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fluit en tamboerkorps " St.Pnulus" Schacsborg winnaar van do log.,.
c
penning van-de provincie Limburg.

---..-

De organisatie was in handen van de drumband "Mariënwaard" met
zeer gewnarde medewerking van do drumband fanfare " Juliana" Lim
mol.
Zoals reeds eerder gemeld, de voortakens wezen Or reeds op dnt de
organisatie goed zou 'worden. Welnu de organisatie was porfoct.
Het gehele feest speeldo zich af in het park van het kasteom
" Bethlehmm "
NU weten wo het rocept voor een geslaagd federatieconcours:
18 een peDfecte organisatie
2e sen schitterde accommandatio
3e veel zonneschijn
4e 80n tiental korpsen die bereid om mOD ts"'workono
Voiln,een prima geslaagd feost.Was het een wonder dnt de prestatios
op een hoog peil lagen?
Totaal 16 korpson melden zich procent, hiervan speelden 10 korpsen

I

-2
voor promotio,waarvan 3 korpoon slaagden.

Het organisatie comit6,met aan het hoofd dhrn.Lejeune en Geurt jens
slaagden Gvenwol 11 CUm laude 11 • Proficiat !~ Dit Was quo organi
satie eon brok propaganda voor onzo federatie,
KRITISCH VERSLAG.

I

I
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JEUGDAFDELING A.
Jougddrumband "Prinsos lYlarijko" Heerlorbaan ,in de marswedstijd
werd uitgeveerd ; Vrolijke Jeugdmars van 77
Richten bij opstellen niet correct.Roffels kunnon exao
tr, :,,12.
tor, inzet klaroenen mislukte, Tempo onruat Io , HaltheUderfi
niet corroct ..
Concert werd uitgevoerd;verplicht nummer Jougdmonuet van Spr~k ~
Schneidor.

r

Oaze uitvoering kon exacter.Samenspel niet altijd Cer 
cort.Oe opmaat mOGr staccato spelon.

mars le3 pnt.,cencort lll! P!lt., tetaal 214! ,2e prijs.
Jeugddrumband "St s Bar bar e G.A." Schaesberg, in de marswedstrijd
,
werd uitgevoerd; lUedstrijdmars no , ~ van' A.vanV81uwe.
'Opstell(mniet corroct.Paslongte kan wat langer,hler
door ging men tot eeb sneller tempo over.Roffels kunn8~ exacter.
Woinig dynamischo vorschillen.

I

In de concert werd hot vorplichte nummer ; Jeugd op mars van
m.Schneider uitgevoerd.
Reffels niet correct.Trielen niet gelijk. Samenspel
kan correcter. Tempo goed. Er zit wel tookomst in'
dit jeugdig band.,
mars 114! pnt., concertllB! prrt , totaal 233 pnt., eon 10 prijs.
Jeugdafdeling 8.

iJl

Jeugddrumband "UI.V.V. '28" maastricht,in de mars word uitgevoerd
Schotse marsen van A.van Veluwe.
Richten niet cerroct.Aanmarspas goed. Tempo goed,
muzikale uitvoering 5e en 6e ropriso niet correct.
1n do concart word uitgevoerd; Franse mars en. Yo Ll.oui Ridors van
r.e.majoor.
Zondor meor een goede uitvoering. Jammer ilias het dat
de tenor trom even als de gr.trom zo doer zengen.

L
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mars 114! pnt., concort 123~ prrt , , totaal 23B prit , een Ie prijs.
Jeugddrumband "Do Wilberttamboors" Deurne
uitgovoerd;HcllandsVlag van S.Egberts.
Richtcn kan boter.mooio showen
iets beter.moor puntig spel van
1
Ir do ccnc8rt werd uitgovöerd; Taptoe mars

N.Br., or werd in de mars
exacto pas.DynamieK kan
klaroenen is wel gewonst.
van J.W.VorheUcn-Schnei

der.

