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FEDERATIE CONCOURS TE STEYl
Het eerste concours van do Limburgse federatie van fluit en tamb.
korpsen en drumbands, vond plaats in de lommerrijke tuinen van het
missiehuis te Stey l.De organisatie was in" handen van het f lui t en
tamboerkorps "Steyl '61". De accommandatie van het feestterrein
was prachtig en uitermate geschikt voor een concours.
Tegen 2 UUr kon de Heer van Zijl,namens de federatie voorzitter,Dhr.
Jongen,die wegens ziekte verhinderd was,het concours openen.
De "deelname was niet groot,3 korpsen lieten zonder iets te weten
verstekgaan.Dit was jammer eh moest eigelijk niet mogelijk zijn.To
taal 13 korpsen melden zich precent,waarvan 4 korpsen in de sector
A optraden, hiervan behaalde slechts 1 korps -fluit en tamboerkorps
"Juliana" te Pey-Echt- promotie.In totaal werden 10 eerste prijzen
en drie 2 e prijzen toegekend door de jury,de heren Arbeel en Cammen
ga.
Dei jeugddrumbane W.V.V.'28 te maastricht was wel de verrassing ven
dit concours, ofschoon zij het onderdeel de marswedstrijd nogal ver 
waarloosd.hadden,gaven zij in de concertwedstrijd"" 'zci'n schitterde
uitvoering ten beste, dat ce jury hen 133 punten toekenden,totaal
behaalde dit korps 246 punten,het hoogste aantal van het gehele
r-oncour-s s De jonge tamlÎ.maitre (12 jaar oug) dwong 'aller bewondering
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af voor zUn optreden.
Critisch verslag.

JEUGD

AFDELING.SECT. 8.

Jeugddrumband 1'~.V.V.·28" maastricht,voerde in de marswedstrijd uit;
Schotse mars van A.v.Veluwe.
Tempo wisselvallig.Roffels niet altijd correct.Goede dy
namiek.Vijfde reprise enkele oneffenheden.
In de concert word uitgevoerd;, Fr:LnS8 mars no B van C.R.lYIa')oor.
i

Pracht uitvoering,wanneer dit ook tB realisereh

was

in

-~

marswedstrijd , hetgeen niet qabour de , was dit wel een unie"IIJ
ke prestatie.Een zeer muzikale uitvoering.

marswedstrijd 113 pnt, concertwedstrijd 133 pnt,totaal 246 pnt,le prijs
Jeugddrumband

F~nfare

"Echo l' Hout-Blerick,in de marswedstrijd werd

uitgevoerd; Aspiranten mars.
Afmars niet correct, mars discipline kan
dynamiek. Grote slagwerk te sterk.

corr~cter.Weinig

In de concert werd uitgevoerd;Schotse marsen van A.v.Veluwe.
Ook hier groot slagwerk te sterk. Ongelijkheden tussen gro
te en kleine slagwerk. meer dynamiek gebruiken.
Marswodstrijd Ilo! pnt,concertwedstrijd 106 ~nt, totaal 216~ pnt,2 e
prijs
Drumband Ph.i.Lharrt.on i e Rauver, in de r.1arswec!strijd werd uitgevoerd;
Model mars.
Mars discipline vrij goed.Zrnsnken niet

~orrect,.Tempo

goed.

MuziKaal mag er wel meer dynamisch ge"'erkt wcr,den.
In de concertwedstrijd werd uitgevoerd; Wedstrijd mars no L,
'"
De voorslagen te lang,moeten korter.Roffsltechniek is ~'r
voor vor-be t.cr ing vatbaar. Klank der trommen kan be t ar ,
Marswedsrijd 115 pnt,concertwedstrijd 114 pnt,toteel 229 pnt, Ie prijs.
i

111 AFDELING SECT.B.

-'3

selvallig.Groot slagwerk goed.
Marswedstrijd lr4~ pnt,co~cert~edstrijd 106 pnt,totaal

220~

pnt,2 e prijs

11 AFDELING 5ECT. A.
Flui t en 't ornbner-kor p s 11Juliana 11 Pey-Echt, in' de rnar sureris t rijd werd ui t
g8voerd; Good Fellowship van S. Egberts,:",Th. SIT,i ts ..

Tempo goed.Aardig gemusiceerd. Stemming goed.Hólthouden uit
stekend.
In de concertwed.trijd werd uitgevoerd,h~t verplicht~ we~k;Si9na~1 mars
no.2 yan W.F.Sprink-A.v.Veluwe.

.

