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WEDSTRIJD VOOR 
BLAASKAPELLEN 

BÖHMISCHE/MÄHRISCHE STIJL 
REGLEMENT 2024 

 
  

INDELING 
 

ARTIKEL 1 

De wedstrijd wordt georganiseerd voor de discipline blaaskapellen die lid zijn van VLAMO en 

waarvan het lidgeld werd voldaan. De blaaskapel bestaat uit minimum tien en maximum 

dertig muzikanten (de dirigent en de eventuele zangers/zangeressen inbegrepen). 

ARTIKEL 2 

Groepen kunnen inschrijven voor een van de volgende afdelingen: 

• Heuvelklasse 

• Bergklasse 

• Topklasse 

ARTIKEL 3 

Elke kapel bepaalt zelf de afdeling waarin ze aantreedt. De jury heeft het recht om, na inzage 

van het programma, in sommige gevallen in te grijpen om eerlijke concurrentie te 

waarborgen. 

 

INSCHRIJVING 

 

ARTIKEL 4 

1. Om te kunnen deelnemen moet de groep, met zetel in Vlaanderen of Brussel 

Hoofdstedelijk Gewest, aangesloten zijn bij VLAMO, als hoofdgroep of als 

subgroep. 
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2. Groepen die hun zetel niet hebben op het grondgebied van de Vlaamse 

Gemeenschap of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen eveneens 

deelnemen, mits het betalen van het inschrijvingsgeld. 

ARTIKEL 5 

De inschrijving gebeurt vóór 28/02/2024 door middel van het inschrijvingsformulier dat 

moet toekomen op het secretariaat van VLAMO, Charles de Kerchovelaan 17, 9000 Gent 

blaaskapellen@vlamo.be. 

ARTIKEL 6 

1. De deelnemingsprijs bedraagt € 35,00 voor de groepen die hun zetel niet hebben 

op het grondgebied van de Vlaamse Gemeenschap of het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. De betaling hiervan gebeurt ten laatste 28.02.2024 op rekening  BE96  

0013 6643 9505 (bic : GEBABEBB) van VLAMO vzw, Charles de Kerchovelaan 17 

te 9000 Gent. 

2. Daarnaast storten alle deelnemers een waarborg van € 100,00. De waarborg 

wordt terugbetaald na de wedstrijd, indien de kapel heeft deelgenomen zoals 

voorzien. Indien minder dan twee maanden voorafgaand aan de wedstrijd afgezien 

wordt van deelname, wordt de waarborg niet terugbetaald. De inschrijving is pas 

geldig na ontvangst van de waarborg. 

 

OPTREDEN 

 

ARTIKEL 7 

Elke kapel speelt een programma dat minstens 25’ duurt en de 30’ niet overschrijdt. Het 

programma omvat het verplichte werk dat dient gekozen te worden uit het 

“Wedstrijdrepertoire Böhmische/Egerländer/Mährische Stijl 2024” aangevuld met 

werken uit de repertoirelijst  van de klasse waarin aangetreden wordt. De repertoirelijst 

wordt gepubliceerd op www.vlamo.be.  De kapel duidt op haar inschrijving aan welke 3 

werken uit het aanvullend programma dienen gejureerd te worden. 

Blaaskapellen die wensen deel te nemen met een niet-geklasseerd werk, moeten hun 

inschrijving ten laatste op 15.01.2024 indienen. De voorgestelde werken zullen dan 

door de deskundigen geklasseerd worden. Die klassering zal ten laatste op 31.01.2024 

meegedeeld worden. 

mailto:blaaskapellen@vlamo.be
http://www.vlamo.be/
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ARTIKEL 8 

Bij de inschrijving moet een directiepartituur van elk gespeeld werk worden gevoegd met 

uitzondering van het verplicht werk. 

ARTIKEL 9 

Het wedstrijdprogramma wordt zo samengesteld dat de deelnemers in de Heuvelklasse 

eerst aantreden, gevolgd door de Bergklasse en de Topklasse in die volgorde. 

ARTIKEL 10 

Alle groepen zijn ten laatste één uur voor het eerste optreden in hun afdeling aanwezig. 

ARTIKEL 11 

Tijdens de wedstrijd zijn de muzikanten gekleed in uniform. 

ARTIKEL 12 

Geluidsversterking van de instrumenten van de kapel is niet toegelaten. 

Een kapel die met zang wenst op te treden, dient zijn geluidsversterking hiervoor mee te 

brengen. Het opstellen hiervan mag het tijdschema niet in het gedrang brengen. 

De organisator zorgt voor een geluidsinstallatie van voldoende kwaliteit voor 

aankondigingen. 

