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FEDERATIE _. CONCOURS TE BAEXEM.
De organisatie van dit concours was in handen' van de drumband van
de Fanfare ~Aurora". 08 organisatie was in de puntjès verzorgd,
vooral dank zij het mooie weer, was het waar festijn.
Een 25 tal korpsen melden zich prec8nt. Erg Jammer was het dat ver
schillende korpsen niet tUdig aanwezig wa~eh, zodat de marswGdstrUd
niet in de vGlgorde verliep zGals gepland was.
JEUGDAFDELING SECTOR A.
Jewgddrumband "St.Agatha" Haolen,marswedsiUd Stolkmars van S.Egberts.
Goede orde,tempo goed.Oe figuur 16e - Be - 16e , niet dui
~
delUk.In laatste r8prise slag te veel.
Concert ;Jeugdmars no.3 van S.Egberts."
.
de 16de figuren onduidelUk. Het geheel kan doorzichtiger.
mars 113~ pnt.,concert log pn~.~tota~l .22~~ pnt Gen Ie prijs.
Jeugddrumband " Fatima " Weert;marswedstrijd, De jeugd op mars, van
m.Schneider.
Tempo geJaagd. In 4,verdeling niet ccirrect.
Concert; Jeugdmars no.3 , van S.Egberts:
De 16de figuren onduid81Uk.DG figuur 168-8e-16e niet
correct.
!
mar~ 111; p.,concert 107 p. totaai.21B;·p. oen 10 prijs.
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111 AFDELING SECTOR A.
Drumband van de Kerkelijke Harmonie "Unitas et Fidelitas" Gennep.
Marswedstrijd ; Tw~slag Franse marsen.
Orde good,roffelteehniek opvoeren. Verder goede uitvoering
Concert; Ie concours mars van P.Stalmeier Jr.
no. B had iets marcant er "gekund. Verder heel goede uit
voering.
Mars 121 p.,concert llBt p. een Ie prijs met promotie.
Drumband Harmonie "L'Union" HeythUizen.marswedstrijd;L'Union Uobr
uit .

Het ritme kan iets strakker. Goede uitvoering verder;
~
Ie concours mars van P.Stalmeier Jr.
Indien men ~et zware maatdeel meer betoont wordt het rit
me strakker. Tempo niot constant.Dynamisch meer grotere
verschillen meken.
Mars 119t p , concert 110t p , totael 230 p , Ie prijs.
Concert

Drumband Harmonie "S,t.Caecilia" Bleri,ck,Marswedstr.ijd ; Schotse
marsen van A.v.Veluwe.
Zwenken niet correct,5e reprise niet~orroct;Dynamisch
goed geprobeerd.
Concert ; Het begin vanC.,Landsbergen.
Deze uitvoering beduidend mindor als mars. Totaal muzikaal
niet voldoende.Men kan zeker'beter.
Mars 117 p. concert 104 p. totaal 221~ p. Ie prijs.
11 AFDELING SECTOR A.
Fluit en Tamboerkorps "Juliana"
",
Abdissebesch,marswed3trijd
Evergreen van S.EGberts - Th s Smdcs ,
T m' oo
,..
Disciplinair kan alles strakker. ,9
r, iets rustiger
houden. Slagwerk begeleide goed.Stemming zeer'goed.
Concert r Signaal mars no , 2, van A. v .Veluwe~ Sprink ."
"Sarnoriape L niet correct. Ook hier slagwerk weer goed;
Het zware maatdeel meer betonen dan wordt het ritmisch
strakker.
Mars 116t p. concert 114 p. een Ie prijs.
Flui t en Tamboerkorps "Juliana" Pey-Echt, marswedstrijd ; Good: F01
low-shi[1 vanS.Egberts-Th .Sm:Lts.
'
Een goede uitvoering. Pijpers meer betoflen.Stemming zeer
goed.Slagwerk gped.
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Concert; Signaal mars no.2 , van S.Egborts-Th.Smjt~.
Het gehoel kan iets luchtiger go bracht wordon.Toch nog
oen goede uitvoering.
Mars Int p , concert 117 p , totaal 23St p, Don 10 prijs met promotie.
11 AFDELING SECTOR B.
Klaroonkorps Schutterij "St.Catharina" Stacmproy, marswedstrijd,Fredo
rik Hondrikmars van J.A.Ruskus.
Zwenken niet corroct.De triolen niot goed ingedeeld.
Klaroenen, stemming niet altijd zuiver .Slagwerk goed.
Concert; Drummer Boy van J.A.Ruskus.
Stemming ook hier wankel. Tempo to langzaam.Het klonk
~
niet ritmisch •
.Mars 1I5t p , concert lDti p , totaal 221t p , eon 213 prijs.
Drumband Fanfare "St.Caecilia" Helden,marswedstrijd ;Buiten Model
mars van m.Schneider.
Tempo te snel. Op enkele kloinigheden een goedc uitvoep
ring.
Concort
St.Caecilia mars van J.H.SchroBn.
Ovor het gehoel voldeed deze uitvoering niet.Hier en
daar enkele oneffonhcden.Ritmisch kan het beter.
mars 121 p. concert 116 p. totaal 237 p. een Ie prijs~
Drumband Kon.Harmonie Lottum, merswodstrijd; Wedstrijd mars no.6
van A.v.VBluwe.
Zwenken niet correct. In 5,tenortrommon niet correct.
Verder wel eell goede vi.tvooring.
Concert; Tamboer mars no.7, van A.v.Veluwe.
Tenortrommen te sterk.Nuancering is wel gewonst.Tempo
...
corroct.
mars 121 p. concert 116 p. 237 p. toteal een Ie prijs.
Drumband Fanfare "St.CaecilmlÏl " America,marBwedstrijd; Temboer mars
no. 7, van m.Schneider.
Het zware maatde81 meer betonen,dan wordt het geheel
ritmischer.
Concert; Lex de miliaan mars van A.v. Veluwe.
Do 16de klonken wat ruw.Ritmisch kan het sterker.
Tempo goed.
mars lIst p. concort 115 p. totaal 233t p. een
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; AFDELING SECTOR A.
Drumband Kon. Harrn,

