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FEDERA~IE+NIEUWS

De stilte voor de storm,die in onze
federatie door concoursen wordt uit
gebeeld.is weI opmerkelijk.
Er komt.geen nieuws binnen van het
Hoofdbestuur,bijna geen nieuws van
de districten en heel weinig nieuws
van de verenigingen.
Het lijkt er echt op dat we dit jaar
een jaar van.uitstekende"concoursen
, :~k~:~eldig veel.promoties"gaan mee
EXAMEN-EISEN voor

Tamboers-klaroenblazer~

~!.! _2~J2~!:~

Bij TIEROLLF-MUZIEKCENTRALE is verschenen het Examenalbum
voor TAMBOERS.Hierin staan aIle theoretische en praktisch(
eisen voor de tamboerexamens A tim D.Niet aIleen deze stO!
is zeer belangrijk en wordt hierin zeer goed omschreven,
maar er staan ook goede nummers in welke op solistencon
coursen beslist niet onder de maat zijn.
Zeer binnenkort komt ook het"Examenalbum voor pijpers"uit.
De proefdrukken zijn al klaar.
Deze ui tgeveri j heef"t ook exemplaren van EXAMENALBUM
liggen voor ~Signaalinstrumenten in Bes"Deel I(klaroenen)
en Deel II voor trompetten-jachthoorns-etc.
Deze uitgaven worden door ons met vreugde ontvangen,omdat
na een goed lopende opleiding voor Instructeur~nu de
beurt komt aan onze leerlingen en korpsleden die zich in
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MISSIONARIS ZOEKT MUZIEKINSTRUMENTEN
Qtzuster P.v.d.Boom van de Medische Missiezusters en haar
broer missionaris B.v.d.Boom,voeren momehteel een aktie
waarbij zij proberen z~el mogelijk oude instrumenten
en uniformen te verzamelen.Zij willen in Kongo een drum~,
band en een orke~t oprichten.
Vorig jaar was pater Bernard met 60 jongens in Europa,oa
in Breda,om de beroemde"MISSA KWANGO"uit te voeren.
Bij zijn terugkeer in Kongo-in september-wil hij een
nieuwe groep vormen,terwijl hij~middels een opgericht
jeugdcentrum.kontakt houdt met de oude groep.
Om zijn plannen te verwezenlijken zoekt de pater,samen
met zijn zus,oude instrumenten die in een orkest of in
drumband kunnen worden gebruikt.
Hebt U iets voor hem? Bel dan 42770 in Breda,of de Redakti
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NIEUWE LEDEN
Opnieuw mogen we enkele drumbands welkom heten in onze
Federatie.Het zijn:
- Drumband Fanfare "LES MONTAGNARDS" Bergen
secr.L.W.Rijniers Oude Kerkstraat 4 in Bergen
- Drumband Harmonie "AMICITIA" Vilt
secr.N.Huntjens Rijksweg 90a in Vilt
APRESWIJZIGING
Drumband "MAASBREE" voorheen:J .Tielen Westerinlaan 25
dit wordt nu:M.Driesen Spilstraat 12 in Maasbree.
==~=========;=========================================
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DISTRICT II
10 augustus waren we getuige van de overdracht der nieuw~
uniformen aan de jeugddrumband "St.JAN" uit Heer.
Een trots bestuur ontving van een even trots oudercommitee
eerst symbolisch een enkel uniform waaraan de Voorzitter
van de Drumband een prachtige kolbak toevoegde.
Het bijna volledige Gemeentebestuur van Heer sprak bij
monde van Wethouder Kerkhofs zijn dank uit aan de leiders
van de Jeugdbeweging die niet alleen de jeugd maar heel
Heer wisten te stimuleren tot het stellen van grote daden.
Heel Heer heeft spontaan medegewerkt aan de aanschaf van
deze sportieve jeugdig aandoende uniformen.
Namens de Federatie sprak P.Lejeune een compliment uit.
Dankbare ouders brachten tijdens dit gebeuren nog een
mooi bedrag bij elkaar om de band verder te helpen.
Heer kan trots zijn op zijn derde muzikale gezelschap.
=======~=====~========================================
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District III
I';J]ULIANA" uit Versilienbosch
kreeg van een milde gever,zo
maar een nieuw prachtig vaandel cadeau! -:~~~~~,
Deze milde gever ,die bovendien W3K onbekend
wenste te blijven,zal zeker trots naar "zijn"
korps " JULIANA '27" en "ZIJN" vaandel gekeken
hebben tijdens de folkloristische optacht in
Brunssum,toen zij het nieuwe vaandel voor de
eerste keer meedroegen.
(proficiat met zo'n supporter.red)
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DISTRICT VI
De heer Reinders uit Kessel slaagt er wel in om steeds
in het nieuws te blijven.Nadat hij wegens zijn 50-jarig
lidmaatschap van de schutterij "St.Hubertus" was gehul
digd,heeft de redaktie een praatje met hem gemaakt bij
monde van Cor Timmermans en nu komt weer het bericht dat
hij tot KONING van zijn schutterij is gekroond.
Voor de eerste keer in zijn 50 jarige loopbaan slaagde
hij erin "het" schot te plaatsen dat hem het recht geeft
om in het komende seizoen als een waardig koning voor
zijn schutterij te. marcheren.
"St.Hubertus"proficiat met zoln KONING en namens alle
federatievrienden proficiat voor KONING REINDERS I
=================
DrumBand Maasbree
Na een~riode Van inzinking en praktische stilstand
wil deze sympathieke drumband nu opnieuw zijn bestaan
gaan waar maken.Onder leiding van een vernieuwd bestuur
en instructeur gaat men hard aan het werk om het
verloren terrein weer terug te winnen.
Wij wensen U veel sukses met dit strevenl
==================
HEREN SECRETARISSEN,
Hebt U al het formulier van
de BUMA ontvangen?