ARTIKEL 13 

Elektrische of elektronische muziekinstrumenten zijn, evenals snaarinstrumenten, niet 

toegelaten. 

BEOORDELING 
 

ARTIKEL 14 

De jury wordt, op advies van de stuurgroep blaaskapellen, aangesteld door de raad van 

bestuur. 

ARTIKEL 15 

De beoordeling gebeurt op een totaal van 100 punten per jurylid verdeeld over 10 rubrieken 

van telkens 10 punten. 

• Klankgehalte 
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• Zuiverheid 

• Muzikaliteit 

• Frasering 

• Dynamiek 

• Techniek 

• Samenspel 

• Opvatting 

• Tempo 

• Algemeen beeld 

Het totaal van de puntenquotering is het gemiddelde van de 2 juryleden uitgedrukt in % tot 

2 cijfers na de komma. 

Naast de puntenquotering zorgt elk jurylid ook voor een gemotiveerd beoordelingsverslag. 

ARTIKEL 16 

De groep die het hoogste aantal punten behaalt in zijn afdeling, met een minimum van 80 %, 

krijgt de titel van kampioen. Een blaaskapel die geen lid van VLAMO is, kan geen titel van 

VLAMO Kampioen verkrijgen. 

ARTIKEL 17 

Algemeen laureaat wordt de groep met het hoogste aantal punten, ongeacht de afdeling. 

Een blaaskapel die geen lid van VLAMO is, kan geen VLAMO Algemeen Laureaat zijn. 

ARTIKEL 18 

De uitspraak van de jury is bindend. 

ARTIKEL 19 

De jury kan een groep adviseren om te promoveren of te degraderen. 

 

PRIJSUITREIKING 

 

ARTIKEL 20 

De proclamatie vindt zo vlug mogelijk na het laatste wedstrijdoptreden plaats. Daarbij zijn 

minstens twee afgevaardigden van elke deelnemende groep aanwezig, bij voorkeur de 

voorzitter en de dirigent. 
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ARTIKEL 21 

Elke deelnemende groep ontvangt een diploma en het beoordelingsverslag van de jury. 

ARTIKEL 22 

1. De winnaar van elke afdeling ontvangt een geldprijs van 300 euro, de tweede 200 

euro en de derde 100 euro. Daarnaast kunnen nog prijzen in natura voorzien 

worden.. 

2. De algemene VLAMO laureaat kan afgevaardigd worden naar de internationale 

CISM-wedstrijd  met ondersteuning door VLAMO vzw voor transportkosten 

indien de nodige fondsen beschikbaar zijn. Het bedrag van deze ondersteuning zal 

2 maanden vóór de wedstrijd aan de deelnemers bekend gemaakt worden. 

3. Indien die blaaskapel niet wenst of kan ingaan op dit aanbod, kan de VLAMO 

blaaskapel met het op één na hoogste resultaat afgevaardigd worden. 

4. Aangezien bij de Europese wedstrijd (CISM) de laagste klasse (D-Stufe) werd 

afgeschaft, moet de laureaat, indien uit Heuvelklasse, zich inschrijven in een hogere 

categorie (vanaf C-Stufe). 

 

ARTIKEL 23 

De jury stelt zich ter beschikking van de deelnemers voor verdere evaluatie tot een half uur 

na de proclamatie. 

SLOTBEPALINGEN 
 

ARTIKEL 24 

Voor elke deelnemer die lid is van VLAMO is er een financiële vergoeding voorzien van 300 

euro te verhogen met 0.10 euro per km (enkel) per muzikant, Deze vergoeding zal in totaal 

minimum 600 euro en maximum 800 euro bedragen.  

ARTIKEL 25 

Klachten m.b.t. de organisatie van deze wedstrijd of de toepassing van dit reglement moeten 

schriftelijk worden ingediend bij de raad van bestuur van VLAMO binnen de week na de 

wedstrijd. 
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ARTIKEL 26 

De organisatoren nemen de lasten voor de uitvoeringsrechten (Sabam) op zich. De 

deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte naleving van de verdere regelgeving 

met betrekking tot de reproductierechten. 

ARTIKEL 27 

VLAMO neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich betreffende aansprakelijkheid, 

risico’s en eventuele schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het deelnemen aan de 

wedstrijd, overkomen aan hetzij de deelnemende groepen, hetzij de aangesloten leden. 

ARTIKEL 28 

De raad van bestuur beslist over zaken die niet voorzien zijn in dit reglement. 

ARTIKEL 29 

Door hun inschrijving aanvaarden de deelnemers dit reglement. 

 

 

Goedgekeurd door de raad van bestuur van VLAMO. 

 


