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Artikel 1: ALGEMENE BEGRIPPEN.

1. ORGANISATOR 
De organisator van het festival is de Stichting Muziekliefhebbers Hollands Midden. 

2. VERENIGING 
Een muziekvereniging, bestaande uit een of meerdere onderdelen. 

3. KORPS / CORPS 
Vereniging of onderdeel van een vereniging. 

4. WEDSTRIJD 
Een mars-wedstrijd waarop dit reglement van toepassing is. 

5. KLASSE-INDELING 
De indeling van korpsen naar het niveau waarop de korpsen aan het festival  
kunnen deelnemen. 

6. WEDSTRIJDCOMMISSARIS
Degene die door de organisator is belast met de leiding van de wedstrijd. 

7. WEDSTRIJDREGISTRATIE
De registratie door MHM inzake de wedstrijdresultaten, waarin wordt vermeld: 
a. de naam van de vereniging; 
b. de data waarop aan een festival is deelgenomen; 
c. de sectie en klasse waarin aan het festival is deelgenomen; 
d. het behaalde resultaat. 

8. HET JURYTEAM 
Deskundigen, waarvan de namen voorkomen op een door de MHM vastgestelde 
lijst van juryleden. 
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ARTIKEL 02: KLASSE-INDELING 

1. Korpsen kunnen deelnemen in de volgende klassen: 
a. RunnersUp-klasse; b. STAR-klasse; 

2. De RunnersUp-klasse is de instapklasse voor jeugdbands die nog maar kort in 
wedstrijdverband optreden of waarbij het plezier maken de voornaamste reden is 
om met elkaar muziek te maken. De STAR-klasse is er voor de meer gevorderde 
jeugdkorpsen die onderlinge competitie niet schuwen. Een jeugdband die tijdens 
een festival in de RunnersUp-klasse uitkwam, kan er voor kiezen om tijdens een 
volgend festival in de STAR-klasse in te schrijven. Eénmaal in de STAR-klasse kan 
men bij een volgend festival niet meer in de RunnersUp-klasse uitkomen. De 
bandbesturen bepalen zelf in welke klasse hun band uit zal komen.

3. De beide klassen zijn leeftijdsgebonden. Het oudste deelnemende lid aan het 
optreden inclusief de Tamboer-Maitre/Drum Major/Dirigent, mag op de datum van 
het festival niet ouder zijn dan 17 jaar. Er geldt geen minimumleeftijd.

4. Wanneer een band twijfelt over de klasse-keuze, kan het korps de organisatie 
een link sturen naar een video-opname en de organisatie vragen om een advies.
Wanneer de organisatie n.a.v. een aanmelding een andere mening is toegedaan 
voor de klasse indeling, zal zij het korps hieromtrent adviseren. Het korps is niet 
verplicht dit advies op te volgen. 

5. Korpsen in STAR-klasse krijgen een beoordeling, een waardering op basis 
waarvan een plaats in de rangschikking en een eventuele daarbij behorende prijs 
wordt toegekend.

ARTIKEL 03: DE UITVOERING 

1. Er zijn geen verplichte werken voorgeschreven. De uitvoering wordt beoordeeld 
zoals die zich tijdens het optreden manifesteerd. 

2. Voor het te beoordelen optreden gelden voor beide klassen de volgende tijdsli-
mieten: minimaal 5 en maximaal 8 minuten.

3. Er dienen 3 partituren te worden aangeleverd, voorafgaande aan het festival, 
zodat de juryleden deze kunnen inzien voorafgaande aan de mars-wedstrijden. 

4. Het korps mag zich vrij bewegen over het wedstrijdveld waarbij een aantal 
richtingveranderingen zullen moeten plaatsvinden zoals bochten, wendingen en 
counteren. Wel dient het korps vanaf de startpositie, zijnde de middenlijn van het 
voetbalveld, altijd een voorwaartse beweging moeten maken. Op geen enkel 
moment mag het korps stilstaand spelen, m.u.v. de het verplichte halt houden aan 
het einde van het optreden.
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ARTIKEL 04: WEDSTRIJDVELD 

1. Een marswedstrijd wordt gehouden op een buitenaccommodatie. 

2. Het wedstrijdveld heeft een minimale afmeting van 95 x 49 meter. 
De kunstgrasmat is goed beloopbaar.

3. Als startpositie op het wedstrijdveld geldt de hoek die door de middenlijn en 
de lange zijde van het wedstrijdveld, waar publiek en jury kunnen plaatsnemen, 
gevormd wordt. Het korps zal in oostelijke richting starten 

ARTIKEL 05: HET JURYTEAM 

1. Het juryteam bestaat uit minimaal 4 juryleden, waarvan er één tot voorzitter 
is aangewezen. 
Door de 4 juryleden worden de volgende onderdelen beoordeeld: 
- Visual Ensemble
- Music Performance (1x blazerssectie én 1x percussionsectie) 
- Visual Performance. 