11

St. Caecilia" Swalmen, marsuJ8ustrljd; Wilhelmina

Parade van m.Sauren.
Enkele oneffenheden in Ie deel.Goede techniek.Dyna
misch goed, roffel secenten goed uitgevoerd.
Concert
Licht te voet no.2 van S.Egberts.
In 5 , enkele oneffenheden. Verder een Zeer goede uitvoe
ring.
mars 121~ p. concert 123p. totaal 244, p. een Ie prijs met promotie.

~

FSIuit en TamboedrkorpsW"FstS.co~neklis" Swertbroek, mor"wedstrijd ;
empre crescen 0 vam • • pr1n •
Verdienstelijke uitvoering, de loopjes nog niet helemaal
correct. Slagwerk goed,stemming in do pijpers goed.
Concert Kabouterpromenade van W.F.Sprink.
Accenten meer betenen.Het geheel moet lichter gespeeld
worden. Stemming goed. Slagwerk goed.
mars ll3~ p, concert ll2! p.totaal 226 p, een Ie prijs.

I

Trommel en Fluitenkorps "Steijl !'iI" Steijl,mars;Somper Crescendo van
W.F.Sprink.
In aanvang het tempo iets snel. Roffeltjes van 5 ,kunnen
iets korter. Verder een goedo uitvoering.

I

Concert; Kabouterpromenade van W.F.Sprink.
Het trio kan neg wat zang -ijkor gebracht worden. Tempo
goed.Stemming goed.Een muzikaal gebracht werkje.
marG 118i p. concert 12D po totaal 23B~p. eon Ie prijs met promotie.

iI

!

11

i

f

I

1.

I:'

Drumband Harm. "St.Vinc9ntius" Brunssum, marswodstrijd ; llJilhelm5.na
Parade, m.Sauren.
Zwenken niot correct.Samenspel niet altijd correct.
Dynamische verschillen zijn to klein.
Concert; Licht te voet no.2 van S.Egberts.
Zo Reprise groot slagwork ongelijk.Het moet lichtor en
ritmisch klinken.
mars 114t p. concert 116 p. totaal 230t p. een Ie prijs.
I AFDELING SECTDR 8.
Drumband "St.Jan." Baexem, marswedstrijd; Lex de mUiaan van A.vcVe
luwe.
In 20 reprise tenor trommen on grote niet oorroct o

~
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Cocert; The Bandman Coming ven m.Schneider.
Goede inzet, in 4 oven ongelijk.Roffeltjes van 5 kunnen
korter.Verdo~ aan heel goede uitvoering.
ma~s 120 p. concert 117 p. totaal 237 P. een Lo prijs.
nuit en temboorkor-pa "Eendracht" Eijgelshoven,marswadstrijd Triumph

mars' van J.Tesink.
'Zwenken niet correct.Triolen rustig houden in de pijper
partij.Stemming uitstekond.
Concert "Steeds Trouw van H.J.Bruystans.
Goede inzet*de figuur Be mot punt en 16e noot meer mar
keren.Stemming in trio even wankel.Overigens een goe-

W mars
J
i

de mars.

.

113 P. concert llBt p. totaal 231t p. een le prijs.

AfDELING UITMUNTENDHEID SECTOR A.