Ook hier kunnen do klaroenen puntiger. Technisch kan hier
nog wat gestudeerd worden.
mars 121 pnt., concert lll~ pnt., totaal 232~ pnt. een lä prijs.

i

1

11

Ü

115t.Cacilia l l KannG ,in de mors word uitgevoerd? ?
Opstellen niet correct. Tompo niot constant. Dynamische
vorschillon to woinig,
In dG concert werd uitgevoerd; mars. 4 en 5 ven A.van Veluwe.
Goede uitvoering. Boter als mars. Technisch en dynamisch
zeer good. "
mars 109 pnt., concert 121~ pnt.,totsal 230~ pn t , een Ie prijs.

Drumband

IV AFDELING
Drumband "St.mathiss" Poatorholt,in de marsw~dstrijd werd uitgevoerd
De Kleine Parade van J.Eijkhout.
Opstellen goed. Tempo goed.In de voorslagen meer gelijk.
Dynamiok te weinig. Verder goedo uitvoering.
Concert werd uitgevoerd; het vorplichte work Wodstrijd mars no , 5
van A.Van Veluwe.
Deze uitvoering minder als mars.muzikaal en technisch kan
veel gewonnen wordon.
mars 120 prrt , , concort 112t pnt , , totaal 232~ pnt , een Ie prijs.
III AFDELING
Klaroon en Drumbandkorps "St.Barbara" Lindonheuvel-Geleon,in de
mars werd uitgevoord; Padvindermars van Schneidor.
Opstollen goed. Richten niet helemaal corroct. Tempo niot
altijd constant.Dynamisch goed.Stemming do te laag.
Verdor goede uitvoering.
In do concott word uitgovoerd hot·vorplichto nummer; Ponio Wals.
van A. van Veluwe.
Deze uitvoering mindor als mars.Tempo ni ot oonstant.
Slagwork te stork in vorhouding,Klaroenen kunnon pun
tiger.Sla~werk moor dynamiek beoefonon.
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lYIars 117~ pnt.•, concert 107~ prrt , ,·totaal

225 prrt , een Ie prijs.

Jeugddrumband "Marijke" Nw. Lobrook-Hocnsbrock, in do marswodstrijd
word uitgovoerd; Tamboormars 3 van M.Schnoidor.
Opstollon uitstekend. Mars vrij good .Slagwerk to zo er
in vorhouding kloine trommen. Tempo niet altijd constant
In de concort word het verplichte work ; Ie Concours mars van
P.5talmoier Jr.,uitgcvoerd.
Inzet mislukte. Samenspel niet altijd corruct.Tumpo
Schommelde. Dynamiek is wol good.
lYlars 120 pnt., concert 104! prrt , totaal 224! prrt ccn 10 prijs.
s

Il

AFDELING.

Drumband "St.lYlartinus" Houthom-St.Gorlach,in do marswodstrijd
werd uitgovoerd; Drummor Boy van J.A.Ruskus.
Opstollen on marsordo corroct. Tompo juist on con
stant.Do uitvoering van do trioion niot corroct.
In de concert word hot vorplichte nummor; Ship Ahoy van S.W.lYlui
zclaar,uitgovoord.
Goode stacato aanzot van 2e pabtij,in 10 partij kon dit
botor.Slagwork mooi· dynamisch gohoudon als bogoloiding.
Mars llB! pnt., concort lIg! pnt •• totaal 238 pnt.oon 10 prijs mot
PROIYlOTIE.
I

AFDELING.B.

Drumband "St.Sorvatius" lYlaBstricht.Geon partituur ingolovord.
In do concert werd hot zelfde work uitgovmord als in marswodstrijd.
Er worden totaal 228 pnt.behaald oon 10 prijs.
I

AFDELING A.

Drumband on Klaroonkorps "Molen berg" Hoorlon,in de marswedstrijd
werd uitgovoord hot vorplichto nummor Klankfestijn van A.80sch Sr.
on M_Schncidor.
Riohton niet correct.Marsorde zoer goed.Inzot mislukte
half. Constant t omoo , ZoeTgoedo ui tvoeri~.
Concertwedstrijd uitgevoerd het verplichte work; Cha-Cha-Trompetters
van G.Brinkman.
.
Het cha-cha karakter kwam beter tot zijn recht indian
het meer 'puntiger gespeeld werd. Verdor een goede uit
vooring.
f

lYIars la pnt.,concertHllt pnt.,totaal 240t pnt.le prijs mot PROIYIOTIE
ArD'-UITIYIUNTHEID B.

