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1. Begripsomschrijving:
________________________________________________________________________
N.V.J.B. Nederlandse Vereniging van Jachthoornblazers
Het Bestuur Het bestuur van de N.V.J.B.
Secretariaat Het secretariaat van de N.V.J.B.
Blazer(s) De jachthoornblazer(s)
Groepen De jachthoornblaasgroepen. Zij bestaan uit minimaal 3 blazers.
Leden Jachthoornblaasgroepen die lid zijn van de N.V.J.B.
Rapport Het juryrapport
Stuk(ken) Jachthoornmuziekstuk(ken)
2. Doel:
________________________________________________________________________
Dit reglement omvat de handleiding voor het houden van een open
jachthoornblaasconcours door de N.V.J.B. georganiseerd.
Aan een open jachthoornblaasconcours kunnen uitsluitend groepen meedoen.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.
3. Deelname:
________________________________________________________________________
De aanvraag voor deelname aan het concours geschiedt door inschrijving bij het
secretariaat en staat open voor :
A. Ingeval de groep is gevestigd in de Benelux uitsluitend voor leden en
B. Groepen buiten de Benelux. Voor beiden categoriën geldt als eis, dat zij
gebruik maken van de jachthoorns in de toonaard Bes, Es of D (trompe de chasse).
Voor groepen uit België en Luxemburg, die trompe de chasse blazen geldt de eis
van lidmaatschap zoals vermeld onder A niet.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om het aantal deelnemende groepen te
maximaliseren. De groep met een oudere prioriteitsdatum gaat voor een groep met een
jongere prioriteitsdatum. De prioriteitsdatum wordt bepaald aan de hand van de datum
dat het secretariaat het inschrijfformulier heeft ontvangen en de datum waarop de
penningmeester het inschrijfgeld heeft ontvangen. Als prioriteitsdatum geldt
de laatste van de twee. Ingeval een groep op grond van overschrijding van het maximum
niet aan het concours kan deelnemen, vindt er een restititie voor het volle
bedrag plaats.
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De partituren van de te blazen stukken dienen duidelijk en leesbaar uiterlijk 30 dagen voor
het concours bij het bestuur in bezit te zijn, teneinde deze tijdig ter
voorbereiding aan de jury toe te zenden.
Tijdens het concoursoptreden zijn zowel partituren evenals een dirigent, voor de groep
bij de deelnemers niet toegestaan.
Ter verduidelijking: Kleine aanwijzingen middels de hoorn, hoofd en bovenlichaam zijn
toegestaan en veelal ook gewenst. Aanwijzingen met de vrije hand duidelijk niet.
De jury kan nadere aanwijzingen voor de opstelling van de groep geven.
De jury kan ingeval zaken strijdig zijn met dit reglement besluiten tot:
- diskwalificatie
- een door haar te bepalen puntenaftrek toepassen
- een jachthoornblaasgroep aanwijzingen geven en de groep opnieuw te laten starten
al dan niet onder aftrek van punten.
Men kan hierbij denken aan bijvoorbeeld dirigeren.
Door inschrijving aan het concours onderwerpt men zich aan de uitvoering van het
reglement.
4. Jurering:
____________________________________________________________
Het bestuur draagt zorg voor een deskundige jury op het concours. De jury bestaat in ieder
geval uit minimaal drie juryleden. Het bestuur benoemt een voorzitter van de jury, die zorg
draagt voor een goed contact tussen de jury enerzijds en het bestuur anderzijds.
Elk jurylid afzonderlijk kent per te blazen stuk een waardering toe van minimaal 5 tot
maximaal 10 punten, waarbij tevens halve punten mogelijk zijn, op basis van de
navolgende disciplines:
Juistheid van uitvoering (gelijke aanzet en einde, tempo, ritme, juiste waarde van
het notenschrift), met vermenigvuldigingsfactor 3;
Zuiverheid van toon (exact aanblazen, trefzekerheid, beheersing techniek,
stemming van het instrument) met vermenigvuldigingsfactor 3;
De totale indruk van de groep (herkenbaar m.b.t. de jacht c.q. de natuur,
eenheid/uniformiteit van de groep hoornhouding en gelijkmatig aan- en afzetten van
de hoorns) met vermenigvuldigingsfactor 1.
De jury beoordeelt aan de hand van de door het bestuur overhandigde bladmuziek c.q.
partituren. De jachthoornblaasgroep mag voorafgaand aan haar optreden zich bij de jury
vergewissen of de correcte partituren voorliggen.
De jury voorziet het rapport van commentaar c.q. onderbouwing van bevindingen.
De uitslag van de jury is voor een ieder bindend en kan derhalve niet aangevochten
worden. Een groep mag eerst beginnen te blazen na een teken van de voorzitter van de
jury gekregen te hebben. Alleen voor de aanvang van het concours mag men enige
noten of een gedeelte van een signaal inblazen, hetgeen enkel het bepalen van de
toonaard/hoogte tot doel heeft.
Dit mag niet het te blazen signaal zijn.
.
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5. Klassen en rondes:
________________________________________________________________________
Het groepenconcours omvat twee rondes.
Ronde 1:
Één jachtfanfare naar eigen keuze
Ronde 2:
Één jachtfanfare naar eigen keuze
Het is in beide rondes geoorloofd ventielen of anderszins te gebruiken.
De volgorde van aantreden van de groepen voor de jury, wordt door het bestuur
bepaald. De groep met de hoogste punten mag zich “Kampioen van het Nederlands Open
Concours “ van het betreffende kalenderjaar noemen.
6. Score en prijsuitreiking
________________________________________________________________________
Na afloop van het concours draagt het bestuur zorg voor de verwerking van de
Juryrapporten, aan de hand waarvan door of namens het bestuur de resultaten zullen
worden bepaald. Het resultaat wordt aan het einde van het concours bekend gemaakt.
De voorzitter van de jury zal aan het einde van het concours, tijdens de prijsuitreiking, de
bevindingen van de jury mondeling toelichten. Aan alle deelnemende groepen zal een
oorkonde worden uitgereikt.
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