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Slagwerklijst Gouden Spiker Festival 2022  
Brassbands en Festival Divisie: 
Xylofoon 
Vibrafoon, inclusief motor 
Klokkenspel op keyboard standaard 
Buisklokken (geen hamers aanwezig) 
(Marimba is niet aanwezig!) 
Bass drum/grote trom, inclusief dempkleed (geen stokken/kloppers aanwezig) 
Cymbal a deux inclusief standaard 
Drumset podium (bass+pedaal, snare, kruk, hihat, 2 toms, floortom, ride cymbal, suspended cymbal) 
Kleed voor onder drumset  
Drumset (eenvoudig) in de inspeelruimte (bass+pedaal, snare, kruk, hihat) 
Pauken met ‘normaal’ pedaal. 23, 26, 29 en 32 inch 
Paukenstoel 
Concert snare op hoge standaard, 2 stuks 
Suspended cymbal 14, 16, 18 inch op standaard. 
Barchimes op standaard 
Temple Blocks op standaard 
Bongo’s op standaard 
Concert toms op standaard, 3 stuks 10, 12 en 14 inch 
Tam tam (gong) Paiste 32 inch (geen klopper aanwezig) 
Stokkentafels 4 stuks 
Kloppers, stokken en hamers voor Bass Drum, buisklokken en gong/tam tam  
 

Fanfares: 
Xylofoon 
Vibrafoon, inclusief motor 
Klokkenspel op keyboard standaard 
Buisklokken (geen hamers aanwezig) 
(Marimba is niet aanwezig!) 
Bass drum/grote trom, inclusief dempkleed (geen stokken/kloppers aanwezig) 
Cymbal a deux inclusief standaard 
Drumset podium (bass+pedaal, snare, kruk, hihat, 2 toms, floortom, ride cymbal, suspended cymbal) 
Kleed voor onder drumset  
Drumset (eenvoudig) in de inspeelruimte (bass+pedaal, snare, kruk, hihat) 
Pauken met ‘normaal’ pedaal. 23, 26, 29 en 32 inch 
Paukenstoel 
Concert snare op hoge standaard, 2 stuks 
Fielddrum op standaard 
Suspended cymbal 14, 16, 18 inch op standaard. 
Barchimes op standaard 
Temple Blocks op standaard 
Bongo’s op standaard 
Concert toms op standaard, 3 stuks 10, 12 en 14 inch 
Tam tam (gong) Paiste 32 inch (geen klopper aanwezig) 
Stokkentafels 4 stuks 
Kloppers, stokken en hamers voor Bass Drum, buisklokken en gong/tam tam  
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NB wij geven bij de orkesten aan dat ze Tamboerijn, woodblock (high/low), triangel, etc.  en 
overige klein slagwerk zelf moeten meenemen. Ditzelfde geldt voor alle stokken inclusief 
bassdrum-kloppers en buisklokhamers. 
We weten echter uit ervaring dat er soms orkesten zijn die pas op het podium bijv. de buisklokken 
gebruiken en dan geen hamers hiervoor mee hebben.  
De kloppers/hamers houden we dus onder de “pet” en worden door onze roadie bewaakt.  
 
Voor de orkesten geldt dat er twee personen van de organisatie helpen met het klaarzetten van 
het slagwerk. Zij zullen ook toezien op het gebruik van jullie mooie spullen.  
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