~

Fluit' on barnboor-kor-ps "St.Barbara G.A." Schaosborg,in do marswad 
strijd word uitgovoord lYIars no.4van W.Packbior.
OpstalIon on afmars good~Pijpors do 16e noten oxacter spo
len.Tempo constant. Slagwerk in f.godeelte to stork.
In de concort w8rduitgevoord;Concert potpourri.
Deze uitvoering mindor als mars. Samonspol soms niet
corroct.Do roffels van tamboors kan betor.Slotaccoord
godooItolijk mislukt.lYlen kan boslist betor.
'lYIars 120t prrt , ,concort 113t pnt., totaal 234 pnt.eon Ie prijs.
AFD.UITIYIUNTENDHEID A.
Fluit on tamboerkorps "St.Paulus" Schaosberg,in de marswedstrijd
word uitgevoord het vorplichte nummor; In Marchimg Ordor van Egborts
Smits.
Opstellen en afmars goed.Marchoren zoor militair.Tompo
constant.Een enkelo opmorking fluiton kunnen meer stac
cato botrachten.
In do concort word hot verplichte work ; Valoncia 9aso-Doblo van
Egborts - Smits,uitgovoord.
Zond or mGar Dun goede uitvoering,Zeor go ode dynamiok.

Slagwerk rithmisch on zij paston zich keurig aan.
Uitstokend werk.
Mars 122t pnt.,concert 124 pnt.,totaal 246~ pnt. een 10 prijs mot
PROmOTIE,tevons hoogste aantal punten.
SUP.AFOELING.A.
fluit ,on tamboeDkorps "St.Pancratius" Munstergeleon,in de mars werd
uitgovoerd:het vcrplichto marsnummer; The Ranger Sovon van J.Jochoms
Dpstellen en afmars zeorgoed.Tempo was b"slist to hoog.
Hierdoor kwamen vooral do 16d8 noten niot zo good uit
do v8rf.Slagwerk in de laatste repriso te sterk.
In de enneor-t werd uitgevoerd h;et verplicht JlummeI:; Parade Wals
No. Ivan J~Jochèms.
Stemming h8el behoorlijk.Slagwerk was wol wat zacht.
Achste naton in de Ie partij onrithmisch.Dynamisch
good verzorgde uitvooring.
Mar!> ..1- ~g~:';' .. co,;7C8;g"t12t tnt. ,totaal 112'pnt. aen 10 prijs.

SUP.AFDELING 8.
Drumband Harmonie "Gulpon,i., de marswedstrijd word uitgevoerd;L'ami
tiG van ???
Zondor moor uitstekond werk.Een enkoIo opmerking, enke
acconton kwamon niot zo gOGd door.
Concort word g~onmummor opgogovon.
Oozo uitvooring had niet do alluro als in do mars.
Enkole vergissing on in do kloine trommen.Triangol
bijna niet to horen.Hot laatste accoord onrustig en rom
mo ILç , Gezien de mo e Ll.ijkeqr aad toch nog eon qoado ui tv
voüring.
mars 125t pr.t.,concort 118 pnt., totaal 243~ pnt oon 10 prijs.
Hoogst aantal punten in do B.88ctio Drumband Harm.Gulpon, en hier_
modo winnaar van do Niouw~ Limburgor Bokor.
08 legpenning van de provincio Limburg word gewonnen door fluit on
tamboorkorps "St.Paulus" Schaosborg,die tovons het hoogste ,",anc
tal puntGn van dit concours.
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Op do foto
to Limmol

aan snapshot tijdons de prijs uitreiking van het ccncouas
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SAMENSTELLING VAN DE DISTRICTBESTUREN
OISTIIlICT

H.W.Logistor KortGstraat 8 Schaesberg
8rooder Sorvatius van Oyon Pannoehoidostr.55 Korkrado
Fr.EssorSr Rolduckorstr. 56
Korkrode
P.J.Sistermans Lindestr. 37
Waubach
L.J.Schiffors
Dr.Poolsstr. 32 Schaosborg

Voorzittor
Socrctnris
Ponningm.
BGSlUurel.

