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BIJLAGE BIJ 

WEDSTRIJDREGLEMENT 

WEDSTRIJD VOOR 

DRUMBANDS, 

TAMBOERKORPSEN EN 

PERCUSSIE-ENSEMBLES 

MARCHING 

Amerikaans counteren 
Het principe is een richtingsverandering van 180 graden, met in tegengestelde 

richting door elkaar marcherende gelederen, waarbij de posities – na voltooiing – 

ongewijzigd zijn. ‘Het buitenste gelid’ blijft in de oorspronkelijke paslengte 

marcheren, met dezelfde onderlinge afstanden in de diepte. 

Naar het draaipunt toe, marscheren de overige gelederen – in opvolging – met 

steeds kortere pas. De richting is naar het draaipunt toe. 

Onderstaande tekeningen zijn voorbeelden die gebruikt kunnen (mogen) worden: 

Amerikaanse counter (cirkelvormig) 
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Amerikaanse counter (gehoekt) 

 
De Amerikaanse counter kan zowel cirkelvormig als gehoekt uitgevoerd worden (rechts- in 

plaats van links-om en links-in van rechts-om mag/kan). 

 

Engels Counteren 
Het principe is een richtingsverandering van 180 graden, door per rot rechts/links om 

te marcheren in tegenover gestelde richting, waarbij de posities – na voltooiing – 

gespiegeld hebben: rechtervoorman is nu linkervoorman. 

De oorspronkelijke opstelling wordt verkregen door deze counter tweemaal uit te 

voeren. 

Onderstaande tekeningen zijn voorbeelden die gebruikt kunnen (mogen) worden: 

 
De Engelse counter kan zowel cirkelvormig als gehoekt uitgevoerd worden (per gelid 

rechts- of links-om). 
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Figuur 3: hoofd der colonne RECHTS (cirkelvormig) 

 
Figuur 4: hoofd der colonne LINKS (cirkelvormig) 

 

 
 

Hoofd der colonne rechts (links), cirkelvormig 

Het principe is een rechter (linker)- richtingsverandering van 90 graden, waarbij ‘het 

buitenste gelid’ in de oorspronkelijke paslengte blijft marcheren, met dezelfde 

onderlinge afstanden in de diepte. 

Naar het draaipunt toe, marscheren de overige gelederen – in opvolging – met 

steeds kortere pas. 

De richting per rot is naar het draaipunt toe. 

Zie figuren 3 en 4 