2. Alle juryleden zullen zich op het wedstrijdveld begeven. Zij mogen zich aldaar 
vrij bewegen. Deze juryleden moeten de individuele uitvoering van alle leden op 
het wedstrijdveld kunnen zien vanaf deze plaats. De juryvoorzitter zal de defini-
tieve plaats van de juryleden bepalen. Een 5e publieksjurylid zal Music Ensem-
ble beoordelen vanaf de hoofdtribune.

3. Alle juryleden geven een ingesproken verslag en beoordeling van het optre-
den voor beide klassen. Voor de STAR-klasse geven zij bovendien schriftelijk 
twee cijfers op de beoordelingsstaat van het betreffende onderdeel. 

4. De uitspraak van de jury is bindend en onherroepelijk
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Artikel 06: DE ONDERDELEN VAN JURERING 

1. Zoals bij artikel 5 aangegeven zijn er 3 hoofdgroepen waarbinnen 2 cijfers 
gegeven worden op de schaal van 4 t/m 10. Er mogen ook halfjes gegeven 
worden 
a. Music Ensemble: (2 cijfers)
- WAT - arrangement/compositie 
- HOE - kwaliteit van de uitvoering

b. Visual Ensemble: (1 cijfer)
- HOE - kwaliteit van uitvoering

c. Music Performance: (2x 2 cijfers) 
- WAT - arrangement/compositie
- HOE - kwaliteit van de uitvoering

d. Visual Performance: (2 cijfers)
- HOE - kwaliteit visuele uitvoering – voldoende bewegingen
- WAT - kwaliteit visuele uitvoering - uitrichten

Een korps kan dus maximaal een 10 punten scoren. Voor de eindbeoordeling 
wordt de som van de cijfers door 7 gedeeld om zo een eindcijfer met evenyueel
één decimaal achter de komma te krijgen, dat bepalend is voor de plaats in de 
eindrangschikking. Wanneer blijkt dat bij de eerste drie plaatsen in de eindrang-
schikking een gedeelde plaats dreigt, worden de cijfers van het publieksjurylid 
meegenomen om tot een eindcijfer te komen.

2. De wedstrijd kent geen directe strafpunten. Wel zal het jurylid geconstateerde 
fouten/misstanden vermelden en hiermee in de eindbeoordeling rekening hou-
den.

3. De door de jury ingesproken verslagen worden zo snel mogelijk na het optre-
den beschikbaar gesteld aan de korpsen, zodat zij zich kunnen voorbereiden op 
de nabespreking. 

4. Het korps is zelf verantwoordelijk voor de apparatuur om de ingesproken 
verslagen te kunnen afluisteren, voorafgaand aan de nabespreking. De organi-
satie zal bij het bekendmaken van het festival  aangeven op welke wijze de 
ingesproken verslagen worden verspreid (cd, usb-stick, te downloaden etc.). 

NOOT: 
Omdat MHM als zelfstandige onafhankelijke organisatie opereert, heeft de prijs-
uitslag c.q. het aan de showwedstrijd toegekende eindcijfer geen invloed op de 
ranking van enig ander (inter-)nationale ranking binnen de SMP.
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Artikel 07: DE PRIJZENPOT

In een competitieomgeving waarin ook cijfers worden toegekend, horen ook 
prijzen. Voor de eerste drie plaatsen in de eindrangschikking zijn er bokalen 
beschikbaar. Deze kan worden aangevuld met een prijs in natura of een geldprijs. 
Alle deelnemers ontvangen een oorkonde. Alle muzikanten ontvangen een 
herinneringsbokaal.

ARTIKEL 08: TIJDSLIMIETEN / SANCTIES 

1. Er gelden 2 tijdslimieten: a) performancetijd b) intervaltijd. 

2. De performancetijd is de tijdsduur waarbinnen het korps beoordeeld wordt. 
Deze is vastgesteld in artikel 03, lid 2 van dit reglement. 