DISTRICT

!

Chr.Odokerkon
P.Lojouno
J.8artels
J.Gourton
J.Oostveon

Voorzitter
Socrotnris
11.

.l\

,.

BostuursI.
Pennlngm.

"

,
"

~oorzittor

Socrotaris
,

L.Doboijo
R.Boning
W.5tnrmans
J.J.Stijns
H.J.KÖlker

f"d~)(JI,l.

DISTRICT

..

,

Goloon - Lindonhouvol
Maastricht
E;Jsdon
Hoor - Maastricht
Boek

III

Dorpstr. 36
An j alior str • 63
Woijonwog
197
Rijnstroat 6
Wolfshoofpplein

Oirsbeek
Nw-Eindo
Treobook
880rsdal
47

Heorlen
~8erlen

Hocnsbr-eek

IV

Cleofstr. 35
Poy - EcÖt
Hoogveldwog 28
Hingen - Echt
L.Slaats
Antillenstr. 3
Roermond
Movr. J.U1. dor Kindoron .v.Schijndol Hoidobaan 53
Roermond

J.HanSSBn
J.Janssen

DISTRICT
Voorzitter ;
Seèretaris

Il

Soringonlann 111
Ursolinl;owog 2a
Boukonlaan
Vrijhllidslaan 10
8ourgognostr. 27

DISTRICT
Voorzitter
Socretaris
Penningm.
BestuursI.

I

V

P.J.H. van Hoef Orieslagstr~ 3
J.G.Schroön Stationstr. 16

Weert
HeythlJizen

-BM.J.Verstappen
St,Liduinestr. B Kolpon-Olor
G.C.M.Peetors Stationsstr.9 Baexern
J.~p_o_s_t

Botuurslid

"

DISTRICT

11

UJ.Crins

11

J.Danosson

VI

St.Marcusstr. 2
Parkstr. 7
Schoolstr.47
Bussoroindsowog
Koulsowog 47

Voorzittor ; J.TH.Wulms
Socretaris ; C.Timmormans
Dustuurslid; J.8rauor

Ell._

Kossal
Stayl
Belfeld
39 Boosol
.' Rouver

oxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo
NiEUWS UIT DE DISTRICTEN
District

II

Uit do' laatst gohoudon "vergadering van district 2 kwam een hele
mooio suggostio naar voron, wolk hot .. ovorwogen on besprokon ton
vollo waard is. Gaarne wil ik eon uitroksol gevon van do notu Ion
van dozo botreffondo vprgadering.
,l::,

".

,",",'1.,'

.

Eon andor punt van samenworking werd voorgostcld door het houd on
van z.g. "Vriendschapsmiddagtih~.zoals de Limburgse Zongorsbond
dezo ook kont.
Deze middagen moeton wol oen district aangol(lgonheid blijvon.
Mon wijst oen korps aan dat deze middag zal o):'ganiseron on or worddt
acn deskundige verzocht do'. p'restatios van do korpsen te beocr doLon,
Deze beoordoling wordt in 'eonrapport vastgolegd, on wordon alloon
aan' hot botreffende kerps uitgoroikt,zodat ioder korps voor zich
zolf wo ot op uro Lkc punton in do uitvl!ll3ring men na all· verbèterin'il. .
moet stroven.
~
Er wordon geen prijzen uitgereikt on do koston voor de doskundige
wordoh door de doolnomende korpsen naar rato. godeolden bohaa Id ,
Noot van rodactio.
Wolk district neemt. 'do "erate proÇlf.? !ndion dit good aangepakt
wordt kan dit zekor eon' sukses worden.
.
HEREN DISTRICTS SECRETARISSEN.
Is er nieuws in Uw district,.een jubilea van een der aangesloten
korpsen en dergelijko, góef even een bericht;
. , 'voor iTlons 'coo1;al:t
orgaan. Bij veorbaat mijn dank.
RedacÜe ..
"~

