
																																																 	
	
Het Meister Rongen Peeltoernooi bestaat 50 jaar. De jubileumeditie 
gaat van start in de weekenden 18-19-25-26 juni 2016 in zalencentrum 
D’n Binger in Meijel. 
 
 
 
Het Peeltoernooi   is ook na vijftig jaar een stabiele factor terwijl vergelijkbare toernooien in Limburg en Brabant 
alle zeilen moeten bijzetten om het hoofd boven water te houden. Voor de vijftigste aflevering hebben zich vijfendertig 
orkesten aangemeld. Het toernooi is al lang geen regiotoernooi meer dat zijn begrenzing kent in de oude  
grenzen van het Peelgebied. De deelnemers komen nu uit alle windstreken. Zalencentrum D’n Binger in Meijel 
is in die weekenden het epicentrum van slagwerk – en blaasmuziek. Het  door Meister Martin Rongen in 1966 
opgericht  treffen is daarmee zo’n beetje het grootste jaarlijks terugkerend muziekevenement in de verre omtrek. 
In de visie van Rongen moet de jurybeoordeling vooral een educatief doel nastreven en er niet op gericht zijn om  
een winnaar aan te wijzen. Bovendien geldt het Peeltoernooi als een jaarlijks  sociaal treffen voor de deelnemende 
verenigingen. Nu, vijftig jaar later is die doelstelling nog steeds van kracht. Het bestuur is ervan overtuigd dat de goede 
organisatie de sleutel is tot het succes van het jaarlijks muziekfestijn. “Muzikanten willen graag musiceren onder 
goede omstandigheden. Daarom kiest de organisatie voor een professionele aanpak. We willen er geen concours van 
maken, maar gewoon naar een aantal zaken wat kritischer kijken. Niet alleen de concertzaal moet in orde zijn, maar ook 
de infrastructuur. Er moeten inspeelruimten zijn, lokalen om instrumenten op te bergen en fatsoenlijke kleedkamers. 
Het kan niet zo zijn dat een dirigent na het concert drijfnat van het zweet de bok af komt en niet even kan douchen”. 
Dit is dan ook de reden dat de organisatie gekozen heeft voor een vaste accommodatie. Ook een belangrijke  factor 
is dat er gewerkt wordt met professionele juryleden uit de landelijke lijst van bevoegde juryleden. Dit jaar voor de 
Slagwerkorkesten; Jo Zinzen en voor de Hafabra-orkesten: Pierre Kuijpers. 
Uiteraard is het bekende jurypraatje na afloop van het concertoptreden een vast ingrediënt van het Peeltoernooi, wat nu 
navolging vindt In de festivaldeelname van de reguliere  concoursen. Niets nieuws dus, het wiel was reeds uitgevonden.  
De dirigent krijgt na afloop 10 minuten om zijn uitvoering met het jurylid door te praten en dat wordt zeer op prijs gesteld. 
Net als bij de reguliere concertwedstrijden mogen ook de deelnemers aan het Peeltoernooi een deel van hun  
programma invullen met muziek uit het lichtere genre, films en musicals etc. En bewerkingen uit het populair klassieke 
genre en cross-overs met andere kunstuitingen. 
Om de vijftigste verjaardag van het muziektreffen te herdenken is er op zondag 26 juni een jubileumviering aan het slot 
van het toernooi. 
De stichting heeft  bij gelegenheid van het vijftig jarig bestaan een compositieopdracht verstrekt aan een jong talent; 
Loes Reiling uit het Brabantse Sterksel. Zij componeerde een muziekwerk voor fanfare en slagwerkorkest met de titel 
“Een reis door de tijd en de Peel”. De première vindt plaats tijdens de jubileumherdenking op zondagavond 26 juni. 
De uitvoerenden  zijn;  Muziekvereniging St.Caecilia uit America o.l.v. Frank Steeghs en een samengesteld Slagwerkorkest 
uit de gemeente Peel & Maas o.l.v. Wil van Horck.  De gezamenlijke uitvoering zal onder leiding staan van de componiste, 
Loes Reiling.  
Graag tot ziens op 18-19-25 en 26 juni in D’n Binger in Meijel. 
 
Zie ook;  www.peeltoernooi.nl 
Ook op facebook en twitter. 
  