i

,~
~

t

Drumband Harmonie "Concordia" Obbicht,marswedstrijd; Beca mars van
Chr. do Joode.
Orde zeer correct. Zeer muzikale uitvoering.
Concert; Yhe Drummers Dream, van J.Jochems.
Deze uitvoering beduid8nd minder els mars. Men kan
beslist beter.
mars 126 P. concert lOgt P. totaal 235t p. eem le prijs.
Drumband St.Pet:Eus Roggel, marswedstrijd; Boca mars van Chr.de
Joode.
~Een heel verdienstelijke 'uitvoer~ng,jammer van de vergis
sing.
Concert; The Drummers Dream , van J.Jochems.
Deze foxtrot scheen niet helemaal begrepen te zijn.
~mars 119 P. concert ggt p. totaal 21Bt p. 8en 2e prijs.
Klaroenkorps St.Petrus Kelpen - Uler, marsilledstrijd ; Lustig Voor
waarts van P.J.Laro.
Zeer goede uitvoering.Goede erticulatie van de blazers.
Het geheel werd wel wat voorzichtig gespeeld.
Concert ; Drumbandblues van A.v.Veluwe.
Tempo voor bluos wat langzaam.Dynamisoh zeer gooe.
mars 12D p. concert 117 ~. totaal 237 p. een le prijs.
Fluit en TambDerkorps ST.Hubertus Kessel,rnarswedstrijd; In ffiar
ching Order van S.Egberts en Th.Smits.
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Accenten in slagwerk iets meer laten uitkomen. Tompo kon iets rus
tiger.
Concort ; Valencia Paso D~ble'van S.Egberts '- Th.Smits.
Met iets meor tempo kreeg alles meer karakter. Goede
dynamiek en articulatie. KourigB uitvoering.
Mars 118 p. concert 123 p. totaal 241 p. eon 10 Pl'. met promotie.
Fluit en tamboorkorps St.8arbaraG.A. Schaosberg-Kakert; marswedstrijd
In Marching Order, van S.Egberts .,Th. Smits.
Tempo iets te snel. Slagwerk €gen 'over de pijpers te sterk.
Verder goede uitvoering.
Concert ; Valencia Paso Doble van S.Egberts - Th.Smits.
Door hot goede tempo werd het karakter geed getroffen. &,
Stem~ing.Prima uitvoering.
~
Mars lIgt p. concert 123t p. totaal 243 P. een Ie prijs met promotie.
AFDELING UITMUNTENDHEID SECTOR 8.
Klaroenkorps Boegden te Beegden.
Zwenken niet correct. Verder een muzikale uitvoering.
Concert,~dorik Hendrik mars van J.A.Ruskus.
Oe gepunteerde halve noot de veIle waarde geven.
Verder een goede uitvoering.
Mars 120 p. concert 241 p. een Ie prijs.
ERE

~FDELING

SECTOR A.

Klaroonkorps "St.Lucio". Nederweert, marswedstrijd ; Frederik Hendrik
mars van J.A.RuskuB'
De 6/B maat kan wat ritmischer.De verschillen. in de dy
namiek kan groter. Verder een heel goede uitvoering.
Concert
Litlle Monique van J.v.Ossonbruggon -M.Schneider,
Tompo kon iets levendiger, waardoor de inhoud'meor'
karakter wint.
Mars 121t p. concert 116 p. totaal 237tp een Ie prijs.
Fluit en Tamboerkorps Helde Swalmen,'marswedstrijd; Limburgse Jagers
marS van J.Jochems.
Zeer geede muzikale uitvoering. Tempo en ritme prima.
Concert;Jacquelino van J.Jochems.
Deze uitvoering minder als mar's,maar toch' nog een heel
goede ui~voering.
Mars 128 p.concort 119t p. totaal, 247t p. een Ie pr.met promotIe.
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Drumband Oud Koninklijko Harmonie Eijsdon,lmarsllJous6rijd Tno Last mo-~
mont van P.Stalmeior.
Zoor goedo disciplinG.Uitstokendo uitvooring.
Concort; Tho Conquoror van G.Bosdijn.
Hior past goon kritiok,van dit optreden kon mon alloon
maar genieten ..
mars 132 p. concort 13St p. een 10 prijs mot LOF DER JURY,tevons
hot hoogsto aantal punton van dit concours.
oxoxoxo~oxaxOXOXOXDX

FEDERATIECONCOURS TE BLEYBRHEIDE OP lP SEP. J.L.
Het laatsto federatioconcours voor hot seisoon 1967,llJerd georganisoord
door het drumband Jongensponsionaat Bleyorhoido.
Do organisatie, bestaando uit bovongenoemd korps met modeworking
van het aktie-comit6, hoeft goed werk godaan.Zij kunnon op een go
slaagd faost terug zion.
~
Voorafgogaan door hot fluit en t.amboorkor-p s "Wilholmina" uit Bley
erhoido;dof5.1eordan de doelnomonde knr p sen vo oz- het E:C'o-comité

en foderatiebostuur.Fluit on tumboarkorps vorzorgdo tovons cp keu
rig.e -wijze do muziek voor hot dofi18"

_

Hot concours trok vool publiako belangstolling.Het muzikalo poil
lag bijzondor hoog~gozien de velo promotie's dia de j'Jry,bostaando
ui. t de her-on J" Jochoms on J "Sommoling;- kond; n t oekunncn , ,
Looo-burgomeoster

DrsoB~ck

open do officioelllot concours on ondor

,1

het spelen van het Limburgs Volkslied ging do. LimburgsG vlag in top
JEUGDAFDELING SECTOR. A.
Jougddro.;mband "Prinses marijko" Heef:lor.baEln, marsllJodstrijdj Vrolij
ko Jeugdmars van S.Egberts.
Op ankola kleinigh8debna, eon complimont u.raardigo uit
vodring~

Concort~;

Jougd mon~et, van m.Schndidor - F.W.Sprink.
Iets moer aandaoht boste den aan do nuanooring.Verder oen
heel geode uitvoering,
mars 12lt p. oonoert 121~ p. totaal 243 p. oon Ie pro mot promotio.
Jeugddrumband "St.Nioolaas" meijol,marsllJodstrijd; modol mars van
p. v. Lierop.
Orde niet corroot.Enkole ritmischo figuren niot juist.
Concort; De Jeugd op mars van m.Sohneidor.
De triolen waron niet ritmisch. Op einde een vorgissing.
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m~:s 108 p. conc~rt lISt p. totaal 223i p. eon 10 prijs.