De kwart noten niet te zwaar betonen,iets lichter spelen.
Stemming goed ,2de stemmen dui.de Lijk, Tempo goed, Goede ui t
voering.
Marswedstrijd 120 pnt,concertwedstrijd 118 pnt,totBBl 238 pnt, een Ie
met PROMOTIE.
Baarlo,in de" mats~edstrUd werd uitgevoerd;

Klaroenkorps IIVoorwaarts'l

Theo mars VBn H.H.Graafving.
Mars orde in de breedte kan stiàkk8r.~uzikaal niet onaar
dig.Goede articulatie.Ov8rg~bonden noten niet correct.
In de concertwedstrijd werd" uitgevoerd,het verplichte werk; Ship
Ahoy van S.W.Muizelaar.

.

Kwart noten beslist te kort.Overgebonden notBn ook hier
tB kort.Stemming vrij g08d,De nuancering kon beter uit
gebuit wordon.
.
Marswed·strijd J.lO~ prrt , cortce r tuie ds t rijd 115 pnt, totaal 23:J~ pnt, Ie
prijs.
Ii
Drumband

AFDELI~~

SrCT•. B

115t.G50rgiu8 en Sebastianus'l

Beesel,i~

de marswedstrljd werd

uitgevoerd; Marche Accentue I van J.H.Janssen.
Goed gevonden wending bij afmars.Opste~len in de, lengt~ niet
cor r ec t c'Ternpo niet constant.Marsorde vrij behoorlijk.
"
In dè concert wedstrijd werd uitgevoerd; Draken mars, eigen compositie.
Uitstekende~ uitvoering. De 5 0 rep.rise niet helemaal correct
Het samenspel was even in het gedrang.Verder zeer goode
uitvoering. .
.
Marsw~d.1l4~ pnt,concortwed. 123 pnt.,totaal 23.7:; pnt, Ie prijs.
.

I AFDELING SECT. B

.

Öru~band

Harmonie

"st. Cec Ll La"•.. Swalmen, inde marswe'dstrijd werd uit 

gevoerd

Accontue mars van J.H.Janssen.
Heel vordienstelUk optraden.Tempo goed.Enkele
vergissingen in de triolen"

In de concertwedstrUd

w~rd

~leine

• Marsorde goed.

uitgevoerd; Burlesco van S.Egberts.

Uitstekenue uitvodring,k13nk verhouding zeer goed.

Tempo goed. Grote trom en tenortrom muzikaal.
AFDELING UITmUNT.HEID
Fluit en tamb.korps "St.Hubertus" Kessel,in de marswedstrUd werd
uit~evoGrd het verplichte mars nummer ; In Werching Order van S.EG
barts - Th.Smits.
Tempo' te hoog, roffel techniek kan beter. marsorde kan ,~
strakker. Muzikaal wel aardig.
~
In de concertwedstrUd werd uitgevoerd; Valencia Paso Doble van
§.Egborts-Th~Smit8.

Goede uitvoering, doch het kon nog wel iets Spaanser.
DuidelUke klankverhouding.Dynamisch Goad,ritmisch kan
het wet sterker.

In de marswed.116! pnt,concertwed.116! pnt.totaal 233 pnt,le prUs
ERE AFDELING SECT. A
Fluit on tamb.korps "Heide" Swalmen, in de marswedstrUd werd uit
gevoerd,het verplichte marsnummer; Limburgse Jagersmars van J.Jo
chems.

Tempo lag te hoog.Techniek van de pUpers in de 16 fig.
niot gaaf.(hogo tempo) OngelUkhedan s2menspel trommen.
m8rsorde kan strakker.
In de concertwedstrDd word uitgevoerd het verplichte nummer;
Jacquoli mars van J.Jochems.
In hot eerste doel 3e stem te zwak, later in trio 28
niet duidelijk. Tempo juist, dynamisch goed. Begeloiding "'/
slagwerk te loven.
marswed. Ilo pnt,concert 119 pnt,totaal 229 pnt, Ie prUs.
SUP. AFDELING SECT. B
Flui t on tamboerkorps "St. Barbara" Reuver •in de marswedstrijd
Limburgse Jagersmars Van J.Jochoms.
Zeer gedisciplineerd optreden. Tempo iets te hoog,maar
constant.T r omb2geleiding ze or suggestief. Stemming in
de pijpers, waarschijnlijk door temperatuur niet al tijd rein
Inrukken,afmars corroct.

