e

.

TCLmboer

de

MCLitre

CONTACTORGAAN
van de
LIMBURGSE FEDERA TIE
van Fluit- en Tamboerkorpsen en
Drumbands

,.,

TENTEN voor ALLE DOELEINDEN GESCHIKT.
In de rnaten van 30 tot 3000 rn2 grondopperv1akte.

Vl.oe r en ,

verlichting, toiletwagens, verwarrning, enz.

W.J. HEKKENS - REUVER
ZEILMAKERIJ . TENTENVERHUUR . ALUMINIUM JALOEZIE£N
'ndultrle.tr.. t 18
relefoon 04704·1711

lender

kosten

uwerz.iid.

maken wij een onlwerp vap

Vaandels
Vlaggen
Schellen
bomen
Vroogt fotc'e en

inzoge.

prijzen tel

f}O'Or

Unifonnen en
Ui\monateringen

N.Moederec:heim &lZn.
UnifORmklE€Rmak€J~Y 
H EERLERWEG 48 teL 0444&-1'Z81
eONG~RO

5

Ul0444i-.11U

Y.DONGEN
M.D.
KROON
Tel. 01600 - 44650
Postbus 259

MEDA

VOOR DRUMBANDS

,

,-----_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-"""="""="""=..........._--=~,
DE

TAMBOER

-

MAl TRE

***********************************
rnaandelijks eontaetorgaan van de
LlMBURGSE FEDERATIE
VAN
FLUIT- EN TROMMEL
KORPSEN EN DRU MBANDS
6e

JAARGANG

-

No.:

Opgerieht:
16-9-1961
~n.

goedgekeurd

::~

Beseherrnheer:
rn r , dr. Ch . van Ro oi j
Corrirni s s a r i s der
Koningin in de provin
e ie Lirnbu r g.

.'.
','

Voorzitter:
Hub. Jongen
Heerlerheide
Tel. 04448-2934
Secretaris:
]\,1. Beckers
Karel Doorrnanlaan 24
Reuver.
Tel. 04704-1727

....enningrne ester:
H. J. van Zijl
Sehaesberg
Tel. 04443-1547
Giro: 101£l508
Redaktie:
W. Pilieh
Parkstraat 15
Nieuwenhagen
,,0444.3 -/919

P. Lejeune
Papenweg 62
Maastricht.

OIf~OO - 1941.1.

4-

mei

1968

Inhoud:
2. Redaktie nieuws
4-. Districtnieuws uit I en II
5. Geen Nieuws uit III en wel
veel nieuws uit district IV
Oak geen nieuws uit V en VI
7.Advertentie Tierolff
8.Federatie nieuws
10.Verslag van een vergadering.
11.Nieuwe Uitgaven voor ONZE MUZIEK
12.Federatie-kalender •

