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HOENSBROEK

Oe jeugddrumband "Marijke 11 heeft met de organisati~: van dit fede
ratie - concours alle eer in gelegd. Het be~tuur' heeft geen moeite
gespaard om ~it feest te deen slagen. Hierlof.
Een 16 tal korpsen gaven acte d'presence.Het fluit en tamboerkorps
" Edelweiss " uit Kendericg Duitsland, gaf San dit feest een inter
nationaal tintje.
De jury bestend ditmaal uit de heren
J.Cammenga uit Amersfoort en
Serg.Maj. J.Joehems uit Reermond.
KRITISCH VERSLAG.
~'

JUEGDAfDELING SECTOR A
Jeugddrumband 11 Clympin 11 Heerlen,in de mars wedstrijd werd uitgeveerd
Concordia van W.franssen.
Het richten niet correct.Bij het zwenken buiten gelederen
niet uitbuigen. Muzikaal kan het nog iets ritmischer. Tempo
te snel.Accenten goed.
In de eeneert wero het verplichte nummer ; De Jeugd op mars,uitgevoerd
Ritmisch kan het nog iets strakker. Grote slagwerk is te
log. Gepunteerde noten te dik.
Mars lIl} pnt, Concert 113 pnt, totaal 124~ pnt een Ie prijs,naar aan
leiding de wijziging art. 31 concoursreglement, recht voor promotie.
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Jeugddrumband "St.Barbara G.A. " Kakert Schaesberg,in de marswed
strijd werd uitgo\looljd ; \lJostrijd mars no S van A.van Veluwe.
Zwenken in de bochten niet oorrect.Ri tmisch kan het nog
iets gewonnen worden. meer nuancering is wel gewenstthet
. geheel klinkt JJotlOtoofl •Tempo te hoog.
In de- concert werd uitgevçl8r·d het ve rp Li cht;e nulnmar j: Oe Jeugd op ,
mars van m.Schneider. •
.
Het tempo was wat gejaagd .• Dit stukje valt: 'en staat :door
de accenten te laten uitkomen.Hierd~o~·ksn de rest niet
te sterk qeslagen worden, anders krijgt men geen effect jes.
I:
I c ! I
I
'" Het geheel wordt muzikas

Ier.

mars 113 pnt.,concert 114 pnt.,totaal 227 pnt. een Ie prijs met
recht voor PROmOTIE.

IC

Drumband " manuela " Nieuw- Einde Heerlen, in de marswedstrUd
werd uitgevoerd; Schotse mars van A. van Veluwe.
Opstellen ,afmars en halthouden, evenals de marsorde
zeer goed.Roffels kan ronder.•Tempo te hoog.Door het
hoge tempo komt het muzikaal er nog niet uit.Dit was
wel jamme·r.
',.
..,
·ln de concert werd uitgevoerd ,het .verpl:i,chte nummer 'Jeugd mars
"
van S.Egberts.
4 e reprise gtoot slagwerk te.sterk.Temp6 zeer go~d.
Gepunteerde noten kunnen wat Li.ctrto r •Goedduitvoering.
mars 117 pnt., concert,
llB ptit., totaal 235 prrt , een 1e p~ijs
met recht voor promotie.
Jeugddrumband "mariënwaard" maastricht,uitkomende in sector A in
de Fantasie groep, in de marswodstrUd werd uitgevoerd Franse rnar s->
van C.C.majoor.
~
Het geheel kan nog wat strakker afgewerkt worden. Tempo
in begin goed,later nogal wisselend.Accentèn hèelaar
dig gebracht.
In de concert werd uitgevoerd; Bolero militaire van major ~.B.T.
Voor deze afdeling was dit oen moeilijk nummer.Tempc
in het begin iets te langzaam,later werd dit goed.
Af en toe was men even het ritme·kwijt,doch de leiding
ving dit steeds goed op.Het steeds het zelfde,~it".,.,
maar moeilijk ritme,werd door het slagwerk goed volge
houden.
mars 115~ pnt, concert 114t pnt., totaal 230 pnt , eon Ie prijs m~t
recht voor promotie.