Kon .Erkundo Jeugddrumband "Blauw-Wit" Korkrade ;marswedstrijd;
I

1 1:.'.'

::,

v r:

..... lp!

.~

I ..

Jagers mars van S.Egborts arr. W.Mennens
Goede marsorde, een hooI aardigo uitvooring.
Concort; Do Jeugd op Mars, van m.Schnoidor.
Op e~kolo kleinighedon een heel goode uitvooring,in do
laetse maten liet men eon steek -val Ion.
Mars HlO p, concert 124 p , !botaal 244 p. eon Ie pr.mot promotio.
Jeugddrumband Harm, "St.eaecilia" ohé on Laak, marswedstrijd; Modol ~
mars.
r-lukent~o:nm8.~

sterker.
Concert
Jeugdmars
3e en 5e
vorzorgd
Mars 112 p. concort

dGmir,tJorden tt. ·V'-osl.Dyndm1sch kan het

no.3 van S.Egberts.
roprise niet correct.Oo nuancering kan botor
wordon.
115 p. totaal 227 p. eon 10 pro met promotiD.

Klaroenkorps "Oe Vrolijko Tippelaars ,. Deur no N.Br.,marswodstrijd
Mars no.l.
Zwenkon niot corroct.Marsordo is voor verbetoring
vatbaar.
Concert; Do junioron mars no s L van J.IlJ.Vorheyon - M.Schncddo.r.
Roffolteuhniok is voor vorbotoring vatbaar.Oezo uit
vODring betor als mars.
Mars 108 p, cpncort 123 p, totaal 231 p.. oon -10 prijs mot promotie.
Jougddrumband "St. Bar-bat-a G. A." Kakort-Schaesborg, mareuradabr ijdj
Wedstrijd mars no, 5, van A.v.Voluwe.
Nuancoring kon botor vorzorgd zijn.Vordor wol oon
goedD.

uitvooring~

Concert

Burlesco van S.Egberts.
Een ze or mooilijk work voor Don jougdkorps,maar hooI
goad uitgevoord.
Mars 112 p. concert 120 p. totaal 232 p. oon 10 prijs.

IV AFDELING SECTOR A.
Jachthoorn- on Trompottorkorps "EdolUJmiss" Hoksenborg-Hoorlon,
MarsUJodstrijd "Fortunolla mars" van S.Egborts-Th.Smits.
Do omschakeling van drumband noar jachthoornkorps is

~

-

<) 

wonde~wol aood golukt,allo rospeet !~ 00 jachtho(1Hl":l haddon Gen be
schaafdo klank.
Concert; Op mars van S.E6berts - Th.Smit.
Ook hier blonken de blazersgroep uit~[~Q 8oconton 1:1 het
",j
slagwerk meer laton uä tkomcn ,
mars 120 p. concert 123~ p.
iotaa1243~ p. oen lepr. mot promo

111 AFDELING SECTOR,A.
Jeugddrumbend "Prinses Marijke" Nw.Lotbroek - Hoensbroek,marswedstrijd
Hot Schuttersgilde van S.Egberts.
Goede uitvoering, wel iets meer aandacht aan dynamiek be
steden.
Concert; leRoncours mars van P.Stalmeier aT'·
Op enkelo klein.9heden ne een primá "~·cvooring.
mars 121 p. concert 125 p. totaal 246 p. Ie prijs mot promotie.
11 AFDELING SECTOR A.
Bazuinenkorps " Jong Levon" Brunssum -Heerlen, marswedstrijd; For
tunella van S.Egberts - Th.Smits.
Halthouden niet correct. Moer aandacht bestoden aan het
sterke maatdeel, dit meer betonen.
Concert
De neomist van Th.Jansen -M.Schneidor.
In het begin d8 sextool niet correct. Kleine trom en tenor
trommen hi8r ·e;, daar crricLijk ,
mars 120 p , concer-t 112~ p , totaal 232~ p , een Ie prijs met prometie.
Drumband "st.Jozef l,' Beringen) mar suicds t r-ljd ; Tamboormars no , 7 van

m.Schneider.
moor dynamiek en nuancering, dan kwan duze mars beter
tot zijn recht,
Concert,Foxtrot GlOck Auf van J.Jochoms.
Hot bogin deed vool vorwachten,maar in de ~8 reprise
gp:gon man mot een vorkoord ri tmo ~ PsukontrommQ[) liot:1n
no't aflnocon in do laatste r-opr-Lsc ,
Mars 121 Pil concer-t 112t p .. totaal 233& eer: 18 PI'ijs.

Fluit on 'tam:h~8r!<orps "]wliana

green

Il

van

S~EglJ~rt3

-

IJ

Th~SmiL3.