"

In de concertwedstrijd werd uitgevoerd; mars der medici van J.Wich
ers.
Dynamisch kan het nog maar uitgebuit

wordG~.Stemming

in

de hoge noten beslist telaag.Was wel een muzikale uit ,
voering.

marsUJedstrijd 124~ pn t cuncc r t llg~pnt,totaal 244 pilt, Ie
j

Door de deelname van

Tro~molkorp5

prijs.

1952 SChDOg on SpielfrGunde Rh8in

hau.en 1957,kreeg dit concours oon internatiaal tintje.Boide korpsen
behaalden een la prJs, rGsp; bohaald.n zD 231 en 225 pnt.
Voor de prDs uitroiking gaf het jeugddrumband W.V.V.'28 maastricht
oen gos laagde show.
OXOXOXOXOXOXOXOXOAOXO

Klaroon en drumband IlMarijko i1 Nieuw-Lotbrook kraag nieuwo

uniform8rl~

t'marijke l l Nw.-Lotbroek Hoensbroek,kreeg zondag 30 april j.l. nieuwe

uniformen aan gobocen ter gelogonheid van haar 1. jarig bestaan.
De feestdag werd i~gezet met Gen gozamelUke lucharistic viering,
aansluitend vclgde een gezGmelDke koffiotafal.
De receptie cic gehoud8n word, wolke door vele zuster verenigingen
bezocht word,was een groot sukses.Het aktie komit6 bood nieuwB pet-
ten met pluimen aan.marijke huldigde tevens een drie tal leden dia
sinds de oprichting lid W8ran.
Burgemeester AoKessen kwam jubilarissen en vGreniging,namens de 98
me8~to

feliclt~r8n.

Hot jubilerond8 korps verzoekt de radaetio,om alle korpsen uit dis
trict 3 to danken voor ~un belangstelling tUdens do recaptie.
men deelt ons tevens mede dat, door marDko çeorganise8rdo festival
en

federati~concou=s,resp.

op z3t.

2~

en zondag 25 juni a.s. nog

weinig belangstelling bestaat.
Wie steunt dit korps door de8lname aaG dit feost 7
Kom heren bestuurd8rs van de korpsen uit district 3 ( 1 en 2 ) heeft
U al

i~g8schrav8n

SECRETARIAAT

???

~IJZIGING.

Drumband Schutt8rij St.Georgius en 5ebastianus te 88esel,is het se
cretariaat gewDzigd,Dit wor~t thans;
Th s Hendr Lckx Korkstraat 2
Bees e I

,'j'
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Fluit en tamboerkorps "Excelcior " Montfort.
met ingang van 1 maart 1967 is tot secretaris bonoGmd ;
Knpl.Hermkensstr~at 3
lYIontfort.
Dhr.l1l~essen H.
NIEUIUE LEDEN.
Drumband Harmonie

IlUnitas ll

Gennep_

Secr. Dhr. P.J.A.v.d.Berg Piaardie 69 Gennep.
Drumband R.K.Ver •. '"
"Flos Carmeli" Schaesberg Leenhof
Seer •. Dhr.H.L.J.Henderix Haatlemstraat 26 Hoerien.
Jougddrumband

"St.Martinus"

Horn.

Sear. Dhr.J.H.CrUn Heythuizerweg 6
Welkom vrienden

CJ

Horn.

•

~~

OXOXOXOXOXOXOXOXOXOXO

KLANKEN UIT HET REPETITIELOKAAL.

Eon der bolongrijkcto t cken welke on zs fluit en tamboerkorpsen en
drumbands in het openbare leven min of meer regelmatig vervullen,
is het optredon"naar buiten" en wal sp.eiaal bU die gelegenheden
wearbU in formatie gem&rchesrd en gomuSiC8Grd moet worden.In deze

gevallen dient mon zich te realiseren,dat zo'n aan 2 oisen moet vol
doen enwol;hat optredon behoort te zijn een lust voor het
on voor het 11 oor 11 •

I1

0

0

9

11

Vooral in de jaren na de oorlog is er' een streven morkbaar geworden
dat de muzikanton zich in uniformklBdU op straat vortnnen,ook dB
n b u r 9

8

ril muziekverenigingen.Men heeft zich vaak qr-o t o finan":~

ciäle offers gotroost Dm dit ideaal te ku~nen verwezelUkGn.ln vele
gevallen bleek dit inderdaad al cen grote verbetering.maar het a3n
trekkenvan een fraai uniforn is men er echter nog lang niet.lntegen
dee.l II Jui"t hot dragen van ';;n uniformb .k Lcdij .s te I t bijzondere ei
sen aan discipline, houding on gebaar. Bijzondere moeilijkheden leve 
ren in de regel, de afmars,het zwenken,het helthouden,ookhet tGm 
po en de lengte van de pas zijn belangrijke factoren. Het is duidoiijijk
dat dit dergene dient te worden geoefend onder leiding van een in 
otructeur, die op de hoogte is van de

