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‘Effe bijpraten’
Beste gildebroeders en gildezusters,
Nu de vakanties zo’n beetje voorbij zijn is het weer tijd voor een nieuwe ‘Effe bijpraten’. Deze keer hebben we niet zo
veel maar wel erg belangrijk nieuws. Daarom vragen we de secretarissen van de gilden om deze nieuwsbrief onder alle
gildebroeders te verspreiden, met name de vendeliers, tamboers en bazuinblazers.
De beperkingen door de coronamaatregelen blijven ons nog steeds hinderen bij onze ‘normale’ activiteiten en
bijeenkomsten maar het Kringbestuur denkt met een nieuw initiatief toch een vorm gevonden te hebben om weer wat
meer mogelijk te maken.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuw, een competitie voor vendeliers, tamboers en bazuinblazers.
Anders dan voor de geweer- en (kruis)boogschutters worden voor de vendeliers, tamboers en bazuinblazers door het
jaar heen weinig of geen wedstrijden of andere bijeenkomsten georganiseerd. Zij kunnen elkaars krachten alleen meten
tijdens de wedstrijden op de Kringgildedagen. Daar willen we verandering in gaan brengen.
Start na VBTS toernooi.
Het idee is om na het Federatieve VBTS toernooi in Lieshout dat op zondag 19 september wordt gehouden te starten
met een competitie voor vendeliers, tamboers en bazuinblazers. Dit wordt een competitie voor alle leeftijden, alleen
voor gildebroeders van Kring Kempenland. We stellen voor om vijf wedstrijden te laten organiseren, één per district. De
vijfde -en laatste wedstrijd- zou dan moeten samenvallen met het Jeugdtoernooi. Zodoende past deze opzet naadloos
in ons schema van vaste activiteiten en krijgt het Jeugdtoernooi tevens een extra ‘boost’.
Opzet en organisatie.
De opzet ziet er in grote lijnen als volgt uit: De wedstrijden worden gehouden op zondagmiddag, 12.00 uur aanwezig,
13.00 uur aanvang wedstrijden, einde 16.00 uur. Er wordt geen optocht of iets dergelijks maar deelname is wel in gilde
uniform. Voor het houden van de wedstrijden zijn drie velden van 15 bij 15 meter en drie van 10 bij 10 meter nodig. In
principe mag/kan elk gilde dit organiseren ook als ze zelf geen deelnemers hebben. De technische Raadsheren zorgen
voor assistentie.
Inschrijven en prijzen
Inschrijven voor deze wedstrijden gaat via de secretarissen van gilden waarvan de deelnemers lid zijn. De deelnemers
moeten kunnen aantonen dat ze niet besmet zijn met het coronavirus, (snel)test of vaccinatiebewijs. Er komt een
dagprijs en een prijs voor de uiteindelijke winnaars.

Wedstrijdschema.
Als eerste zal Heilig Kruisgilde Gerwen een wedstrijd organiseren op zondag 3 oktober 2021. (district Noord)
De tweede wordt georganiseerd door het St. Lucia Gilde Steensel op zondag 7 november 2021. (district West)
De derde -onder voorbehoud- bij het St. Jorisgilde Eindhoven, datum nog niet bekend. (district Centrum)
De vierde op Tweede Paasdag, maandag 18 april 2022 ergens in district Zuid.
De vijfde -tegelijk met het Jeugdtoernooi -door het St. Agathagilde Heeze op zondag 22 mei 2022 (district Oost)
Hier worden de uiteindelijke prijswinnaars bekend gemaakt.
Nog enkele ‘open eindjes’
Natuurlijk is nog niet alles tot in detail geregeld en zijn er hier en daar nog wat open eindjes zoals wie zorgt voor de
dagprijzen en de prijzen voor de uiteindelijke winnaars? Hoe gaan we jureren en wie zorgt voor juryleden? Enzovoort.
Voor het financiële gedeelte kan en mag er naar het Kringbestuur worden gekeken. Dat moet nog wel worden
afgebakend. Om de puntjes op de i te zetten komen de initiatiefnemers en het Kringbestuur over enkele weken nog een
keer bij elkaar. Uiteraard houden we jullie daarvan op de hoogte maar we vonden dit nieuws belangrijk genoeg om dat
nu al met jullie te delen.

Activiteiten komende maanden
NBFS Kampioenschap Geweerschieten, Koning-, Keizer- en Jeugdkoning schieten
Op zondag 10 oktober 2021 wordt door de st. Antoniusschut Eeneind-Opwetten op het schietterrein aan de Mulakkers
te Nuenen, het NBFS Kampioenschap Geweerschieten en het Koning-, Keizer- en Jeugd Koning schieten van alle
schietdisciplines georganiseerd. Kaartverkoop start om 11.30 uur. Aanvang wedstrijden 12.00 uur. Medio juli zijn de
uitnodigingen hiervoor verstuurd. Aanmelden kan nog.
Kruisboogcompetitie
Ook de kruisboogschutters kunnen weer aan de slag. Op zondag 19 september wordt er weer een kruisboogwedstrijd
georganiseerd in het kader van de competitie voor Kring Kempenland in Zeelst.
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