-
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IV AFDELING
Jeugddrumband

"St.~1artinus"

sector b

Horn, in de marswedstrijd werd uitgevoerd

Betoja mars van A.A.Laros.

marsorde en halthoGden vrij goed.Tempo iets gojaagd.Hot
geheel kan ritmisch nog wat strakker.
Concert werd uitgevoerd Wedstrijd mars no.l van A.van Veluwe.
Samenspel nog niet vlekkeloos. Dynamisch leuk gebracht.
Tenortrommen niet altUd dUidelijk. Roffel s nog niet rond.
Al met al wel een leuke uitvoering.
mars 116 pnt.,coneert 112 pnt.,totaal 228 pnt een Ie prUs.
IV AFDELING sector A
Fluit en tamboerkorps "St.~ndraes" meliek,in de marswedstrijd werd
uitgevoerd; Good Fellowship van S. Egberts - Th-'Smits.
In begin 2e stem everi'onzeker,later werd 'dit goed.Stem
ming in de pijperseven wankel.Grote trom domineerde.
Dynamisch kan alles fijner.Marsorde vrij goed.
In de concert w9rd hetverplichte nummer; The Blue Jackets van 5.Eg
ber t s - Th.5mits uitgevoerd.
' "
In de Ie reprise was het slagwerk even zoek,Oynamisch"
moet alles nog beter worden uitgovoord.Pijpers goede klank
verhouding.Tempo prima.
,
mars 113~ pnt.,concert 118~ pnt., totaal 232 pnt. een Ie prijs met
recht voor promotie.
111 AFDELING sector B
Tzomme Lkcr ps Harmonia "Amicitia" Vilt (Berg en Torblijt), in de mars
wedstrijd werd uitgevoerd; Tamboermars nco ? van m.Schneider.
Dpstellen,afmars en halthouden, even als marsorde zeor
goed.muzikaal eon

ZOOI' goecG

uitvooring .. Een bezwaa.r de

achste en twee zestienden te fel.
In do concert word uitgevoerd; WodstrUd mars no.l van A.van Veluwe.
Inzet beter neerzetten.Op enkelo kleine oneffenhecon een
zeer goede Uitvoering,
Mars 126 pnt.,concert 119~ pnt;,totaal 245l pnt. eon Ie prijs.
Trommelkorps Fanfare "St.Joseph" Broskhem - Va1kenberg,in ce mars
werd uitgevoerd; Tamboermars no.? van m.Schneider.
Het korps bij het richten te gemoedelijk, dit kan wat fa
natieker.Zwenken niet geheel corroct.Ds figuur Be twee

~

4

~

16 0 to fol,dit wordt dan 88 noot 16 e rust on tweo 32 0 noot. Vordor
oon hoeI goedo uitvooring.
In de conccrt werd uitgevoerd Euro mars van Th.Lodowick.
Een zeor goede uitvoering.Enkole opmorkingon,onoffenho
den in 28 maat in 2c repris8 en 48m8at

lilars

122"~

in do 48roprisG c

prrt , , concort 124·i; pnt., trtaal 247 prrt IC prijs.

Drumband "Jongens Pensionaat i! OleUGrheide ,in do marswodstrjjd
werd uitgovoord; 8eja Loopmars no.l van J.Tosink.
Hot korpS bU het richton fanatiekor.Rit~isch kan het
strakkor. Tempo wlssolvallig.
In do concert werd uitgevoerd 9 Parade V van Pionesano.
Tompo ook hior wisselvallig. Groot slagwork te strek.
Tr Lo.r Lan onduidolijk.Roffel t e chn.i.ck voor vorbotering
vatbaar.
lilars 109 pnt., concert 107t pnt., totaal 21Et pnt 2 0 prijs.

IL.·

111 AFDELING sootor A
JBugdklaroBnkorps "5t.Rochus" Poy -Echt,in d8 marswedstrijd ~erd
uitgevoerd; Moonshino rnars van A.This88n.
Disciplinair gocd korps.81azor groep vrU goed.
Zoer goodo uitvoering.
In de concert werd hGt vorplichte nummer, 51X1shine v2nl1i.J.Sprink _
S.Egbert, uitgevoerd.