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

Onze aktie voor uit
breiding van abonne
menten is van start
gegaan en al is nag
niet veel te zeggen,
feit is dat we al 50
exemplaren meer gaan
verzenden.
Maar het moeten zeker
elke maand DUIZEND
exemplaren zijn,willen
we anze plannen volledig gaan uitvoeren.
We hebben oak een verzoek aan ALLE korpsen!
En vooral aan die korpsen die een eigen Korpsblad rijk
zijn.We ontvingen bijv.DE GELE RIJDER van het karps
van die naam en nu zouden we verdraaid graag nag meer
van die boekjes in ons bezithebben.~ant•........
Je kunt er altijd weI iets aparts uithalen.
Oak hebben we deze keer enkele brieven met(gezonde)
kritiek gekregen.Daarvoor zijn we erg dankbaar.
Te zijner tijd zullen we hier over laten horen,maar nu
willen we aIleen maar even een suggestie overbrengen.
De naam van anze Federatie is te lang,zo werd ons in
een brief gezegd,waaram wordt dat niet:
LIMBURGSE BOND VAN TAMBOERKORPS~N? daar zit tach alles
in •..... we geven deze suggestie graag door aan U allen
om er te gelegenertijd eens over te praten.
Oak wordt ons herhaaldelijk verzocht am een speldje van
onze Federatie,maar daar wordt aan gewerkt.
Bet is ons gebleken dat de veranderingen van ons blad
welwillend ontvangen zijn,maar we hopen dat we nag meer
van die berichten krijgen en voaral meer copy.
We ontvingen van de heer J.H.Berghseen schrijven waarin
ons enkele vragen werden gesteld en die we hier nu gaan
beantwaorden.
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De heer J.H.Berghs,instructeur van Roermondse
korpsen,stelt een vraag omtrent de waarde van de
door onze Federatie ingestelde Instructeursexamens.
Hij vraagt of er,als de landelijke federatie van
drumbandbonden een feit wordt,dan oak een landelijke
erkenning van deze examens zal worden bevestigd, en
of dan eventueel de gediplomeerde instructeurs een
soort "herexamen" moeten afleggen.
Het antwoord hierop luidt:
Er zal geen herexamen nodig zijn,want dit examen
wordt afgelegd tegenover een Examencommissie welke
benoemd is door de Directeur van het Maastrichtse
Conservatorium,en als zodanig volledige geldigheid
heeft.
Maar bij ons weten,is onze Federatie,de enige die
gekomen is tot instelling van dergelijke examens en
uitreiken van diploma's.
De heer Berghs zal begrip hebben voor ons standpunt
als we zijn tweede vraag ter bestudering aan het H.B.
hebben voorgelegd en er zal zeker van die zijde een
bevredigend antwoord aan Uw adres worden gezonden.
Op het verzoek van de heer Berghs am tot instelling
van een rubriek:VRAGEN VAN INSTRUCTEURS te kamen,
geven wij volmondig te kennen hiermede in te stemmen.
Dus iedere instructeur die vragen heeft kan deze naar
de redaktie zenden,waar dan een antwoord zal worden
opgesteld dat de inzender zeker zal bevredigen.
Hartelijk dank,heer Berghs,voor dit initiatief!
======~=====================================~

De redaktie bezocht,zuiver toe
vallig, een"concours voor drum
bands en solisten"in een fanfare
zaal.Deze wedstrijd was bezocht
door 6 drumbands en 10 solisten.
Het betrof hier een concours,dat
niet door onze Federatie was goec
gekeurd en waaraan oak geen enkel
Federatielid deelnam.
Lezers,na dit bezoek,mogen wij zeker stellen,dat wij
nu al gelukkig zijn met onze Federatie.lmmers de orga
nisatie liep niet en over de optredende jury nraten we
liever helemaal niet.
Er was een korps dat op ons een goede indruk achter
heeft gelaten en dat we dan oak direkt in onze Federa
tie hebben geYntroduceerd.

Wij willen nog enkele van die fouten,die door een
grote willekeuvder organisatoren magelijk zijn,aan de
kaak stellen:Om drie uur zou men starten,dit werd,omdat
er nog maar drie korpsen aanwezig waren kwart voar vier.
Deze drie karpsen traden achter elkaar op en toen werd
maar weer gewacht totdat de anderen zouden komen.
Het korps dat de meeste solis ten had ge£verd,kreeg ook
het hoogste aantal punten(eigelijk logisch,nietwaar?)
Neen,het deed ons goed,dat we de werkwijze van de
Federatie hier aan het tegengestelde konden toetsen,en
DIE VAN ONS komt er dan werkelijk boven uit.
Opnieuw werd hier het bev i j s geleverd .la t de zo
door ons afgewezen"wilde 8oncoursen" aIleen maar afbreu';;j
doen aan de korpsen en dat de diploma's.medailles en
~
bekers allen maar waarde hebben als muurbehang of kast
vulling.Neen,voor ons hoeft het nooit meer!!!!!