•

Hebt U het ook al ingevuld?
Wacht nietlanger dan nodig is,want ook dit is een
van die dingen die bij te lang wachten vaak onprettig
kunnen uitpakken.
=--=------=-----==-==--===---==========================
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DRUMBAND MAASBREE heeft
enkele trammen (zonder
vellen) te koop............
Liefhebbers kunnen elke
zaterdag terecht bij de
Secr.M.Driesen Spilstr.12
in Maasbree.

Uit een kritiek van
de krant:
Geboeid heb ik zitten
luisteren ••.......

VRIENDSCtlAPSDAG in HODTHEM-St.GERLACH

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

op 3 augustus

Hoewel deze dag niet door de zon werd bestraald is .~t
toch een echte uiting van vriendschap geworden onder
de aanwezige korpsen.
Nadat aIle korpsen door Schutterskoning
en de Schutterskoninging waren verwelkomd
in het clublokaal,werd met een korte
optocht naar de Feestweide vertrokken,de
stoet trok geweldig veel belangstelling
van de toeristen,die dan ook de korpsen
volgden,zodat de publieke belangstelling
al vooruit was verzekerd.
De heer Zurstrasse,de voorzitter van het
organisatiecomite opende met een welkomstwoor~,waarin
hij veel sympathie afdwong voor het streven van de
Drumband van de schutterij ,dat deze vr-Lsnd schap sd ag
heeft georganiseerd.
De Voorzitter van District II,
onze vriend Odekerken,sprak de
korpsen daarna toe en zette de
bedoeling Van deze dag uiteen,
vriendschapsbanden te v~tevi
gen en nieuwe vriendschappen
te sluiten met die korpsen die
nog niet in onze Federatie
zijn,maar die door hun aanwe
zigheid al blijk gaven van veel
intresse voor de Federatie.
Hij bracht ook dank en waardering onder woorden voor de
organiserende vereniging vooral omdat men de organisa
tie aandurfde.
Onder commando van Tamboer-Maitre Theo Lodewick werd
het muzikale gedeelte geopend-'met een gezamelijke op 
mars,een kort gebeuren dat veel respect afdwong door
de perfecte Uitvoering en dat nog weI zonder dat van
te voren was geoefend.Het was in een woord prachtigl
AIleen jammer dat de zon verstek liet gaan zodat de
kleuren niet tot hun recht ~wamen,maar de vriendschap
pelijke sfeer maakte het geheel toch tot een feest.
Op de ere-tribune hadden de Koning en Konligin met het
Schut~.rijbestuur en het Districtsbestuur als second an
ten plaats genomen.
De heer Semmeling was als deskundige aangezocht om
zijn oordeel over de prestaties te geven,hij deed dit
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ook nu weer met veel kennis van zaken
en vooral met veel liefde voor dat
wat hij altijd noemt~ijn-Muziek.
Jammer was het dat e ele korpsen geen
partituren sadden meegebracht,waardoor
de beoordeling iets moeilijker werd.
Maar door zijn vakmanschap bleef er
voor hem niet veel geheim.
Hartelijk bedankt,heer Semmelingl
Het talrijke publiek genoot van de
goede prestaties der korpsen.We zullen
hier een kort overzicht geven van het
ge bod e ne ,