Inzet was onzeker, lator good hersteld. In trio 20 stem
88n kloino onoffonheida De z.g. roffeltjes vun 5 kunnen
iets kortor.Dit waren enkele opmerking on V8n ctJotn. iLt!\>~
goude uitvoering,
mars123f pnt., ooncert 122 totaal 245t pnt~ een Ie prUs met PROlilOL
TIE.

Drumband Fanfare "Excelcior" v Buggör.umc-, in de rnarsuieds t.r ij d
Electron mars van W.Hautus.
Opstellon,afmars en inrukken zeer goed.Laatsto reprise
pauken trommen ton opziohto van do kloine trommen on 
ritmisch. Tempo goed.Al mot al oen ze or goede uitvoering.
In de conDort word hot vorplichte nummer; 1 0 Conoours Mars van
P.5talmeier Jr. , uitgevoerd.
Muzikaal ~ets minder als mars,6 e ropriso samenspol .
onduidelijk.Vordor vrij goede Uitvoering.
Mors 121t pnt., concert 119 pnt. totaal 240t pnt. oen Ie prijs met
PROMOTIE.

~
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Bazuinenkorps "Jong Levon" Brunssum, in·do marswedstrijd werd uit
gevoord; Roitermars •
Marsorde vrij goed. Te sterk op het lichte maatdeel.
Vorder kan het muzikaler met nuances.
In de concert werd uitgevoord; mars.no. 1_ sn 2.
OOk hier werd woer het lichte maatdeel betoont. Bazuinen
golijk aanzetten. Articulatie to dik in do bazuinon.Tempo
goed.
Mars 113 pnt.,concert 109 pnt.,totaal 222 pnt. een 2e prijs.
11 AFDELING sector A
Drum en Klaroenkorps " W. N.Kr ;" Simpelveld, in de msrdwedstrijd "'erd
uitgevoerd; Taptoe mars van Verheyen -Schneider.
Opstellen,afmars on. halthouden ~eer good.Muzikssl een
keurige uitvoering. Vooral zeor goodo blazers groep.
Begeleiding slagwerk ietwst sterk.
In do concert word het verplichte nummer, Ship Ahoy van S.W.ffiuize_
laar uitgovoerd.
Inzat f. te s t cr k , hi.nr dco r kwam hot f. f , er niet uit.
Slagwork bogoleid good. Ofschoon mindoro uitvoering als
mars, toch nog eon goode uitvoering.
mars 126 pnt., concert 118t pnt.,totasl 244t pnt. een la prus' met
PROMOTIE.
Fluit en tamboerkorps "Juliana" Abdissebosch, in de mars· werd uit
gevoerd; Evergreen van S.Egberts _ Th.Smits.
Marsordo niet voldoende. Slagwork,c
vooral ~verslagtrom te sterk.Moer nuancering is wol gowenst.
In de concert werd het verplichto nummer; Signaal m~rs no.2 van
A.van Veluwe - W.F.Sprink, uitgevoerd.
Ie reprise slagwerk te sterk en te log er zit geen lek
kor ritme in.~ijpors wel muzikaal. Het geheel kan wat luch
tiger gespeeld worden.
Mars 108 pnt., concert 113 pnt.,totaal 221 pnt. een 2e prijs.
ERE AFDELING sector B.
Klaroenkorps

"St. Ant.on i.ua" Treebeok,in de mars werd uitgevoerd;
Trompetgosch~l vsn S.Egberts.

.

