio zoals wo het bij de goede marsen van onze muziekkorpsen ook kun~
nen beluisteren. Het einde van het trio kan misschion enigo verwar
ring toweeg brengen. U moot na de Ie te hebbon gespoold do tWBe ma
ten FINE overslaan en dan 3ewoon doorgaan. Do laatste acht maten is
een voorbereiding op het tlio voor do twoede maal, doch nu forto.
"'I'..J slaan we de Ie ovor I.:.n sr elon de laatste twoe maton onder hot
fINE.
~ars

-lbParadewals No.l, van J.Jochems,voor pijperkorpsen. (Ere afd.)
Deze wals,diG een mooie melodie te horon gGeft,moet licht worden ge
speeld.Dit geoft do puntering boven de noten al aan.Dok·hier ~a8r
eigon togenmelodie.Het slagwerk meat er wat van kunnen.Daar men bij
dopijpurkorpson maostal bosohikt ovor -con ochte slagworkor on nooit
zo zwaar wordt ondorstound als wo bjj onzo tamboorkorpson gowend zijn,
zal"dit wol op t c lossen zijn,dooh voorzichtigheid is gobodon.Dit mag

dan ook ni ot bij de pijporkorpson gebDuron.
Vooral dG Dooonton'dio dozu wals ~on ritmische bugo!oiding govon dia
wo meostal niet gew5nd zijn,doet het zeer goed.
Hut oude "hco.u-pu-pu'' zijn uro kwijt, daa.r voor Don n.ndur-nnr bou l d ,
.j
Zolfs zijn mat on voor triangol Lnqovu Ld s Ik hoop do door mij bcschI'overJ~

workjos ta mogon bcluisteI'on on wens do Limburgso FodoI'Qtio goluk, [1
boido componist8n in hnar midden ta hobben.Ik kon ma niot aan do ir~
druk onttrek kon dat boido boron.·uit sn2D harmonia en fanfaro- wereld
komen en zich zUn gaan intor~sscrDn voor onLe talnboor- on pijporkorp
son,daar do oompositios ~lUk gevon van eon juisto opbouw van do mote
riOD
Al-deze nieuwo uitgaven zijn van Ticrolff's Muziokeentralu te Rooson
daal,de nummars zijn op stevig papier godrukt met ccn duidolijk boeld.
J.Cammango
Amersfoort •
.
0;0.0.0.0.0.0.0.0.

.

mEDEDELINGEN VAN VERENIGINGEN.
'Van h3t orga~isatio comii6 van hot 1'Gdoratiu-cono~urs i!mari~n~aardtl
tu Limmol-Ma3strioht,entving rodaetie hot voorlopig progci~ma ~an d8
zo fGstivitoitcm..
.'
~
Hot gC?hc:ol, ccnkuûrig verzorgt p:cogarnll;,"JbllC\jo,'.:J:::'.'J.rJn op qonornen CJC':ll
uitrok~bl··vDn h9t concours roglo~cnt, StS3t zelfs'GCrl SC~2tS v~rl hot
!'mafsparcours. Eon zu(!r good.idoo, wat· zeker n~volging vG~diont~
- Hot ~Br~~paroours is op 'hot 'g~a8vold van hot Kcsteol B8thol('~1 uitJo
Z8t.OO .cdncortwodstrijdon- uro r-don in du ,qroto 'z98.1 van ho t Locht~::m ...
huis gchciudDn.
000r do lidkorpéon zijn or naast do foderatio d~plom~'s-kun8tvo6rwur'
pon in Ilut vooruitzicht gQstold.Voor.doelnomDr~ in do sectio BezUrl
Gr Bekers-Lauwertakken on McdRillos beschikbaar gestold.
.
.
Goziun dG g08de aanpak,boloofd dit Bon in dG puntjes vorzcrgd Foder.2
tiu-conours to wordon~Het oorreadr8s von hot orgnni~:3tio-coinj.t6 js;
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J.H.Gourton Vrijhoidslaan 10 Scharn - maastricht,
Schots van hGt marsparcours van hot
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Fluit en tamboerkorps "Heide" te Swalmen
voor he'en ; P. Sandors Heido S7 Swalmen
: thans
; P.Sanders Heide 40 Swalmen
Drumand R.K.s.v.Olympia Heerlen
voorheen; S.Fokkens Hugo de Grootstl'. 5 HoorlGn
thans
S.Fokkens Lauri8rstr.lo He8rlon d.d.ing.28-3
B~5T~UR.mUTATIES