Abdissobosch~ m8::'2'JJodst~ijd Evol'

Sl3gwGrk do accenten moor laten uitk(]mon,vGrdor goode
uitvoor~~g.
.
Concort; Signaal ~3rs nOa2 ven A.v.VeluwG-W~F.Sprink~
Zondor me ar oen goode uitvooring.

Marswudstrijd 115 p. concurt 126 p. Dun 10 prijs mot promotie.
[ AFDE! ING SECTOR 8.
Fluit on Tamboerkorps "Eondracht" Eijgolshov,~n,marswedstrijd ; Ttriumph
mars van J.Tosink.
,
Halthouden niot corroct~Vordo~ oen hooI goodo uitvooring,
pijpers good zuivor,slagwork good.
Concort; Stoods Trouw van H.J.Bruystens.
Enkoio schoonhcidsfoutjos na Oon prima uitvooring.
Mars 119 p. concort 124~ p. totaal 2~3! p. aan 10 prijs.
'DrumbQnd Schuttorij Wilholmina 81oyorhoido, ?
Eon prima uitvooring.
Concert.

I I

l1u

fantasia

In 7 on 8 werdon do nuancoring tokons vorgoton.
Iïlar-suro ds t r ijd )28 p , eoncort 122t p , totaal 250~ p , oon Lo prijs.
Drumband "St.Potrus" Roggul,marswodstrijd; 8eca mars van Chr.do Joodo
Ovor hot Dlgomoon Don goedo uitvooring.Do nua~coring tG
kans goldon ook voor do

paukontrommon~

Coneort; Tho Dr-ummer Droom van J .Jochoms.
Hot gogin was hoopvollator word or ritmische foutjes
qcmaak t ,

122p. rnar suieds t r ljd.

.

concer-t llO~ p , totaal 233~ p • Don Ie pr ijs,

Fluit un tamboorkorps St.8arbara G.A. Kakort - Sehaosborg,marswud
strijd; In Marching Ordor van S.Egborts-Th.Smits.
Hot tompo was wat gojaagd.Vorder goodo uitvoering.
Concort; Concortpotpourri van W.Packbier.
Huol louko uitvooring.Tamboors wat hard.
Mars 121 p. concert 123 p. eoncurt 244 p.totaal oun Ie prijs.
SUP. AFDELING SECTOR A.
Klaroankorps "Irona" Baak, marswadstrijd; The SWinging Frogs" van
J.H.Jansen- K.Smits.
Prima work,do ondorlinge vorhouding in dit korps is pri
ma.
Concort; Parado Aux Trompotta van W.laros.
Op unkala schoonheids vlukjos in de blazersgroop eon
lofwaardiga uitvoaring.
Mars 124 p. concart 129 p. totaal 253 p. aen lu prils met lOF.

Ilo
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SUP. AFDELING SECTOR B.
Fluit en Tamboorkorps "WilhBlmina!' K,frkrada - Holz,marsw~d(3trijd
La"Début. van H.Klein - fil.Sauren
Een heel mooie mars.De homogeniteit van,dit korps is uit
stekend.
Concert;' Fantasie no. 3 van M.Everaarts.
Prima uitvoering.De fluiten kunnen het trio meer uitbui
ten door iets meer te nuanceren.
Mars 123 p , concert 130 p.totaal 253 p , oen 10 'pI'. me!: LOF.
Fluit en Tamboerkofps "Brins Bar-har-d" Waubach,marswedstrijd;
Dur Dircictor van GoslDr - filol.
'
Het tempo was iots hoog. Eerste repriso tG sterk door ûe
tamboers ten opzichte van de pijpers.
Concart Tango Militair van E.Kötscher ~ E.Gutzoit.
Dok hier de tamboers Borns te sterk. Voor dc pijpars eon
compliment.
filars 120 p , concert 123~ p , . totaal 243~ p. oen Ie prijs.
oxoxoxoxoxoxoxoxoxox

DANK.
Gaarne willen wij langs deze lOog nogmaals onze hartolijkste
dank betuigen aan het Federatiebestuur,Juryleden, en deelnemende
korpsen voor hun' medewerking tijdens het door ons georganiseerde Fe
doratie- concours op zondag 10 sop.l.l. waardoor hotg"hool oen mooi
verloop had en wij op eon bijzonqorgo.od geslaagd concour-s kunnen te,
rug zien.
Bestuur Drumband
Jongensponsionaat Bleyertieide.
cxcxcxoxoxoxoxoxoxo.
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trommen in vrij goode staat to koop,
togen elk aanneembaar bod.

