
WMC 2022 komt eraan….de spelregels van het Marsreglement 
Wat je er ook van vindt, het WMC is voor veel muziekverenigingen een bijzonder doel waar 
men veel voor over heeft. Het geeft in ieder geval een doel om naar toe te werken. De ene 
vereniging wil al haar artistieke kwaliteiten laten zien terwijl voor de andere vereniging het 
sociale aspect de belangrijkste reden van deelname is. Iedere vereniging wil dan goed voor 
de dag komen en dan is het begrijpen van de reglementen niet onbelangrijk. Het SMP 
Congres geeft u die mogelijkheid want de doelgroep SMP heeft het WMC bereid gevonden 
in verschillende sessies de reglementen uit te leggen en vragen te beantwoorden van het 
kader en besturen. Deze mogelijkheid komt niet vaak voor dus pak deze kans om in gesprek 
te gaan met de schrijvers van de WMC Reglementen voor de Marswedstrijden, 
Showwedstrijden, Marsparadewedstrijden en de Concertwedstrijden voor de 
slagwerkensembles.  
 
Is er nu veel veranderd in het Marsreglement van het WMC 2022 ten opzichte van de eerder 
edities? Ja en nee! Het gaat er nog steeds om wie het beste loopt en marcheert. Alleen ‘het 
beste’ is wat meer toegelicht wat het WMC ermee bedoelt. Natuurlijk moet je de 
muziekstukken goed uitvoeren en ook het parcours moet je netjes aflopen maar netjes is 
voldoende om heel hoog te scoren. Het optreden moet een toegevoegde waarde bieden. 
Maakt het optreden een onuitwisbare indruk op het publiek en natuurlijk de jury (die ook 
een vorm van publiek zijn). Het parcours is niet echt veranderd. Wel wordt er nog beter naar 
de combinatie muziek en exercitie gekeken….is het een geheel, is het geloofwaardig. Ben je 
in staat toch ook het publiek en de jury te verrassen met de bekende exercities zoals links uit 
de flank en counters. We spreken in Nederland vaak over de Engelse en Amerikaanse 
counters terwijl onze buitenlandse deelnemers dit niet kennen…zelfs de Engelsen kijken op 
dat wij een ‘Engelse Counter hebben’. Daar is ook geen voorschrift of definitie van….je mag 
hem links of rechts om doen maar ook mag je hem diagonaal doen. De voorwaarde is wel 
dat alles wat je doet moet passen bij de muziek want anders wordt het een marsparade en 
dat is zeker niet de bedoeling. Nieuw is het eind van het parcours en ook de beoordeling van 
de Tamboer-Maitre. Hoe dit werkt zal worden toegelicht. 
 
Het WMC 2017 heeft al laten zien dat de scores een grotere bandbreedte hebben en dat is 
nu ook weer zo. Met het oprekken van de bandbreedte werden de niveauverschillen ook wel 
duidelijker en daarom heeft het WMC gekozen om meer divisies in het leven te roepen. Voor 
die korpsen die voor het allerhoogste gaan is er de Championship Division. De WMC 
Wereldkampioen Mars 2022 zal uit deze divisie voortkomen. Veel verenigingen hebben een 
andere ambitie en daar past ook een andere divisie bij dus is er nog een World Division, First 
Division en Second Division. Wil je weten hoe dit werkt? Op het congres wordt dit toegelicht.  
 
Henk Smit is de Artistiek Manager van de Mars- en Showwedstrijden en hij zal het WMC 
Marsreglement toelichten maar ook alle vragen beantwoorden die je kunt hebben. Bereid je 
wel voor en lees de reglementen op de WMC site.  
 
 
 