tJ
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District

t

t
I
I,

II I

de
Maandag j.l. 2
Pinsterdag vierde de Jeugddrumband " Edelweiss "
Heksenberg in eigen kring op grootse lliijze feest, dit in verband met
hun 7 jarig bestaan.
Een der hoogte puntsn van dit feDst vormdo de naamverandering van
Jeugdrumband naar Jachthoorn en Trompottorkorps "Edoillioiss".
Deze verandering bleek noodzakelijk door de aanschaf van de vele
nieuwe instrumenten,lliaardoor,de vereniging eon geheel geheol ander
aanzicht heeft gekregen.Deze verandering is Don grote vordionsto van
de huidige instructeur de Heer StrUver,als mede hot actieve bostuur
van do supportervereniging met hun bijna 700 gorogistreerde ledon,
hetgoen lliel een unicum in een muziek vereniging betekent.
De Edeillieiss feestdag llierd ingezet met een H.Mis in de H.Gerardus
Parochiekerk, opgedragen door de Geestelijke Adviseur Kapelaan Wier
mans.Tijdens deze H.Mis werd het splinter nieulli standaard-vaandol
officio51 ingelliijd.Dit prachtig vaandel, uitgevoerd in groone kleur
verfraaid mot.gol.r,initialen en de edeillioiss bIoom, is door de spon
ta~e steun van de bevolking bijeen vergaard.
Ook de supporter-vereniging liet zich niet onbetuigd,lliant als volko
man vorrassing,bodon zij aan do "Edolw:oiss ll wedorom Don scr i.o gloed

nieuwe Lns t r-uncnt.en bo st aan uit twaalf jachthoorns, drie Es trompet
ten en vier alt-trompetten.
' , '
ZOlliel s'morgens als s'middags maakte het Jachthoorn en trompetterkorps
eon muzikale rondgang,hiormede hun dank botuigde aan do bevolking
Van de gemeoH@@ap Hoksenborg.
Voor het eerst zal het ,Jachthoorn en .Trompottorkorps "Edoillieiss"
aan het Fedoratie-concours te Bleyerheide op 10 soptembér deelnemon.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
~ MEDEDELING REDACTIE.

Bij dezen mijn verontschuldiging voor de late verschijning van ons con
tact orgaan.,
Oe reden hiervan is,dat ik wegens ziekte een zes tal llieken uit de
roulatie ben geweest.
Ik hoop dat de verschijning van dit blad weer regelmatig kan verlopen.
W.Pilich
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lort, 31 van het concours-reglemsnt.(Bstroft promotie)

lIJijziging van

Do b8oo~deling van 2 jury-loden:
Maximum aantal te behalen punten zijn
(

t
~

il

,I

I.

\

I

, , ,

.,

• • • 280 pnt,

)

Ie Prijs met lof der jury , alle. afdelingon • • • • • , 252 prrt ,
( mits minimum 9 muzikalo uitvoe~ing )

t
~

10 Prijs mot PROMOTIE
V8naf Sup.aCdeling tot en met 18 afdaling • • • • •
(mits minimum 8,5 muzikale uitvoering )

238 pnt ,

Vanaf 2e afdeling tot en met 40 afdeling • ••
• • 231 prrt ,
(mits minimum 8,25 muzikale uitvoering)
Jougd afdaling

•••••••.

• • • • • • ••

224 pnt.

( mits minimum 8 muzikale uitvoering )
10 Prijs
Vamaf sup.afdeling tot on met 4e afdeling • ; • • • , , 224 pnt.
( mits minimum 8 muzikale uitvoering )
JGugd afdeling • • • • ••

• • • • • • • • • • ••

210 pnt.

( mits minimum 7,5 muzikalo uitvooring )

,

. ......... .
... . ..

alle afd8lingen
•
•
• • 196 pnt,
)
( mits minimum 7 muzikale uitvoering
e
,
, •
3 Prijs, allo afdelingon , •
• • • • 168 pnt.
( mits minimum 6 muzikale uitvoering )
20 Prijo

8U het ni8t behalen van een 3e prUs

xxxxxx xxx
xxxxx

xxx
)(

(168 pnt. ) volgt DEGRADATIE,
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VERPLICHTE NUMMERS SOLISTEN CONCOURS(EN)
FLUIT •
Sup,afdoIing, Van der Hoop marson no. 3 on 4, bldz. 22 en 23
uit de Pijperschool van

Atva~

Veluwe. Uitgave Molenaar' WOrmGrV8or.