3. De intervaltijd is de totale tijd die het korps op het wedstrijdveld mag staan. 
Dit is dus inclusief de op- en afmars. De intervaltijd is voor beide klassen 12 
minuten. Op basis van deze intervaltijden zal het tijdsschema van de 
marswedstrijd worden gemaakt. De tijdsmeting van de intervaltijd start bij het 
betreden van het eerste korpslid van het wedstrijdveld na het startsein van de 
organisatie en het stopt, zodra het laatste lid het wedstrijdveld heeft verlaten. 

4. Bij tijdsonderschrijding en tijdsoverschrijding van de performancetijd en/of 
tijdsoverschrijding van de intervaltijd zal er door de festivalleiding een penalty 
worden gegeven. 

5. De intervaltijd wordt voorafgegaan door een meldtijd en een starttijd. De 
meldtijd is het tijdstip waarop het korps zich als geheel moet melden in formatie 
bij de startlijn. Dit is de plek van waar de opmars zal starten voor het optreden. 
De starttijd is het tijdstip waarop het marsoptreden zal starten. 

6. Indien het korps zich niet op tijd meldt bij de startlijn, is de sanctie als volgt:
er wordt door de festivalleiding een penalty gegeven. Twee penalty’s betekent 
een aftrek van 0,25 op het eindcijfer. 

7. Na maximaal 7 minuten te laat aan de startlijn melden, zal de plek voor het 
optreden vervallen en wordt er doorgegaan met het volgende korps. 

8. De festivalleider mag op de dag zelf het geplande optreden naar achteren 
schuiven (later tijdstip), indien de omstandigheden dit vragen, met de 
verplichting, de desbetreffende vereniging(en) hiervan tijdig op de hoogte te 
brengen. 

9. De festivalleider mag een korps op de dag zelf vragen eerder te starten dan 
gepland, maar kan dit niet verplichten. 
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ARTIKEL 09 A: HET OPTREDEN (PERFORMANCETIJD) 

Het optreden bestaat achtereenvolgens uit: 
1. De opmars (zonder beoordeling): het deelnemende korps komt / marcheert na 
het teken van de organisatie op, al dan niet met muziek, en neemt de startpositie 
in via de snelst mogelijke route. Vervolgens presenteert het korps zich voor de 
uitvoering. 

2. De startprocedure: de speaker vraagt: “Is de jury klaar?”, “Is de tijdwaarne-
mer klaar?” Nadat alle juryleden en de tijdwaarnemer dit door handopsteken 
hebben bevestigd, vraagt de speaker: “Is het korps klaar?” Na de groet van de 
tamboer-majoor / drum major / dirigent, zegt de speaker: “(Naam van het 
korps), start uw optreden!” 
De tijdmeting van de performancetijd start direct na de 1e noot, kreet of 1e 
beweging van het korps of een individu van dat korps. 

3. De uitvoering: na de start (in oostelijke richting) waarna het korps zich mini-
maal 30 meter in oostelijke richting beweegt, is het vrij in de verdere looprich-
ting. Alle verplichte bewegingen, t.w. bochten, wendingen en counteren, dienen 
verplicht minimaal éénmaal gemaakt te worden, in een zelf te bepalen volgorde 
en op een manier naar eigen keuze. Ook dient het korps éénmaal halt te houden 
zonder te stoppen met spelen. Na ± 10 seconden dient het korps weer collectief 
in beweging te worden gebracht. 

4. De beëindiging: De tamboer-majoor/ drum major / dirigent geeft met een 
teken aan de jury en het publiek gericht aan, dat het optreden is beëindigd. Op 
dat moment stopt ook de tijdmeting van de performancetijd. 

5. De afmars (zonder beoordeling): Na uitvoering van de show marcheert het 
korps, al dan niet met muziek, af. Zodra het laatste lid het wedstrijdveld heeft 
verlaten, dan wel het laatste attribuut of instrument van het wedstrijdveld af is, 
stopt de intervaltijd. 

09 B. SANCTIES

1. Wanneer korpsen, tijdens het optreden (performancetijd), buiten het verplich-
te halt houden, nogmaals collectief halt houden of de pas markeren, wordt er een 
penalty uitgedeeld. 