NIEUWS UIT DE DISTRICTEN
District I
De heer P.Cuijpers,voorzitter van FI.en Tamb.Korps
"EENDRACHT" te Eygelshoven is op medisch advies afge
treden.
Ala mede-oprichter en verdienstelijk voorzitter,werd
hij door de nieuwbenoemde voorzitter,de heer Pierweyer
als Erevoorzitter geinstalleerd.
In treffende woorden gaf de heer Pierweyer blijk van de
bewondering en eerbied voor zijn voorganger en beloofde
de door P.Cuijpers aangegeven weg te blijven volgen,
en vooral de richtlijnen ten aanzien van het opvangen
van de jeugd in acht te nemen.
~
Heer Cuijpers,nog vele gelukkige jaren.
District II
De organisatoren van het Federatieconcours in ons
district,hebben,ofschoon hun concours het op ~en na
laatste is,al een aanvang gemaakt met de veelomvattende
organisatie.Dat beloofd wat,daar in Obbicht.
Geleen Vooruit en St.Martinus Houthem zijn ook
beg onnen met de organisatie van hun VriendschapsrJagen.
Allen hopen op een bevredigende belangstelling van de
zijde van onze Federatieleden en -korpsen.
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Van District III jammer genoeg,GEEN NIEUWS!!
District IV
Serenade aan de heer W.Bovee.
Maandag 1 april jl.
vierde dhr.Bovee zijn zilveren ambtsjubileum.
Dit was voor de leden van de schutterij"St.Georgius
en St.Sebastianus"aanleiding om de jUbilaris,die ook
Ere-bestuurslid van de schutterij en tevens ere-lid
van de Limb.Fed.een serenade te brengen.
Voorzitter H.Thijssen haalde in een korte toespraak
o.m.aan,dat vooral dhr.Bovee de man is geweest,die
geijverd heeft voor een trommelkorps bij de schutteri
Naast Schutter is dhr.Bovee ook jager in hart en nier
en het is om deze red en dat Tamboer-Maitre W.Crins
een muziekstuk door hem gecomponeerd aan dhr.Bovee
opdroeg. De naam van di t stuk? "De Beeselse Jager"
Hoewel de wind die avond erg
kous was,werd dit mooie stuk
toch op een hartverwarmenee
wijze uitgevoerd.
De jUbilaris dankte hierna de
voorzitter,de tamboer~maitre
en aIle leden voor deze spon
tane hulde.
~~==================================================

~

Dankbetuiging Drumband " ORANJE " Boukoul
Nu de klanken,van het door onze vereniging georgani
seerde solistenconcours,nog naklinken in onze oren.
Door het vele mooie,dat er ten gehore werd gebracht,
is het voor ons een dankbare plicht,dank te zeggen aa
aIle deelnemers en hun supporters voor de door hen ge
toonde belangstelling.
Een speciaal woord van dank ook
aan het Federatiebestuur met aan
het hoofd de heer Beckers ,die do
zijn medewerking de her en van de
JurY,die het ook erg zwaar hadde
een goed verloop mogelijk maakte
De wedstrijd'had een vlot en reg
matig verloop.

~-----------------Naast bet finaneiele sueees is vooral bet zeer
ordelijk verloop van alles weI de grootste voldoening
van dit eoneours en is het voorbereidende werk,dat
maanden heeft geduurd,in aIle opzichten rijkelijk
beloond.Boukoul kan hier terecht trots op zijn!
Rest ons nog to melden,dat de
vouwfiets gewonnen is op het
~c:>,. r;....(). ~ lot no.539 blauw dat in het
~~-)
bezit was van een solist uit
.~
I~<
Beesel (een dubbel gelukkige dus)
ou...f
Bestuur ORANJE Boukoul.
FEDERATIE CONCOURS TE MONTFORT
Hebben de korpsen van district IVaI hun inschrij
ving ingestuurd voor het Federatie concours,welk
gehouden wordt op Pinkstermaandag 3 juni in Montfort?
De organiserende vereniging:Flbit en tamboerkorps
"EXELSIOR" staat borg voor een pu Lke organisatie.
Stuurde U Uw inschrijfformulier nog niet in?
Doe 't dan vandaag nog en ••••••• doe zoals het hoort,
stuur ook een kaartje aan het organiserende korns,
dit zal geweldig op prijs worden gesteld. 1t.-... . .,... _,