11

l'

8

9

8

1

8

"

waaraan iedere

muzikant zich aan te houden heeft. Helaas gebeurt dit nog vGel te
weinig en besGffen nog te weinig muzikanten dat zU niet op straat

•
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lopen als "

~:

n d i

v i d

Uil,

maar als

11

0

n d

G

r ti

8

8

1

11

van oon

geheel van muziekkorps. Zij menen dat het niot erg ia-~zij even
.een goz8llig praatje met hun linker of recht8r buurman houden tUdens
het marscheren •Dit is het echter !!'2l, want zij ergeren hiermede de
toeschouwers.

U kunt zelf legio voorbeelden bedenken van dingen (meestal kleinig
heden ) die storend werken voor het oog en het optraden van hot korp~
als geheel.beslist schudon.
maar als reods gozugd,ook het 11 oor 11 stolt ti 0 P
m 8 r s 11 zijn
aisen.Oaarom is hut o~bcgrijp81Uk,dat ovorigens goodo korpsnn op strant
dikwijls maar wnt 11 los toeteren en " los slaan", ~ant 83n botero be

naming is dit b12zen of slaan vaak niet waard.
Waarom goen

i

•

I'

m

0'z

i e k

11

gemaakt op mars ?1

Waarom alle nuanceringen overboord gegooid en van de eerste tot de
laatste noot forto,liefet f.f. goblazen of geslagen 7?
Een mars geblazen of geslagon tUdens het marcheren met de juiste
voordracht-tekons en vooral 11 d e
z ach teil is een lusLvvorhot
II
oor ".
Probeer het eens ook op mors

11

mu z i

G

k

I'

maken :

~

G. Gijzen
Reuvor.

JEUGD mUZIEKFESTIVAL IN NEERPELT

(8.)

Suksesvolle limb.Jeugdkorpsen.
Dit door schitterend weer begunstig fostival is vvor do organisoron
de opniouw een grandioos sukses geworden.llS groepen muzikQnton uit
geheel Europa hebben gohoor qaçevcn aan de roep die van dit Festival
uitgaat. men

ZiJU

urensen d3t wij a.n ons Limburg ook zo Lc t s zoudon ~. T:

non pr-es t.er en !
.
O~danks de oproep in dit blad was onzo Fedoratio toch moor door 2
korpsen vertegenwoordigt. Oe Federatio hoeft zioh achter niet te scha
men over deze vertogenwoordigaL8 want,zouel Blauw-Wit uit Kerkrade
als mariënwaard uit limmol-Maastricht kregen "Is belening voor hun
prestaties; bUzondere prijs met felicitaties van de Jury.De drie ju
ryleden;Renier Janssens uit België, Ton Kotter uit Nederland en een
Duits mUsicus waren bUzonder te sproken over het optraden van beide
limburgse korpsen. Gevraagd naar hun mening,zei Renier Janssens;In
Hollands limburg is de toekomst von de liefhebbersmuziek weer verze
kerd,want het peil van deze jougdkorpson is hoog,maar dat kan ook
niet anders,want de limburgse korpsen horen bU de beste ter wereld.
Het Ouitse jurylid maakte hiorna de opmerking;Ik zou willen dat onze
"SpielmaPlszügo" zo in hun eptreden en 'Jitveering weren,in iede.. ge
\
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val zouden zij zich " eine scheibo abschneiden Rönnen'" !
Over twee jaar,als dit Festival dan weer voor Instrumentale groe
pen"is,dan hopon wij dat de deelname van onze Federatieloden gro
tor is.

P.Lejeune

maastricht.
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TE KOOP
25 complete u niformen,in goede staat.
~
~
te bevragen; Fluit en tamboerkorps "Juliana" Plil
Pey-Echt p, a. F. Jnnsen
~
~
Schilbergstr. 36
~
Pey-Echt
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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PIJPER·ALBUM
scmençesteld

dOUI

S. EGBERTS

en

I '

TH. SMITS.

Een onmisbaar album voor elke pijper- in Nederland. Voor elke ge!egenh~id'

Ir> rumband

I

werken:

r
""

. . ~

lende, bond-bezettingen.
Biino alle nieuwe werk-en

I

~

Ook in de afgelopen maand verschenen weer diverse werken voor de versch.
VOOr

korpsen met Bes, of Es-trompet zijn leverbaar
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