Lengte gelederen niet goed gericht.Dynamisch kunnen er
gro everschillen zijn.In tran 8010 acconten te zwak.
Enkele opmerkingen van zeer goede uitvoering.
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SUP.AFDELING soctor B.
Fluit en tamboorkorps "Juliana '27 " Versili~nbosch-Heor18n,in
de mar8~edstrijd werd uitgevoerd; San Carlo van O.Tschuor.
Prima marsorde en tempo. ~lank en klankvarhouding geed
tot zeer goed •• Jammer was dat het slot mislukte.
In do concert werd uitgevoerd; San Romo van J.Meister.
Inzet nogal onduidolUk.ln de 1 8 reprise kon de nUancos

mooi or tot zijn gebracht Worden. In trio vaak het slag
ure r k te s t.erk , Al. met al eon goede uä tvocr Lnq,
Mars 117 pnt., concort 116~ pnt., totaal 233t pnt. Den Ie prijs.
Beste tamboer-maitr6 waren do T.m. van Trommolkorps Fanfare "St.Jo
soph" Broekhem-Valkonburg, en de T.M. van Drum on Klaroenkorps
"W.N.Kr." Simpelvold, beide T.m. kregen door de he or J.Cammenga
oen grammafoon plaat aangoboden.
Het bastuur van Marijke verzoekt het volgendo op te nemen;
Namens bestuur on leden van Marijke, hartelijk dank aan aan alle korp
sen die zaterdag 24 on zondags 25 jruni hebben deel genomen aan het
festival resp. federatie-concours.
Tot slot dank aan het federatie-bestuur voor de medewerking bij do
organisatie.
OXOxoxoxoxoX

INSTRUCTEUR EXAmEN TE KERKRADE.
Op zaterdag 1 jili j.l. hadden do inetructeur - examen plaats aan
de muziekschool te Kerkrade. Dhr.P.Vrouls slaagde met onderschei
ding. De opleiding kreeg dhr.P.Vreuls aan de muziekschool to Kerk
rûde.Fod'eratio-gfJcommiteerde was dhr.H.J.v.Zijl. ;:

t [

I

llie Luri.Ll.ende modewerking bij het onderdeel "Praktijk-instructie" ver
leende het Fluit en tamboerkorps "Ons Genoegen" van Kaalheide •
oxoxoxoxoxox

xoxoxoxo
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KLANKEN UIT HET REPETITIE LOKAAL.
PHRASERING
Togen de nuancnring wordt wel nog eens gezondigd, even eons als met
do phrasering.men hoort soms de geksto dingon. Vale medeworkendon
in oen PUper of Klaroenkorps begrUpon nog maar niet,dat muziek medo
bestaat uit iets dat het beste is te vergelUken met vragon en ant
woorden in onzo sprooktaal. men m8akt toch oök geon opening tussen
de woorden als men ti, v , vraagt " il,'!lQ:r ga je naar t oe ?" en ook
niot tusson do woordon va.n het antwoord

11

Ik ga naar de ropetitie "

Vooral do melodie blazers in een korps moeten daaraan denken.
Bekijk BBn 'molodie Dens good, zeek aens

~ven

naar vraag en antwoord

en als regel zal men die gauw vinden.
Voorkom,dat U midden in oen vraag of antwoord moet adomh31on, maar
doo het er tussenin.Als .,. men hiorop gm,t 18ttèn zal rnon spoedig
.ook tot do cntdokking komon, d Q t
he t
adem hal 8 n o p
o 0 n m a a t s t ree p
a I s
reg e I
ver koe r d
i s . Ik moet hioraan toavoagon, dat mot de vorbindingsbogon in de
muziok soms vroomd ~ordt omgosprongon.Voo~al vindt man dat in 0~~_
rangamanton. Oe ph~aseringstokens wordon daarin moostal procies 0
vorgonomon vun do oorspronkolUko compositio, en dat is soms heol

vorkoord. Een handig dirocteur weot hior echtor wel raad op.
man ziet dus, dat hot lang niot hot zel~dD
w a a r men in de mu
ziek ademhaalt.
In het nyz onde r gold dit Vocr do melodiu bläzers, maar ook voor zij
die bagoleiding spelen, hobbon hiorop to letten.Hot is somsvorma 
kolUk, als mon ziet hoe eon bassist b.v. kan zitton happon, omdat
hU niot op do juiste plaatsen ademhaalt. mon morkt dit soms in aan
bas - solo ~an Gon mars b.v., er wordt den vaak na iodore kwart 0
dom yohaalt. mot als onvormUdolUk resultaat, oat al dia ~w8rtan to
kort wardon on alIas happorig klinkt. Bovendien wordt do blazer on
tijdig moe.
Er wordt echter noglap ande r etuijz e tegen de phrasoring gozendigd,
n.l. door het verkeerd