r
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Grote verslagenheid in District IV
~ j~/
In een tijdsbestek van drie weken verloor dit
District en met haar het FI.en Tamb.korps uit
Kessel"St.Hubertus" drie van haar prominente
figuren.
Wij hebben al melding gemaakt Van het overlijden
van Directeur G.GiJzen (29/2) en ook aan het erg
plotselinge heengaan van Burgemeester Wuts werd
in ons blad met eerbied aandacht geschonken.
Op 9 maart verloor St.Hubertus haar gewaardeerd
oud-bestuurslid de heer Piet Relouw,die vanaf de
bevrijding aan oprichting,opbouw van het korps en
bij aanchaf van instrumentarium en uniformen altijd
met volledige inzet van zijn per soon heeft gewerkt.
Hij was een prettig mens in de omgang en ook aan
hem bewaren wij de prettigste herinneringen.
Moge God hen de eeuwige rust geven. 't
Bestuur en leden van St.Hubertus Kessel.

~
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NlEUWS VAN DE FEDERATIE
Hoe in te schrijven voor een Rederatieconcours?
Maak gebruik van de hiervoor bestemde inschrijf
formulieren die U door de Federatie worden toe
gezonden.
EN LET OP DE INSCHRIJFDATUM
Voeg bij deze inschrijving de partituren(in ~voud}
van de te spelen nummers.
OOK VAN DE VERPLICHTEl
stuur svp van originele muziek ook de ORIGlNELE
~
directie-partijen,geen overgeschreven of gecopi~erde,~J
Denk eraan dat U anders de.Auteurswet overtreedt,
bovendien benadeeld U ook de componist en de uitgever.
Geef ook het organiserende korps tegelijk een klein
berichtje van Uwe deelname.Uit ervaring weten wij,
dat dit zeer op prijs wordt gesteld.
Volgens reglement dient U voor sluitingsdatum het
inschrijfgeld aan de penningmeester van de Federatie
over te maken.Liefst per giro, met vermelding:
Inschrijfgeld concours te •.•.........
Afzender:Naam korps en naam penningmeester.
Het gironummer is:1024508 tnv Limb.Fed.v.Fl.en
Tamb.korpsen en Dr.
De Hoofdredacteur van
"de Tamboer-Maitre" is vr"P, I, c. h
-'"P" l<!..r...-uot 15
nu ook telefonisch te
bereiken onder nummer:
N
u.....,-c. n he. 01 e Y'
04443-1918(liefst na
01444':?> - 1..918
vier uu.r )
WIJZIGINGEN DISTRICTENBESTUREN
Doordat de Eerw.Broeder Servatius van Oyen,wegens
drukke werkzaamheden heeft bedankt als Districts
bestuurder,is in zijn plaats gekozen de heer
G.Eijbergen Koelweg 10 te Nieuwenhagen.

..
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Het Bestuur van District 1 is nu als voIgt samenge~
steld: H~W.Logister Kortestraat
8 Schaesberg
G.Eijbergen
Koelweg
10 Nieuwenhagen
Fr.Esser Sr. Rolduckerstr.
56 Kerkrade
H.Bohmer
Kerkradersteenweg103 Heerlen
L.J.Schiffers Dr.Poelsstraat
32 Schaesberg
In District IV bedankte de heer L.Slaats uit Roermond
en werd aangewezen de heer Th.W.Puts Heidesteegstr. 5
Roermond.Zodat het districtsbestuur als voIgt is:
W.Meuwissen Tuinstraat
18 Echt
Th.W.Puts
Heidesteegstr.
5 Kemp-Roermond
H.Maessen
Kap.Hermkensstr. 3 Montfort
J.Janssen
Hoogveldweg
28 Hingen-Echt
J.Geelen
Hoofdstraat
24 Posterholt
WIJZIGINGEN SECRETARIATEN
r.k.Fluit en Drumbandcorps"Prinses Margriet"Hoensbroek
voorheen:J.Groenedaeler Julianastraat 108
"
thans:H.L.Otermans Mgr.Feronlaan 37 Hoensbroek.
1

j

Drumband " St. Martinus " Linne
voorheen:J.H.Boonen Marktstraat 18 Linne
thans:Jan Peeters Schutterstraat 20 Linne
Fluit- en Tamboerkorps"Eendracht" Eygelshoven
voorheen:B.Pierweijer Russelstraat 11 Eygelshoven
thans:J.Zautzen Hoofdstraat 78 Eygelshoven
Drumband Kerk .Harm. "Urri,tas et Fideli tas "Gennep
voorheen:P.v.d.Berg Picardie 8 Gennep
thans: P.Noy Dr.Nolensstraat 100 Gennep