xx
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Te bevragen; Dr.Poelsstraat 11
SCHAESBERG _ KAKERT
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IN MEmORIAM.
23 Sep j.l. overleed de heer Wim.Jaspers, inleven instructeur van

dDOrumb~nd van Kerkelijke Harmonie "Unitas et Fidelitas" te Gein 

nep.Zijn overlijden betekende voor zijn groot gezin een zware slag.
Ook voor de Harmonie is dit hoengaan eon smartelijk verlies.
W.Jaspors verstond de kunst zijn liefde Voor de muziek over te dragen
aan zijn leerlingen.Muziok,~n het bijzonder tamboarmuziek, vulde een
groot deel van zijn leven.
Enige jaren geleden werd hij tot instrukteur, der Gennepse tamboers
benoemd.Mot een bewoderanswaardig entousiasme begon hij aan' de op
bouw van on nieuwe drumband.Al zijn vrije tijd offerde hij op,!lijoiste
alles van zijn learlingen,omdat hij ook alles eiste van 2ic!lZ8"i~~".\.\\,"" "\,,)'
Hij zag in,dat muziek beeefenen een doel maast hebben en ging mot
"zijn" jongens op concours süp hat Federatieconcours to Baexem behaal
de Jaspers met zijn jongens in de 3e afdaling een Ie prijs met promo
tio,waardoor zij gerechtigd waren aan de Limburgse Kampioenschappen
kunnen deelnemen.
Tijdens de huldiging op 27 augustus j.l.gokscheerde hij nog mot het
Gonsigne dat de dokter hem gaf; doo het· kalm aan.Wim kon dot niet,
'het was bij hem; alles of niets.Hij gaf al zijn krochten,zelfs meer dan
dat.
Mot hem is degomeens~p weer een van die mensen kwijtgoraakt die voor
. honderd procent liofhebber waren. Hij behoorde tot die Lodder-s welke
langzaamaan uitsterven; zelf liefhebber in hart en nieren, al hun
tijd sponderend aan hun hobby en voor wio de penningmeester zich bij
na schaamde om de afrekening te vragen.
Moge. hij rusten in "vrede,
'cc
oxoxoxoxox

KERKRAADSE KORPSEN SUKSES VOL IN RIJEN.
Zat. en zondag 23 on 24 sep.j.l. vond er te Rijen (N.Br.) een Bcnda-,
concours van de R.K.Bond van harmonia - en fanfaregazelschappen in
het Bisdom Breda plaats.
Aan dit concours namen de volgende Kerkraadse korpsen deel ; R.K.
Jeugddrumband "St,Barbara" Kerkrade,Kon.Erk.Jeugddrumband "Blauw 
Wit" Chovromont en Fluit en Tamboerkorps "UJilhelmina" Kerkrade-Holz.
De jeugddrumband st.Barbara chevromont,bohaalde in dG jeugdafd. B.
een Ie prijs met lef dor jury, de tamb.-maitró prijs, tevens het hoog
ste aantal puntdn.
Kon.Erk.jougddrumband Blauw-Wit behaalde 130 pnt,wat een dikke Ie
prijs bat ekcndo ,

!

!
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Fluit en Tamboerkorps Wilhelmina Holz,behaalde 136,5 pnt,dit 6eto
kende oen mooie 10 prijs,tevons oindigde dit korps,in de sup.afd.
als dordo korps van het gohoio concours.Gozion do zware concurron
tio , o.a. do drumband Jonge Staf van Philips, bijna te betitolen
als semi prof. en dat de jry zo cr nauwkeurig beoordeoldo,sprekon
dezo suksossen wel bookdelen. Proficiat l l
OXOXOXOXOXOXOXOXOXOXO

KLANKEN UIT HET REPETITIELOKAAL.

I
~Toonst"lsef,

11

!

I
'\

,"
lj

toonnamen on notenschrift.

De reeks tonen,welko ons toonstolsol vormt, wordt verdeold in groo
pen van 7 in toonhoogte op olkaar volgenda tonen; deze hoten:
'
c/do-d/re-o/mi-f/fa-g/sol-a/la-b/si.
Op do laatsto b. volgt direct woer c. als Dorste van de volgendo
groep,welke thooretisch het dubbol aantal trillingen heoft van de
vorige lagoro groop. Zo'n groop van 7 tonon,mot als afsluiting do
88rsto van do volgondo groop,noomon wo Gon 11 0 C t a a fIle c, d, 0,
f, g, a, b, c, ) Daar nu ons toonstolsel bostaat uit velo op DIkaar
volgende ootaven,hoeft men elk octaaf een eigon bonaming gegevon ,
welke geldt voor de gehole groop van 7 verschillondo, op elkaar vol
gondo tonen,maar ook voor elk dier tonon afzonderlijk.De laa~ste heot
c en wordt genOEJ<1',d; sub-contra c / do , do volgonde tonon \' d, 0,
f, g, a, b. ) verkrijgen ook de toevoeging sub-contra, terwijl men de
gehele reeks (dus c, d, e, f, g, a, b. ) hot sub-contra octaaf noemt
Daaro~ Volgt het cont~a oct~af,vervolgons grost -, klein -, é6n g~
strGop--·,. tWGG 9Bstroop-, dr Lo qeebr-oopb-. en v i.e r qoa t r c cp t octaaf.