8anbr~ng8n

van

QCCont8n~

Ik heb daar nog

oon8 speciaal op gelet on helaas maast ik constateren, dat er moar
he a I weinig korpsen zijn die deze fout
.J n i
.; t
boz i t t on , Bij
hot ene is hot erger don bij hot andere ,moar blazors die meor of
mindor mot dit vroomdo euvol bohept zUn hoort mon in bUna ieder
korps .. Het zijn do z ~ IJ. Il dUll:'GI'..§." .. Door oen paar voorboulden zn l ik
nog eens duidelijk makon waaruit dozo fout bostaat. B.v. het volgen
do figuurtjo •
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or eens op hoe vaak dit werdt geblazen alsvelgt;
>

..... -.,

JJ~ J"~I I,\~
Qus wordt

>

~

niot olleen eon aooont gegevon op de plaats waar dit ab

soluut niet komen mag, n.l. op hot lichsto maatdeel in de maat, maar

bovendien wordt die laatste Gehste dan ook ni3t zuiver afgestoten.
Ook hoort men iets dergolijke ~aBk op oon laatsta· kwart in eon maat
als d?arop oen hogero toon volgt.

Ik behoef niet

te zeggen heG hierdoor een melodielotaal ontwricht

en uitzijn vorband wordt gerukt. Eón zo'n

lid u

UI 0

r

l,'

j.n

aon kor~

on 015 men er niet sto8ds op blijft hamoren,haalt hij allo phrasering
absoluut wog. Deze manier Va~ blazen sehijnt ook nog besmettolijk t~
zijn .Ik hob bij ondonJinding, dot indian de la fluitist of t r ompo t t Is t
dio fout voortdurend maakt on or komt oon loorling 2e partij naast,
men dan hoeI goed moet oplatten of hU neemt die fout ovor en gaat
.ock allo lichto maatdolon

11

duw

0

n u •

Wouter Hutsohenruytor zegt in zijn voortroffelijke workje 11 Do Dirigent
- Als
g ij
a d e mt
0 p
h a t
ver k e e·r d e o g 0 n
g ij
van
hot
m u z i 0 kst u k
b I i.k, m a 0 k t
o 0 n
zin 1 0 z 0
c a r i cat u u r - Ek zou er aan aan wil_
Lcn toovoegon; 11 En als gijoccontob,sbot maken op de plaatson dio dit
hot allarminst vordragon kunnon, is wat U ton gohoro brengt ga on
11 m U z i e k 11 meor maar eon soort lawaai ,waarvoor Gon musicus hard
wugloopt. "
G.GIJzGn Rul.Jvor.
oxoxoxoxo~oxox

RECTIFICATIE
Vor~iohto

nummor van de afdoling uitmuntcndhoid voor fluit is on 
vollodig.Dit moot DIs volgt luldon;
Afdaling Uitmuntondhoid, Wiogonliod van Brahma, sboods do bovenste
rogol, bldz. 13 en 14 uit Pijporalbum van S.Egborta - Th.Smits.
Uitgavo Tiorolff - muziokoontro18 Roosendoal.

•
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VERPLICHTE NummERS

9 _.

SOLISTEN'CONCCU~S

(EN) VOOR JACHTHOORN.