J
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Vergadering bij St.Martinus Houthem-St.Gerlach.
Op uitnodiging van het bestuur van de drumband

.in schutterij St .Martinus, was de redaktie tegenwoordig

)p de vergadering van deze goed geleide en bijzonder
hard werkende vereniging.
Een verslag van deze vergadering is niet nodig
-,n di t blad ,maar enkele punten willen wij U toch niet
~nthouden.Wij maakten bijv.een treffende hulde mee,van
Instructeur Th.Lodewick en huldiging van salisten die
met eerste prijzen en lof van concours waren terugge
komen.Th Lodewick werd gehuldigd in verband met het
slagen (met onder-sc he Ld Lng j voor het Iris t ruc teur-sd t.p Loms.,
Ook maken wij graag melding van het enthousiasm~
waarmee de Vriendschapsmiddag werd besproken.Men is in
Houthem helemaal niet van plan ook maar iets aan het
toeval over te laten.De plannen werden heel concreet
gesteld:Om twee uur ontvangst,om drie uur gezamelijk
(vooral vrienschappelijk)optreden van aIle korpsen,en
dan een optreden van elk korps apart al dan niet met
show.Er staat een grote tent en bij (onver-hoop t Js Lecht
weer beataat dus toch de mogelijkheid tot doorgang van
het feest.Men hoopt op voldoende deelname.Er zullen geen
kosten aan deelname zijn,entree is geheel vrij,een passend
herinneringsgeschenk wordt aan elk korps uitgereikt.
Men zal de Federatie verzoeken een deskundige aan te
wijzen voor het beoordelen der korpsen.(de beoordelings
rapporten worden uitsluitend aan het opgetreden korps
overhandigd,dit om het wedstrijdelement niet te doen
optreden.RED)
De redaktie werd ook nog opmerkzaam gemaakt
op het feit dat dit korps nooit als nieuw toegetreden ~t:
korps in ons blad heeft gestaan,dit maken we hierbij
~
dan goed:Drumband van schutterij St.Martinus Houthem
Secretariaat:hr.J.Jacobs v.Caldenborghweg 48 Houthem.
Ook het uitnodigen van de Redaktie is een
vorm van voorlichting en daarom hopen we dat hier meer
gebruik van wordt gemaakt.
St.Martinus,hartelijk dank voor Uw uitnodi
ging en de manier waarop we werden ontvangen.
P. L.

,
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NlEUWE UITGAVEN
The Green Jackets,mars van S.Egberts-Th.Smits.
Voor bezetting in Es.
De mars is speciaal geschreven voor uitgebreide bezetting
en niet uitvoerbaar-althans moeilijk-voor alleen es-bezet
ting trompetten.
Moeilijkheidsgraad:Uitmuntendheid en hoger.
Afwisselend gehouden in stemmen met een goede trombegelei
ding.Leuk gevonden is vooral de quasi 2/4 maatsoort in 6/8,
dit door duoolvorming.Wanneer men zich aan de dynamische
tekens houdt een zeer goeee mars.
Eureka-Foxtrot, van S.Egberts en Th.Smits.
voor alleen trompetbezetting als voor een
Uitgebreide bezetting.Een prachtwerkje voor een show
uitvoering.Begeleiding in slagwerk in zoverre eenvoudig
gehouden,dat het onthouden geen moeilijkheden op zal
leveren.De accenten moeten echter goed worden uitgevoerd.
Melodisch in trompetten en tegenpartij voor de jachthoorns
en bastrompetten zorgen voor een mooi klankgeheel.
In het juiste tempo gespeeld,vooral niet te langzaam,is
iets van het geheel te maken.