Daarop volgt nog één toon,' namelijk de hoogste, welke pract;sch niet
','Jordt gobruikt, dozo hoot vijf go streepte c /do.
,
.oor do speciale benaming van elk octaaf wordt hot mogelijk, elke t
toon nauwkeurig aan te duiden.
Hioronder volgt een overzicht van de verschillendu cct avcnvop de wij
zo,z081s die gowoonlijk in schrift worden voorgosteld,
c5
c 4 d4
c 3 d3
c 2 d2
cl dl

114 f4 g4 a 4
e 3 f3 9 4 a 3
0 2 f2 g2 G2
el fl gl al

b4

vijfgestreepto c / do
viergestrGopt octaaf

b3
b2

tU'eeC)osteopt

octaaf

bI

óÓilqOstroopt

octa~1f

drï.oqostreept octaaf
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c

d

o

f

g

a

b

klein octaaf

C

0

G
Gl

A
Al

groot octaaf

Dl

F
Fl

B

C~

E
El

§l

contra octasf

C2

02

E2

F2

G2

A2

B2

sub-contra octaaf

In plaats van de cijfers achter dd namon,zGt man or achter,boven of
onder ook wel

a, a

of

a

sub-contra d, D of D •
Vroeger bediende men zich bij de practischo muziekbeoefoning van de
ze letters,later traden daarvoór in de plàats specialo tekons (neu
men) welke oorspronkolijk tusson de tekst werdon geschreven.
TOOl'l11 men de neumen op lijnen (oorspronkelijk op gekleurde,rode - ge
le ) ging zetten,was feitelijk do grondslag van ons notenschrift go
'legd.Met ons tegenwoordig systeem van notenschrift kunnon lJe hoogte
en duur dor tonen nauwkeurig aangeven,de hoogte zelfs aanschouwelijk
Immers ~oe hoger de tonen,hee he-gor deze geplaatst wordt op de no
t.onba Lk ,

Ten einde oen goed begrip te krijgen van het notenschrift en van de
verschillende sleutels,zullen wo ens bedienon van oen notenbalk,be
staande uit elf lijnon,waarvan we de middelste (dikker gedrukt) de
contrale lijn zullen noomon.Op die middelste lijn zotton we een stip
(no,ot1 welke de toon cl aangeeft.We nomen juist deze Cl , omdat do
reeks bruikbare tonen zich van daaruit ongeveer even ver naar beven
als naar beneden uitstrekt.Op de middelste lijn komt dus een noot,
welke engeveer de migdelste toon van ons toonstelsel voerstolt.Di
reet boven die Cl ,dus boven de o-lijn,komt dl,direct er ender b •
op de volgendo,hogere lijn,komt el ,op do volgende lagere a • enz.
Zo kunnen we de reeks naar boven opschrijven tot g2 ,naar beneden
tot F.
Wordt vervolgd.
G.Gijzen
Rouver.
OXOxoxoxoxoxo

LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN.
Het kampioen-concours van de limburgse Federatie van Fluit en Tamb.
korpsen on Drumbands is opgedragen aan Fluit en Tamboerkorps "St.Hu
bertus" te Kessel, en zal gohoudon 'worden op zondag 10 december in
de zaal van de Wed.J.Vessen,veers 6 te Kessel.Gezien het aantal deel
nomers ( 25) begint het concours em 00,30 uur. Als jury-leden zijn
aangezocht de horon M.Schneider en J.Jochems, resp. DeocHaog on Reer
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mond.De doelnemende korpsen in de Jeugdafdeling zijn;
Jeugddrumband "St.Babara G.A." Schaesberg,o.l.v. W.Packbior.
Jeugddrumband "Prinses marijke" Heerler baan o , i. W. Packbier ;
Kon.Erk.Jeugddrumband "Blauw-Wit" Kerkrade,o.l.v.l1J.mennens.
Jeugddrumband Harm."St.Caecilia"Dh~ en Laak, o.l.v.T.Cortjens.
R.K.Jeugddrumband"St.Barbara"Chevremont,o.l.v. Fr.Stolmann
IV AFDELING.
Drumband "St.Nicolaas" Heythuizen "o.l.v. J.G.Schro6n.
Jachthoorn en Trompotterkorps "Edelweiss" Heksenberg,o.l~v.H.J.Struver
Fluit en Tamboerkorps "St.Andreas" melick,J.Schroyen instructour.
i
111 AFDELING.
~I·
.
Drumband Fanf. "Excelsior" Buggenum,o.l.v.W.Hautusi
I
~Drumband Kerkelijke Harm."Unitas et Fidelitas" Gennep,o.Lv. Th.Noy.
Jeugddrumband "marijke" Nw.Lotbroek-Hoonsbroek,o.l.v.G.W.Gorritse.
Jeugdklaroonkorps "St.Rochus" Pey-Echt,o.l.v. R.J.Thisson
II AFDELING
Drumband Schutterij "St.martinus" Houthem-St.Gorlach,o.l.v.Fr.Lodowick.
Drum en KlaroGnkorps W.N.Kr. Simpelveld,o.l.v.W.m.Franssen.
BazuinGnkorps "Jong Leven" Brunssum-Heerlon,o.l.v.J.Stijns-J.Kastermans
Fluit en Tamboerkorps "Juliana" Pey-Echt,o.l.v.J.H.Borghs.
Fluit en Tamboerkorps "Juliana" Abdissobosch,o.l.v.J.v.d.Berg.
I AFDELING.
Drumband Kon.Harm." St.Caecilia" Swalmen,o.l.v.J.H.Berghs.
Drumband en Klaroonkorps "Molonborg " Hoorloniö.l.v.W.Paokbior.
Fluit en Tamboorkorps "Steyl'61" Stoyl.o.l.v. G.Gijzen.
AFDELING UnmUNTENHEID.
Fluit en Tamboorkorps "St. Paulus" Schaesborg, 0.1. v , W. Pilich
I
fluit en Tamboorkorps "St.Barbara" Schaesberg,o.l.v.H.v.Zijl.
I
ERE AFDELING.
1
llHoidbl1 Swalmon,o.l.v. G.GUzen.
Fluit
on
Tamboerkorps
I
SUP. AFDELING.

v.