2;'\CHTHOORN.
Sup. afdaling, ~~ta~or, uit Solo - album Voor Kloroan0n
in Es; van JbHcJ2nson~UitgnvQ Tiurolff Roosondaal
Ero afduling , Trompotgoschol ~ uit Solo -albLJm voor ~la
roo~on in Es,' t'an J.H~JDnson. Uitgave Tiorolff RoosQndaol
Afdaling Ui tmundhüid z UJGl t.or-us t.on Cavo Lcr iston , uit 50
Lo - album van J '1. .Ioriscn , UitgClVG Tf.o r oLf f Roo suridna l ,
oxoXOXOXOXCX9XOXQXO

WIJZIGINGEN
_._-

SECRETARIATEN.
-

Drulnbofld Hanrnorric "St .. GOJ:'laC~ius 110irsbeek? Distriot
VDorhoon~
A.J.Bocstun Schoolstroot 15 Oirsbeük
l-hans
R.Douven Hultorlliog 41 Oirsbaok

111

R.K. Jougddrumbond I1 ~18nUcJÜ.3. Ij !,ji.ouw ·,Linde Hoer18rhcide;,Oistr.III
Voorheen
A.C.Goossons I-Ioicarisborgwcg 83 Nw.- Eindo H8orlor
hoido.
TnDÏ'S
G" v , d , Bi' .i nl: Oahliost!'2.a.t 14 HeGr Lur hc.i dc
Kl:troc:ikorps 11 st,ll'~ihertus 11 I.ILH"_',chsbor~':,;Dlstrict 11
Voorhoon
8.Sonden Korkstrsat 64 Ubochsborg.
Thans
; P.Janseon KGrkst12o~ 31 Uhac~sbGrg
Fluit on tamboorkorps WilhelminCl Nieuwenhagen, District I

Voorheon
Th2ns

; H.Rutgons
; G RijkssR

Voortstraat 66

Niouwcnhogon
1.1 PH_èftOOgDn

, fJbJrg .leys8RstIIOEl.L

fI.

P. ~•• k,

oxoxoxoxoxoxoxoxoxo
Drum en KlaroGnkorps 11 muziek is Leven I' He ar Lon , Distriot I
Voorheen; Mej. Lamars Hogo de Grootstr. 16
Heerlen
Thans
,; K.F. Dieter~an Pieter Broughelstr. 21 Heerlen

Drumband Fanfarekorps "Eendracht" NieuwenhagBrheide,Distritt I
Voorheen ; P. Van den Hoff Doornkampstr. 71 Niouwenhagen
; J.Erkene Kleine Voortstr. 3 Niouwenhag8n
Thane
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40 JARIG BESTAAN " JULIANA '27 "
Huldiging van. jubilarissen,overdracht van nieuwe uniformon door h~t
damoscomit6 on oen feestavond iri do zaal Romantica, was de inzat van

het 9 daagse festUn rond het 40 jarig bestaan ven fluiten tamb.korps
l'Juliana '27 " Vorsiliênbosch.
De jubilarissen weron de heren A.Kastermans, jarenlang voorzitter en
thans Ere - voorzitter en J.Bruystens,
Temboar - maitré.
Beiden .horen waren sinds do oprichting lid. Deze beiden jubilarissen
moesten Bon groots a hulde laten welgovallen.
Verdere jubilarisson waren de heren Fr.Debets en C.Ksstermans, resp.
25 on 12~ Jaar lid.
~
Hoogte"Pdlt van de feestavond ura s de over-dracht Van de unirbrmDn,
door het damescomitá, door monde Van de '·)orzitster ffievr.~.J2cobs
Als een goede 6iJ \ start van het 9 daagse feest was een grootse
receptie.Zeor velon kmamen hun opwachting makon. Velo zustervereni
gingen gaven akte de presénco. Namens het gomeentebostuur waren
wethouder C.Schlössor, als mode de heren Dohmon on do Wilde, namens
de gemoentelUko muziekcommissie. Overste H.Offormans bracht do goo
de wensen over ven de Rijkspolitie uit Brabant'b ..
Hot foest werd besloten met een festival, waar Hen 20 tal korpsen
medewerking verleenden.
oxoxoxoxoox

40 JARIG JUB[LEA FLUIT EN TAffiB.KOffiPS "ST.JOZEF" VAALS.
Op 23- 24 en 25 juni hordacht "St.Jozef" Vaals haar 40 jarig bostaan
feest. Hot hoogtepunt Van dit feest was wel de rocoptie en de huldi
ging van hun ,liefst 17 jubilarissen, dit kan men wel als oen unicum
boschouwon.
. '
~
De roceptio in zaal Gelissen was eon groot SUk88S;Zd verschenon o.a.