~Jitvoerbaar

Esprit-Mars,van S.Egberts en Th.Smits
Uitvoerbaar door zowel kleine 81s grote,uitgebreide,bezetti
Solotrompetpartij zorgt voor een jUiste omspeling van de
melodie.Forse,duidelijke inzet.Melodie goed in het gehoor
liggend.Trombegeleiding met accentvoering.Een echt manne
lijke mars,die het lang zal doen.
Alle beschreven werkjes uitgegeven bij Tierolff.

~oor die tamboers,die aan solistenwedstrijden willen

deelnemen zijn bij n.v.KONEFA Rotterdam,weer werkjes van
de hand van M.Schneider uitgekomen.Het zijn de volgende
werkjes in opvolging van de moeilijkheidsgraad:
Actio-time--The Rudimental Drummer en De Favoriet.
Voor tamboer en pijperkorps: "Danielle de Li~getl van
M.Schneider.Een walsje met een eenvoudige melodie in de
1e stem,terwijl de 2e stem voor tegenmelodie wordt aange
wend.Trombegeleiding afwisselend maar eenvoudig gehouden.
GelUkkig hebben we im Limburg nog vele pijperkorpsen die
dit werkje wel kunnen gebruiken.
J.Cammenga
Amersfoort

;11.

FEDERATIE KALENDER 1968

3 juni Pinkstermaandag Federatieconcours
in Montfort (EXCELSIOR)
9 juni Federatieconcours in Eygelshoven
(EENDRACHT)
30 juni Vriendschapsmiddag in Geleen
(GELEEN VOGRUIT)
3 augustus(zaterdag) Vriendschapsmiddag in
Houthem-St.Gerlach(St.MARTINUS)
18 augustus Federatieconcours in Nederweert
( St.LUCIE)
2~/2) augustus Festival in Schaesberg(Kakert)
(St.BARBARA G.A.)
J september Federatieconcours in Gennep
(UNITAS ET FIDELITAS)
8 september Federatieconcours in Obbicht
( CONCORDIA)
1) september Federatieconcours in Heksenberg
Heerlen (EDELWEISS)
Van het Jubileumconcours bij gelegenheid van het
400 jarig bestaan van Schutterij St.URBANUS uit
Montfort werd nog geen jUiste datum ontvangen.
Organiseert Uw korps ook een evenement?
Geef het ons door voor deze kalender!

,
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Muziekcentra/e
Akerstraat 98
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Spekholzerheide (L )

Tel 04445 - 2038
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UW VER TROUWENSADRES
Grote sortering kalfsvellen en pastie ve Il en :
Weater King, Everplay. Levering van alle
binnen- en buitenlandse muziek.
VAKKUNDIGE REPARATIE-INRICHTING
voor alle muziekinstrumenten.
CONCER TTROMMEN.
Royal, Ludwig, Premier, Supton, Wiley
MARSTROMMEN
Roya.l , Supton, Wiley. Leverbaar
33 em en 30 em

In

36 em,

PARADE-, DIEPTE- en OVERSLAGTROMMEN
ROYAL:
Diverse modellen zowel enkel, als dubbel
. spanbaa.r , ve r eride sehroefbussen, event.
automatiseh snarenmeehaniek Perloid uit
voering in diverse kleuren
WILEY:
Luxe parade trommen 8 x dubbelspanbaar,
profielbanden, nylon ve rl en , derripe r , auto
matiseh snarenmeehaniek, perloid uitvoe
ring in div kleuren Luxe overslagtrom
dubbelspanbaar met dempers
SUP TON:
Praehtige modellen in alle kleuren, gelakt
of perloid voorzien van gleufplaatjes en
v oe tje s Leverbaar met sehroef- of touw
spanning
KLAROENEN
Supton, Mahillon, Van Engelen. In bes of
es of geeornbineerd met ventiel of ba r i l ,
Bastrornpetten, Jaehthoorns, Bazuinen,
Bashelieons.
'
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