2. Wanneer korpsen tijdens het optreden zich niet voortbewegen in een continue 
voorwaartse beweging (m.u.v. het halthouden), wordt een penalty uitgedeelt. 
Het jurylid Visual Performance houdt dit bij.

3. Wanneer leden van het korps zich buiten de lijnen begeven, kan dat tot een 
penalty leiden. Per twee penalty’s vindt er 0,25 aftrek plaats op het eindcijfer.

4. Het meerdere malen niet ‘richten’ kan invloed hebben op de toegekende 
cijfers.
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ARTIKEL 10: RANGSCHIKKING  

1. De korpsen krijgen een eindcijfer van de jury, zijnde het totaal aantal punten 
gedeeld door 7 of 9 (indien 5e jurylid meetelt). Deze score bepaalt de plaats in 
de eindrangschikking, de ranking. 

2. Ieder deelnemend korps krijgt een certificaat van deelname met zijn score 
daarop vermeld. 

3. In de STAR-klasse wordt alleen met een ranking gewerkt en wordt een bokaal 
uitgereikt aan respectievelijk de nummers 1, 2 en 3 in de ranking. 

ARTIKEL 11: BEKENDMAKING RESULTATEN 

1. De bekendmaking van de resultaten zal per klasse gebeuren in de volgorde 
(mits de klasse is vertegenwoordigd): 
a) RunnersUp-klasse 
b) STAR-klasse. 

2. De bekendmaking van de resultaten van de STAR-klasse, in volgorde van de 
ranking plaatsvinden. De volgorde is van de laagste naar de hoogste score. 

3. Indien er extra prijzen in een klasse worden gegeven door de wedstrijdorgani-
satie zullen deze worden bekendgemaakt na de bekendmaking van die betreffen-
de klasse. 

ARTIKEL 12: DE NABESPREKING 

1. De nabespreking is een gesprek tussen juryleden en het instructieteam van 
het korps. 

2. De nabespreking vindt aansluitend aan of al tijdens de prijsuitreiking plaats. 

3. De duur van de nabespreking is minimaal 3 minuten en maximaal 15 mi-
nuten, hetgeen door de organisatie wordt bepaald in overleg met de jury-
voorzitter. Aan het begin van de wedstrijd zal worden gemeld, hoe lang de 
nabespreking per korps zal duren en waar deze zal plaatsvinden.

4. De nabespreking moet door de wedstrijdorganisatie worden aangeboden; 
dit is een recht van de korpsen. Een nabespreking wordt standaard aangebo-
den, tenzij anders vermeld. Het starttijdstip van de nabespreking moet wor-
den opgenomen in het draaiboek voor de deelnemende korpsen. 
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5. De deelnemende korpsen dienen voorafgaand aan de wedstrijd 
(uiterlijk 3 dagen voor de festivaldag zelf) aan te geven of ze gebruik willen ma-
ken van de nabespreking, zodat de wedstrijdcommissaris en juryvoorzitter de 
gesprekken kunnen inplannen. Indien dit niet tijdig is aangegeven, vervalt het 
recht op een nabespreking. 

6. De juryvoorzitter zal in samenspraak met de wedstrijdcommissaris bepalen of 
het korps alsnog zal worden toegelaten tot de nabespreking, op welk tijdstip, 
waar het zal plaatsvinden en wat de duur van het gesprek zal zijn. 
Dit kan afwijken van de duur en tijden van de overige korpsen in de nabespre-
king.

7. Indien er geen nabespreking is, zal dit bij de bekendmaking van de wedstrijd 
moeten worden vermeld.

ARTIKEL 13: ALGEMENE SANCTIES 

1. Indien een korps niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement, zijn de 
volgende sancties van toepassing: 
- het korps wordt door de wedstrijdleider van deelname uitgesloten.

2. In situaties waarin dit reglement niet voorzien, besluit de wedstrijdcommissa-
ris, zo nodig in overleg met de juryvoorzitter en/of organisatie over eventuele 
sancties, variërend van een waarschuwing tot diskwalificatie. 

ARTIKEL 14: OVERIGE BEPALINGEN 

1. Aan een wedstrijd kunnen korpsen deelnemen die aan alle verplichtingen, ten 
opzichte van de wedstrijdorganisatie, hebben voldaan. 

ARTIKEL 15: INWERKINGTREDING 

Dit “Reglement Mars 2022 STAR” treedt per 1 januari 2022 in werking. 
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