Drumband "Irene" Beek CL)
Penningmeester.

voorheen; M.J.H.Pinxt Burg.Lemmensstr •.lo Beek
Beek
thans
J.Oostveen Bour qoqnes t.r L?
v
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Zo juist verschenen: "I~IJ pel» I hUI11" met werken voor alle gele
genheden,o.a. met het Limburgs Volkslied
nisuwe marson voor divorse Band_bezettingen,waarondor nu aok
uitgobreidaro worken voor Bos bezetting :,[he 13::l1l(ISe(fjei'lflt"

llNeW Soullci,,-,?luk
vordor twee

de . OaçJ,~ - » NèltlOnèll SICjfldis

>I

niowe werkon va~ Ruskus;

"Mars cle 1<1,1r"0en\,- "HAF./\. Mdrc;."
Wij zijn U gaarne van dienst met nadere inlichtingen en/of
zichtzonding:
)':; 0 YA Lol' t I' 0 mme n : dG grote naam op slagwerk gebied.

GE 131~. rle I: > Hl NS
signaalinstrumenten: con klasse apart;
ook voor de drumband zijn volwaardige Ie kIs instrumenton levor~
baar.
J'
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Waarom,JPtt;pUf) al~Jit in

t!JAf.r kan !!!

Voorhet.. hu~e.~ van:~' c . , " ; .
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fEESltENTEN, ., .'. , .

GElUIDSINSTAU.Allf.•
.~E,.RUCHl1HG en
K.8A~ER enZJl...·· <i
DANSVLOEREN
\ii.

5LAKKENSTRAATi;7':'

~:I

HOEN5BROEKTdC(oon: ct'''8 - 3757

SPECIILISTEN
in

.UlUfORMKLEDING
.
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HASSELTSTIlMJ 197 - nLBÛ~G'"
JElffOOtIIlO 425IlJ 25487
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Vraagt vrijblijvend offerte
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H.H. BESTUURSLEDEN

Voor het huren van Feesttenten tegen billijke tarieven is bet centr-ale adrel
voor Limburg. Oost Brabant eb Gelderland en dus voor U

HEKKENS-Reuver

f
IHu.ziekcen (,I' a Ie
I
AKERSTRAA'l' 98

Indu.trieel'aa1 16 • Tel. 04704-1771

J. .1.

spumOLZmUH:lDf, (L.l

TEl.EFOON 04145 • 2038

UW VI<;RTROUWEl"SADRES
Grote sortering kalfsvellen en plastic vellen;
Weeter Ktng. Everplay. Levering van alle
binnen- en buitenlandse muziek.
VAKKUNDIGE REPARATlE·INRICHTING
VOOl" alle muziekinstrumenten.
CONCERTTROMMEN
Röyal. Ludwig, Premier, Supton, Wlley
MARSTROMMEN
Royal, Supton. Wüey. Leverbaar in 36 cm.
33 cm en 20 cm.
PARADE-, DIEPTE- en OVERSLAGTROMMEN

Royal:
Diverse model.lon zowel, enkel als dubbel
eraanbaar. verende schroefbussen. event.
. èLitomatiseh snarer-méchantek. Per'loid uitv.
'in diverse kleuren.

.. Wlley:
Luxe parade trommen. 8 x dubbelspanbaar.
profielbanden, nylon vellen. demper, autom.
snarenmeçhanlek, peeleid uitvoering in div.
kleuren.
Luxe overslagtrom
dubbelspannaar ,flet cernpers - .
Supton:
Prachtige modellen in alle kleuren. gelakt
of pet-leid voerzien van gleufplaatjes en
voetjes. Leverbaar met schroef- of touw
spanning.
KLAROENEN
Snpton, Mahil lon, Van Enqeien. In bes of es
of gecombineerd met ventiel of bari'l. Bas
trompetten, Jachthoorns, Bazuinen. Bashel.i
eens.
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