,

De Drumband van de Fanfare St.Gerlach:goede prestatie,
technisch niet volmaakt, vooral d ynaml.ek.unag meer aan
dacht krijgen.We zouden deze band graag a~s lid van
onze Federatie zien.
Jeugddrumband Schutterij St.Sebastianus Margraten.
Dit jeugdige korps presenteerde een eenvoudige show -
en nog weI met enkel tamboers --hier werd de bewering,
dat men met enkel tamboers geen show kan maken,gelogen
straft.Ook muzikaal was dit optreden zeer goed.
AIleen jammer dat men geen partituur had.Een pittig
Tamboer-Maitertje won de sympathie van het publiek.
Hr.Odekerken spande zich direct in om dit korps in de
gelederen Van de Federatie te krijgen,hopelijk slaagt
hij daarin.
Drumband Harmonie Concordia Berg en Terblijt
Dynamiek gebracht in de buitenmodelmarslPracht opvatti~
goede marsuitvoering door een zo jong korps.
Concertuitvoering:MARSYAARDIG.Zeer goed en als enige
kleine oneffenhelen worden weggewerkt zullen ze op het
federatieconcours beslist hoge ogen gooien.
BUmS-drumband Maastricht (andere naam voor:WVY'28)
Om in wielertermen te spreken:een extra-sportieve firma
helpt dit korps over hun finaxiele moeilijkheden heen.
De witte bakkerspakjes met de reclame deden het voor
treffelijk.Hun marsuitvoering Was goed en als gewoon
lijk hadden zij in de concertuitvoering weer iets apart:
Maar ze zullen nog hard moeten werken om het peil van
vorig jaar weer te bereiken.Yerjonging werkt altijd eve,
terug.Maar Instructeur Verhoeven lost dat weI op.

Drumband Harmonie Amicitia Yilt
Dit Nieuwe Federatielid liet een gedegen stukje trom
melwerk beluisteren.Proficiat instructeur met zulke
serieuze tamboers.Als hier nog enkele plooitjes worden
platgestreken zal oOk deze band zeker sUkses hebben in
onze kring.De concertuitvoering was zelfs zeer goed.
Drumband Fanfare Juliana Limmel
Deze pas gepromoveerde band bracht de verplichte nummers
voor de 1e afdeling en met veel elan.Men had deze stukken
al heel goed onder de knie.Na de verplichte nummers werden
nog enkele mooie accentmassen uitgevoerd en hier toonde
T-M. Feijt zich van zijn sterkste zijde door aIle drum
bandmogelijkheden uit te buiten.Een prachtprestatie!
Omdat St.Pancratius Munstergeleen nog niet Was gearri
veerd gaf de Jeugdband uit Margraten nog een extra uit- ~
voering.
Fluit- en tamboerkorps St.Pancratius Munstergeleen
Dit kor p s verzorgde het s Lo'tc enc er n en deel dit op een
buitengewone wijze.Alle lof voor dit korps,dat onder
voortreffelijke wijze werd geleid door hr.Dols!
Achtereenvolgens werden uitgevoerd: Mars de Jacqueline
van Jochems-Par~ewels van Jochems-ChinaCHACHACHA van
Everaerts-Frans mars-Egorland Heimatland-'t Krekeltje
van Ton Kotter en tat slot de Wars der Medici.
Een programma dat,velen die nag naoit serieus naar een
Fluit- en Tamboerkorps hadden geluisterd,ap slag veel
vrienden maakte voor dit soort musiceren.
Op charmate wijze reikte hierna de Koningin van de
Schutterij aan elk korps een smaakvol vaantje uit,hr.
Semmeling gaf aan elk korpsleider nog een laatste aan
wijzing of vermaning mee.
Het is een zeer geslaagde middag geweest,alleen jammer
dat maar zo weinig Federatiekarpsen gehoar aan de ui t- •.
nodiging hadden gegeven.Erg jammer,want de organisatie
was buitengewoon goed.
Een tombola dekte aIle onkosten,
een der prijswinnars schonk zijn
prijs aan de Drumband St.Martinus,
omdat,zoals hij zei:lk ben zelf
bestuurder van een korps en ik
weet wat er nodig is.
Dezelfde heer maakte oak nog veel
felicitaties over aan de diverse
korpsen en was erg jaloers over de
geleverde prestaties en hij besloot
met:En dat zonder dat het een concours is! <---_-.>~~
I.