de hoor C.Hormans ,consul van Nederland in Aken, Burgemeester A.ffiae
non, divorso raadslndun,parochiogocstolukhoidll, do hoor Jourissen,

commandant van de qrigode dor marechaussoe ende heor Vaanholt ,
commandant van de groep rUkspolitio. Vrijwol allo plaatsolijke Vere
nigingen bodon hun qe Iukurcnaon aan, tovons ver scheen oon doputatie
van fluit on tamb.korps " Juliana '27 " V~rsili6nboBch~
Het dnmoscomité on boschermvrouwG zorgsen voor aon vorrassing , en

bodon oen geldbedrag aan voor aankoop van vier nieuwo umiformon on
eon tamboer - maitr8stok.

~
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NIEUWE LEDEN.
l..

r

i

(

Drumb~nd' nAgalha"

H A' [, L E" N
Socr. J.Ramakars Burg. Hoebenstr.
Ingodeeld in dist~iot IV

Kl~roenkorps

"St.Cathartn~ '"
Secr • j .Kcs ee Ls VlootkantlS
Ingedeeld in district V

~

Haelen

1.-.'

S TRAm p R Dy

Stramproy

Drumband Kon. Harmonie van ,ï",,,, I .. T HOR, N
Secr. G.H.G.J.Nelissen Baalstr. 11 Thorn
Ing8deeld in district V.
Vrienden van harte welkom.
UITSLAGEN FEDERATIE - CONCOURS TE HINGEN _ ECHT OP ZAT.29 JULI 1967
Drumband "St.Rochus " Stevonsw88rt, uitgGkomon in Jeugd Afd. Soo
tie B. 199 t punt, eon 20 prijs.
Drumband "SLNioolaas " Hcythuizen , IV afdeling sectio A, behaal
de 231 punt eon le prijsmGt PROmOTIE.
Drumband Fanfare "St.Jan" Tungclroy, IV afdaling soctie B, be"
haalde 2c41 punt, een 2e prijs.
"" Fluit en tamboerkorps "Juliana" Poy ol Echt,2 e afdeling seciie A,
behaalde 238 punt, een Ie Prijs met PROmOTIE.
Drumband Fanfare "Ncoit Gedacht"
behaalde 219 punt, aan 20 prijs.
Drumband

u

Wcllorlooi,II afdeling sectie B.

St.Urbanus" montfort, 11 afdaling soctio 8, bohaaide

246. punt, oen 1 8 prUs.

Drumband Fanfare "SLCaecilia" Ubach.sbcrg, II afdeling sectie B.
behaalde 229 punt Ben Ie prijs.

_ 12 
Drumband Kon. Harmonia "St.JoSGph" Berg aid maas .. II af'de Li.nq SGC
tie B.,bGhaalde 229 punt Gen Ie prUs.
Drumband Fanfare u St.Barbara" ffirunssuliJ', lafdelin" sbnt Lo A,
bGhaalde 219~ punt een 28 prUs.
Drumband "St.Martinus" Linne, I afdeling sectie A. behaalde 2lSi
punt Gen 2e ';, '. prijs.
DrumbiJnd van do muziekkorps " St.Barbara" Sanderbout, I afd8ling
sectie A, behaaldG 23l± pnt. een Ie prUs.
Fluit en tamboerkorps u Excelcior" montfort,I afdeling sectieB.
behaalde 22B punt Don Ie prUs.
Fluit on tamboerkorps "St.Ulillibrordus" Dbbicht I afdeling sectie
behaaids 224 punt, aan Ie prijs.
Fluit Gn tambosrkorps "St.Joris" St.Joost - Echt, Sup.afdeling
soctie B, bohaalde 229± punt oen· Ie prUs.
OXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

rum ba nds
Op het ogenblik Zii\1 juist eniqc werken v~l·schenen .. voor TAMJJOER-SOU,STEN,
en zal er een gehele serie van dit soort mvaiek verschijnen, ook voor 5LAC\iv'ERK

