
Rinsumageest verslaat gevestigde orde op Gouden Spikerfestival 

BAKKEVEEN - Brassband Soli Deo Gloria bleek zaterdagavond 

avond de terechte winnaar van het zesde Gouden Spikerfestival 

festival Op de wedstrijd voor fanfares en brassbands versloeg 

sloeg de formatie uit Rinsumageest overtuigend de gevestigde 

tigde orde 

De mkz-crisis en het verplaatsen van het zesde Gouden 

Spikerfestival naar half juni kostte de organisatie uiteindelijk 

delijk de helft aan deelnemers Zo was het een beetje een 

gedevalueerd festival met traditioneel een hoog sociaal 

gehalte De internationale jury prees de deelnemers uitbundig 

bundig voor het niveau in de lagere divisies 

Alle ogen waren gericht op Grou en Oentsjerk Beide 
kemphanen in de Eerste Afdeling brassbands hadden de 
Gouden Spiker op voorhand al bijna in de tas maar rekenden 
den buiten Rinsumageest Onder de eenmalige directie 
van AndrØ Klaver eerste trombonist bij Juliana uit Kollumerzwaag 

merzwaag verraste Soli Deo Gloria vriend en vijand met 
een zelfverzekerde en muzikale speelwijze 

Na deze puike prestatie werd meteen onderhandeld over 
een langere verbintenis tussen band en dirigent Het is 

een combinatie die in de toekomst zeker uit de voeten 
kan De andere orkesten hadden veel moeite met de sfeer 
in de verplichte compositie Nordic Moods van Tom Brevik 

vik De titelverdediger uit Driesum viel 

ditmaal helemaal niet in de prijzen 

In de ochtenduren ging De Bazuin uit Rottevalle verrassend 

send met de beker naar huis Het B-orkest van het 
Heerenveense 

veense Pro Rege werd in de Tweede Afdeling brassband 
naar het tweede plan verwezen Vaste festivalganger Marrum 

rum behaalde de Brünzen Spiker 

Het gevecht om de hoogste eer bij de fanfares ging tussen 

twee jeugdorkesten de winnaar van 2000 Jong Oranje 
van Dokkum en de jeugd van De Bazuin uit Berlikum Uit- 

Uiteindelijk 

eindelijk trok Berlikum met verzorgd spel aan het langste 
eind 

ALE N1C0LAI 
UITSLAGEN Eerste Afdeling brassband TOTAALPROGRAMMA 1 Soli 
Deo Gloria (Rinsumageest o AndrØ Klaver 2 De Bazuin-B (Oentsjerk 
o Guus Tomeij 3 Apollo (Grou o Piet Visser Tweede Afdeling 
brassband TOTAALPROGRAMMA 1 De Bazuin (Rottevalle o v Onno 
Bouma 2 Pro Rege-B (Heerenveen o Thijs Oud 3 De Eendracht 
(Marrum o Anne Bakker Eerste Afdeling fanfare TOTAALPROGRAM- 
MA 1 De Bazuin (Lutjegast o Menno Haantjes 2 Halleluiah (Bur- 

,      ,    ,     � - .          	 ylkema 2 Jong Oranje (Dokkunrt kunrt o Lv Gerben Dijkstra 3 Burdine (St Annaparochie 
chie o Tjlpke Pasma 