SHOW-KOMMENTAREN
Na de zak vol kommentaar van vorige
keer,zijn deze keer aIleen enkele
positieve en vooral deskundige kom
mentaren ontvangen,die we hier weer
in enigszins verkorte vorm weergeven.
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Van Sandrie EGBERTS uit ASSEN.
'-~~ Show-uitvoeringen
Ja of Nee?
Natuurlijk moeten we ook hiermede zeer
intensief bezighouden.Deze wedstrijden
zijn erg aantrekkelijk voor publiek en
voor de korpsen.
Moeilijkheden?Och,als deze zaak goed
wordt aangepakt dan loopt ook dit op
rolletjes.
Persoonlijk heb ik al enige keren dit
soort showwedstrijden mogen beoordelen
en ik ben er zeer mee ingenomen.
Uiteraard ben ik het met de redaktie
een9,dat ook deze wedstrijden streng
geregeld moeten zijn en dat er een
vakkundige jury zal moeten beoordelen.
Mensen die werkelij~e mogelijkheden van de amateur
kornsen,maar ook over de show hun oordeel kunnen vellel
De door U voorgestelde rubri8ken van beoordeling zijn
beslist niet zo gek.Er valt veel mee te doen.
Graag wens ik mijn "zuiderburen" ook hiermee veel suksl
S.Egberts
J.H.AARTS uit Heer
De stof die U hebt doen opwaaien
magniet neervallen voordat het
element show zijn waardering heeft
gekregen.Een goede drumband moet
ook een goede showband kunnen zijn.
AIleen de vorm waarin moet nog
worden gezocht.lk stel daarom voor:
Geen verplichting van show,voordat
de muziek AF is.Stel daarom de ru
briek:muzikale uitvoering-primair.
Maar geef het showelement een kans
vooral voor onze jeugdkorpsen kan
dit een uitkommtzijn,omdat men met
enkele eenvoudige marsen en daar
naast goede show toch de nadelen van

de steeds voorkomende ledenwisseling kan opvangen.
Bovendien geeft show aan de leden een aparte veldoe
ning omdat de jeugd gbed begrijpt dat show niet kan
worden geoefend als de band niet kompleet is.
Goede showinstru~teurs zijn nog zeldzaam en daarom
moeten we elkaar helpen.
Ik wens U nog veel sukses met Uw streven.
W.PACKBIER3 uit HEERLEN