DUO en SLAGWERK-fRIO. Noest deze nieuwe werken ziin 110g dtverseiolbvrns
conweaiç voor sofisffö,l1-werk op slagwerkgebïed, o.o, "Solisn:m-Albl'm" van M.
Scbneider met werken van diverse kornpoolsten, verder ,.SOLO-Album". van
J. Tesink' en "Solisten-olbum" von G. Brinkmon. Doemeest zijn ook diverse
Amerikaanse albums beschikboor.

..PIJPER.ALBUM"
Een uitgebreid album met vele werker- in div~rse genres, çeschikt voor p;:"\o
elke gelegenheid!
...

Voor het beste slagwerk
slechts één werkelijk merk, ..R 0 Y A L"
VOOR ALLES OP MUZIEKGEBJED,

TIEROLff·MUlIEKCENTRAtE
ROOSENDAAL

MARKT 90-97

TELEFOON (01650\ 4551

MUne Heren
Waarom 3x Îopen. als dit in

één ~ kan !~!

Voor het huren van:

FEE5TTENTEN,
~

<::iELUl DS i NSTl\LLATI E,
VERUCHTI NG
t\:..Bt\~KgR__~!!_?0.:-

DANSVLOEREN

I

SLAKK.E.NSTRAAT 67

1

HOENSBROEK

L_.__.

__.

en

.

Teh'foon:044!'8-57~;7

..

._..__._-'

SPE Ci ALI ST E ft
'n

UNIFORMKLEDING
HASSELTSTRAAT 197 .. TILBURG
TELEFOON (O 4250) 2 5487

SHOWROOMS: HEUVELSTRAAT '03 • TILBURG· TEL. 21798
GROENSTrit,Al 64-66 • GELEEN· TEL 2005

Vroogt vriibiiivend offerte

'---~'-----------'-------"-,

H.H. BESTUURSLEDEN

Voor het huren van Feesttenten tegen bilUjke tarievUl is bet centrale adie
voor Llmburg~ Oost 8rablUit en Gelderland en dus voor lJ

HEKKENS-R~uver

Induol<ieelraal 16 • Tel. 04704-1771

----~---,~-----,------.-------

----~-~-_.

__..--._-------_._-
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IM:u.z.ilel'i~~{>'Iil'l"nl{~
AKERS'fRAA'l' 9B

8t"E1;nOLZmIBHDE (L.l

uw

VEf:.TUOUVlENSADllES

Grote sortermg kal ïavellen er. phl'itic vellen:
Wouter Kmg, Everpiny. Levering van alle
binnen- en buitenlandse muziek.
VAKKUNDIGE REPARAT1E..INRICHTlNG

veer alle muziekinstrumenten.

I

CONCERTTROMMEN
Royal. Ludwig, Pr-emier, Suptön, wttey
MARSTROMMEN
Royal. Supton. witev. Leverbaar in Si) cm,
33 cm en 3D cm.

PARADE·, DIEPTE· en OVERSLAG TROMMEN
Floyal:
Diver-se modellen zowel enkel- als dubbel
snanbaar, verende schreefbussen. even!
automatisch snarenmechaniek. PerIoid uftv.
in diverse kleu-ren.

Wlley:
Luxe parade trommen. 8. x: dubbelspanbaar.
profielbanden, nylon . . . ellen, demper, 3UtODl.
snarenmechaniek, perleid uitvoering in div.
kleuren
Luxe _everelagtrom
dubbelspanoauz- .uet dempers

Suplon:
Prachtige modellen in alle kleuren. ge!akt
of pertotd voos-zlori van gleufplaatjes en
voetjes, Leverbaar met schr-oef- of touw
spanning.

!

I

KLAROENEN
Supton, Mahilion. Van Engeten. In lic,..; uf ce
of gecombineerd met ventlel ot barll. Bas
trompetten, Jachthoorns, Bazuinen, Basheli
eens.