Ere afdeling, Retoh marsen no , 1-2-3 en 4, uit methodo voor Pij
perfluit van A.J."PeetotIOm en W.F.Sprink.Uitgnv8' N,V.Konefa Jon
siusstr.5B Rotterdam, of Pijpersahooi van A.van Voluwe, uitgave
Molenaar Wormerv8or.

Afdeling uitmuntondheid, Wiegenlied van Brahms , bldz 13 on 14
uit Pijper-album van S.Egberts en Th.Smits. Uitgave Tiorolff 
Muziokcentrale Roosendaal.

Sup.afdeling, The Drummer Demonstration, bldz 21 uit de solis
ten - album van M.Schneider. Uitgave Tierolff - Muziekcentrale
Roosendaal.
Ere af~3ling, Our Hobby van M.Schneider. Uitgave Tiorolff 
Muziekcentraio.
Afdoling uitmuntondheid, Cirous drums uit de album " 6 soli voor
kleine trom· van M.Sauren.Uitgave Molenaar Wormorveer.

KLAROEN IN BES.
Sup.afdeling , Buiten Model Reveille (Variant). Arr.J.H.Jansen
Uit Solo - album voor Klaroenen in Bes van J.H.Jansen.
Uitgave Tierolff -Muziekcentrale, Roosendaal.
Ere afdeling , Franse Revoille , uit Solo - album voor Klaroe
nen in Bes van J.H.Jansen. Uitgave Tierolff - Muziek centrale
Roosendaal.
Afdeling uitmuntendheid , Postilion d' Amour , uit Solo - al
bum voor klaroonon in Bes van J.H.Janson. Uitg avo Tierolff
Muziokcentrale Roosendaal.
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KLAROENEN ( TRomPETTEN) IN ES.
6UF,Afdolino, Astrid, uit Solo - album voor Klaroenen
(Trompetten) in Es , van J.H.Jansen. Uitgave Tierolff 
Muziokcentrale Roosendaal.
Ere afdeling r Matador , uit Solo - album voor Klaroenen
( trompetten I in Es, van J.H.Janson. Uitgave Tierolff
Muziokcentrale Roosendaal.
Afdeling uitmuntendheid, Trompet Geschal , uit Solo 
album voor Klaroenen ( Trompetten) in Es van J.H.Jansen.
Uitgave Tierclff-Muziekcentr31e
Roosendaal.

~

xxxxxxxx
xxxxxx
xxxx
xx

__'rumb"'êd:
Op hef ogenblik zijn juist enlce werken verschenen voor

TAMBOl;'P..:SOlI5TJ:N.

erf zol er een gehele serie ven dil soort muziek verschijnen, ook voor- SLAGWEiiK
DUO en SlAGW,ERK-TRIO. Noest deze nieuwe werken-zijn tlog diverse albums
oanwezig voor :'iolisl~n-werk op ,:;lagwBrkuebied, o.o, "Solist'en~Atbufll': vern M.
Schneider, met werken van diverse kemponisten. verder "SOLO-Album", ven
J. Te-sink en fISolisten~a'bum" VOIl G, Brinkmon. Daarnaast zijn ook diverse
Amer;.koon~e albums bescnlkl.ccr..

"PIJPER-ALBUM" .
Een uitgebreid olbum met vele werken in di ...erse qenrea
elke" gele~nh€";d!'

geschi~t

voor lJiino

Voor het beste slagwerk
.
slechts één werkelijk merk, "R 0 YA L"
;. OOR ALLES OP MUZIEKGEBIED :

TIEROlff-r~UZH~KCErflllAlE
ROOSENDAAL

MMK! 9Q-!/2

TELEFOON (01650) 4S51

i,...