~=================~~~~~~~~~===

Met belangstelling heb ik de vele
reakties over de Show-wedsmtrijden in dit blad gevolgd.
Met de Show blijkt het net eender te gaan als met de
"Concert-wedstrijden"ui t de tijd van"Mars-Locke-Mars u ~'
voor 15/20 jaar terug.
~
Toen me~in die tijd als instructeur met een korps tijdens
een concert-wedstrijd een echt concertwerkje ten gehore
bracht,kreeg men van andere korpsen hierover veel en
vooral ongegronde kritiek te horen,maar het publiek was
wel goed te spreken over deze verandering.
Vandaag is het heel nDrmaal dat men concertwerken uit
voert,ze zijn zelfs verplicht gesteld.Hier moeten we
eerlijkheidshalve bijvoegen:Dank zij de Federatie!
Ondergetenende instrueert al vanaf 1950 show en heeft
ervaren dat het de korpsen geen windeieren legt,met
(betaalde)uitnodigingen enz.ln de woonplaats stijgt het
aanzien van het korps,de repetities worden goed bezocht,
kortom er heerst een goede geest in de vereniging.
Bij show blijft muziek nummer EEN,want een show kan niet
slagen als zij muzikaal niet verantwoord is.Bovendien is
bekend dat op het W.M.C.in Kerkrade of bij andere belang
rijke wedstrijden de MUZIEK de prijs bepaald,heeft men
bijv.voor alle rubrieken een 10 behaald en voor de muZt.,
kale ui tvoering een 7 dan wordt een tweede prijs toegeWzeJ
Het is wel zaak de jUiste muziek te kiezen en goed te
spelen.
Voor show is geen grote groep nodig,ook geen show-girls of
zoals iemand reageerde"met blote meisjes"-als de show
goed is blijft sukses niet uit.
Ondergetekende instrueert al veertig jaar korpsen en is
overtuigd dat NIET de onbekwaamheid maar de durf de grote
handicap is voor het brengen van iets nieuws-.--
Ik stel mij volledig achter het standpunt van de Federatie
en wens de korpsen die gaan showen veel sukses toe.
En voor eventueel advies ben ik gaarne bereid.
W.Packbiers
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Nadat we de vorige keer de Counteroefeningen hebben
aangegeven,zullen we van~it die verschillende counters
enkele var1aties aangeven.
Zgn.UITZWAAI-oefeningen zijn niet moeilijk en zijn
voor de toeschouwers attraktief.
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Ook kan hieruit een mooie opstelling worden gefor
meerd voor het uitvoeren van bijv.concertnummers.
Uit elke counter kan men ook tot een andere formatie
komen , bijv. geheel gesloten ofwel "kor t 0D elkaar"
Vooral dit laatste kan dan met vermorte pas worden
uitgevoerd en maakt dan een stramme indruk.
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Vanult de DUBBELCOUNTER kunnen halve en hele clrkels
worden geformeerd,die tegenelkaar lndraalen •
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Om weer tot de uitgangspositie terug te komen,kan
de T-M het 1e gelid op de plaats brengen,waarna
het 2e enz.direct aansluiten op het 1e gelid.

Maar het kan ook op de manier vanlSPLITSEN
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Mogen wij ook eens enig kommemtaar van U verwachten
over de dUidelijkheid van de hierbij aangegeven oe
feningen?
Men heeft ons gevraagd naar de grootte van het oefen
terrein.Een oppervlakte van 30 x 30 m is ideaal,omdat
deze ruimte ook meestal bij shows te bestrijken is.
Moet men in een zaal werken,dan past men zich aan aan
de ruimte en moet oefeningen.waar meer plaats voor
word t geeist3 inkrimpen.
tot de volgende keer
pi
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tierolff
muziekcentrale
ZO JUIST VERSCHENEN:
I-"ETUDES, VOORDRACHTSTUKKEN en SOLOS voor PIJPERFLUIT"
samenstelling:E.Scholten en Th.Smits
'n Uitgebreid album,waarin opgenomen de Exameneisen
voor diplomas A tim D van de Landelijke Muziekfederaties.
Eindelijk een album dat oefenstof biedt voor de
Pijperkorpsen en te gebruiken is voor de weinig- tot
de gevorderde blazersll
~~
,-"HANDBOEK VOOR DRUMBANDINSTRUCTEUR" van Jan Tesink
...
Na herdruk weer leverbaar en voorzien van enige
aanpassingen.Naast zijn methodes voor oa KLEINE en
GROTE TROM ook een blijvend standaardwerk voor het
nederlandse taalgebiedlll
U kent toch ook volgende albums?
"ETUDES,VOORDRACHTSTUKKEN en SOLOS voor TAMBOERS"
met zeerveel oefenmateriaal van diverse komponisten,
oa.Egberts-vVeluwen-Schneider-vCampen-Cammenga-Smits-enz.
"LYRK,-ALBUM" voor opleiding en vorming van de Lyr a-ispe Ler ,
met oa.etudes,samenspelen,toonladders en diverse
bewerkingen van bekende liederen,oa.Limburg mijn
Vader land en Lang zal hij leven.
Vraagt onze katalogus met supplement of zichtzending
van directies (met opgave van bezetting en afdeling)
Voor superieur slagwerk slechts EEN merk " ROYAL" . .
Vraagt onze uitgebreide fraaie katalogus van trommen
en de diverse prijslijsten,waarop oa de plasticvellen
van de merken "WEATHER KING" en "STABIEL"
De beste blaasinstrumenten voor Uw Klaroen-of
Trompetterskorps: merk "GEBRS.DE PRINS"
oa in gebruik bij de bekende band:
"De Trommelaeren van Roesendaele"
TIEROLFF-MUZIEKCENTRALE
tel. 01650 - 34-551
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Markt 90/92
ROOSENDAAL