I

~Drumband

Oude Kon.Harmonie EijsdGn,o.l.v. m.Warnier
Klaroenkorps "Irene" Book,o.l.v. J.C.Sastra.
OXOXOXO!&OXOXOxo

NIEUWE LEDEN.
Drumband Grathem te Grathem
Secr.P. Op 't Veld, markt C. 67a Grathem.
Drumband Harmonie "Voorwaarts" Togelen.
Secr. J.Koppers Beokstr. 14 Tegelen.
Vrienden van harte welkom.
ADRES WIJZIGINGEN.
Fluit en Tamboerkorps "Wilhelmina" Nieuwenhagen.
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Secretaris voorhecniG.RÜksen Burg.Loysonstr.21 Niol)wanhagen.
Niouwcnhagen.
Thans
H.P.Dook Parkstr. 1B
OXOXOXOXOX

Op het ogenblik zijn juist enige werken verschenen voor TAMDOER~SOUSTEN,
en 201 er een gehele .'Serie VOl') dit soort muziek verschijnen, ook voor SlAGWERK
DUO en SlAGWE-RK-TRIO. Noest deze nieuwe werken zijn nog diverse albums
aU"""9zig voor solisten-werk op slcqwerkqebled, o.o, "Solisten-Album" ven M.
Schneider, met werken 'ton diverse komponistcn, verder "SOLO~AlblJm". van
J, Iesink en "soristen~olbum" ven G. Brinkmen Daarnaast zijn ock diverse
Arne-lkocnse o'bums beschikbaar.

"PIJPER-ALBUM"
Een uitgebreid album mei vele werken in diverse genr€~
elke gelegenheid!

çeschikt voor bijnc

Voor het beste slagwerk
slechts één werkelijk merk: "R 0 Y A L"
'';OOR ALLES OP MUZIEKGEBIED:

TIEHOLFF-MUZiEKCENTRAlE
ROOSENDf AL

MARKT 90-92

TELEFOON (01650) 4551

Müne Heren
Waarom

3x topen

als dit- in

eén

Voor het huren van:

'9'

kan !l!

FEE5TTENTEN,
GELUIDS IN5 'ALLATI E,
VE ~L1CHTl NG

K. BAKKE~ eQl~

en

DANSVLOEREN

5LAKKEN5TRMT 67

L.OE.NSBR._O_EK

_

Tel:foon : 04448 - 3757

--_._------_-1

S [I E(; I tI ti Sr E 1I
In

Ufj I f () RU I; LEIJ Ifl C
Vraagt vrijblijvend offerte

HASSELTSTRAAT 1\ - TILBURG
TELEFOON (042, ' 25487

SHOWROOMS: HEUVELSTRA/;T :1(13 • TILBURG ~ TEL. 21798
CROENSTRAA,

64-66 • GELEEN

M

TEL. 2005

,

,

--~------------

------------------------------------------------------------------

H.H. BESTUUnSLEOEN

Voor het huren van Feesttenten tege-.n billijke tarieven is het centrale adl'tlll
voor Limburg, Oest Brabant en GelderlaDd en dus voor U

HEKKENS-ReuvGI"

rnllu@lrieslfllal 16 • lel. 04104·1771

l'FI TTOON 04U5 - 203&

Grote sortering kalfsvellen en plustic vellen:

weeter King, Everplay. Levering van alk,
binnen-ven buitenlandse muziek.
VAKKUNDIGE REPARA~1'IE~rNlucHtrING
voer a lle muzfekinstrumenten.

CONCERTTROMMEN
Rcyal. Ludwtg, Premier, Supton,

wüev.

MARsmOMMEN
Rcyal. Supton. Wiley. Leverbaar in 36 cm,
33 cm en 3D cm,
PARADE-, DIEPTE·

en

OVERSLAGTROMMEN

Royal:
Diverse modellen zowel enkel- als dubbel
spanbaar. verende schroefbussen. event.
. automatisch snarenmechaniek. Perleid uitv.
in diverse kleuren.

WII.y:
I...uxe parade trommen. 8 x dubbelspanbaar.
profielbanden, nylon velten. demper, autom.
snarenmechanick, perleid uitvoering in div.
kleuren.
Luxe overslagtrom
dubbelenanöaar- .net dempers
".
Suplon:
Prachtige modellen in alle kleuren, gelakt
of per-leid voorzien van gleufplaatjes en
voetjes. Leverbaar met schroef- of touw
spanning.

KLAROENEN
Supton, Mahiltcn, Van Engelen, In bes of es
of gecombineerd met ventiel of bard. Bas
trompetten, Jachthoorns. Bazuinen, Basheli

eens.

