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‘Effe bijpraten’                            
 
 
Beste gildebroeders en gildezusters, 
 
De inkt van de vorige ‘Effe bijpraten’ in december was nog niet droog of we kwamen wederom in een lange lockdown 
terecht. Gelukkig hebben we rond de jaarwisseling als Kring niet veel activiteiten gepland maar voor veel gilden was het 
wel weer een domper. Geen Nieuwjaarsrecepties en bij sommige geen teerdagen. Toch is het niet allemaal kommer en 
kwel. We gaan ervan uit dat we onze voorjaarsvergadering gewoon kunnen houden en dat zowel het Jeugdtoernooi als 
de Kringgildedag gewoon door kunnen gaan. De organiserende gilden zijn inmiddels druk in de weer om er enkele 
mooie dagen van te maken. 
 
Ook op andere gebieden en in andere disciplines wordt er weer voorzichtig met activiteiten gestart. Zo gaan de 
‘Kempenschutters’ deze maand weer aan hun competitie beginnen en zijn ook de seniorenschutters in de kring 
Eindhoven weer begonnen met hun wekelijkse schietwedstrijden. Dat alles natuurlijk binnen het kader van de corona-
regels.  
 
Met nog meer versoepelingen in het vooruitzicht hopen we maar dat we weer langzaam kunnen ontwaken uit deze 
onvrijwillige ‘winterslaap’.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Competitie voor vendeliers, bazuinblazers en tamboers. 
 
Wij willen nogmaals jullie aandacht vragen voor het idee om te beginnen met een competitie voor vendeliers, 
bazuinblazers en tamboers. Vorig jaar hebben we dat geprobeerd maar door een combinatie van factoren, 
onbekendheid en coronabeperkingen, is dat helaas niet gelukt. Kennelijk was de timing om hiermee te starten door die 
omstandigheden niet goed. Toch zijn wij als Kringbestuur ervan overtuigd dat dit een goed initiatief is dat zeker een 
kans verdiend. Vandaar dat we er nog een keer de aandacht op vestigen. Deze keer nemen we ook ruim de tijd. De 
eerste wedstrijd die wordt gehouden is op zondag 22 mei 2022, tegelijk met het Jeugdtoernooi dat door het St. 
Agathagilde Heeze wordt georganiseerd. Hieronder kun je lezen waarom er juist voor deze dag is gekozen. 
 
We vragen de secretarissen van de gilden om deze nieuwsbrief goed onder alle gildebroeders te verspreiden, met name 
onder de vendeliers, tamboers en bazuinblazers. Wij roepen hen op om gebruik te maken van deze gelegenheid om de 
gildebroeders en gildezusters van andere gilden wat vaker te zien dan alleen op de Kringdag en zo onderling een leuke 
competitie te hebben en een goede band op te bouwen. Immers, anders dan voor de geweer- en kruisboogschutters 
worden voor de vendeliers, tamboers en bazuinblazers door het jaar heen weinig of geen wedstrijden georganiseerd. Zij 
kunnen elkaars krachten alleen meten tijdens de Federatieve wedstrijden en op de Kringgildedagen. 
 
Hieronder zien jullie nog een keer hoe die competitie er uit zal zien: 
 
Vijf wedstrijden voor alle klassen en leeftijden 
Het idee is om na het jaarlijkse Federatieve VBTS toernooi dat in de regel in september wordt gehouden, te starten met 
de competitie. Voor alle duidelijkheid het volgende: De competitie is voor alle klassen en alle leeftijden en er worden 
alleen individuele wedstrijden georganiseerd.  
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Er worden vijf wedstrijden georganiseerd, één per district. De vijfde -en laatste wedstrijd- valt dan samen met het 
Jeugdtoernooi. De vier beste resultaten tellen mee voor de einduitslag.  
 
Planning wedstrijden 
Het wedstrijdschema ziet er in een ‘normaal’ jaar als volgt uit: De eerste wedstrijd wordt in de maand oktober 
gehouden, de tweede in november, de derde in maart, de vierde in april en de vijfde tegelijk met het jeugdtoernooi in 
mei. Deze opzet past naadloos in ons schema van vaste activiteiten en het jaarlijkse Jeugdtoernooi krijgt hiermee 
tevens een extra ‘boost’.  
 
Opzet en organisatie. 
De opzet van de competitie ziet er in grote lijnen als volgt uit: De wedstrijden worden gehouden op zondagmiddag. Om 
12.00 uur aanwezig en inschrijven, 13.00 uur aanvang wedstrijden, 16.00 uur einde wedstrijden en uitreiking van de 
dagprijzen. 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. Het organiserend gilde stelt de dagprijzen beschikbaar. De 
technische raadsheren organiseren de wedstrijden en regelen de juryleden.  
Inschrijven voor deze wedstrijden gaat via de secretarissen van gilden waarvan de deelnemers lid zijn.  
 
Enkele uitgangs- en aandachtspunten. 
De competitie is in het gilde uniform, er is geen optocht. De jury krijgt de opdracht om de opkomst, presentatie, aan en 
afmelden, uniform en de juiste materialen te beoordelen. 
 
Je komt de hele competitie uit in dezelfde klasse waarin je op de Kringdag van dat jaar bent uitgekomen, dus als je op 
de Kringdag bent gepromoveerd van de C naar de B klasse dan kom je in de kringcompetitie uit in de C klasse en pas op 
de Kringdag in het volgende jaar kom je uit in de B klasse. 
 
Ook bij de klasse jeugd 13 t/m 15 jaar geldt dat zij de hele kringcompetitie meedoen in de klasse waar ze op de Kringdag 
in meededen. Een voorbeeld: Vendelier A doet op de Kringdag mee in de klasse jeugd 13 t/m 15 jaar ook al wordt hij of 
zij in augustus 16 jaar dan nog doet deze vendelier mee met de kringcompetitie in de klasse 13 t/m 15 jaar. Eén maar; 
hij maakt dus geen kans om het jeugdtoernooi te winnen op de 5de competitiedag maar wel de kringcompetitie. 
 
Bij het trommen en bazuinblazen is er geen repertorium, maar een te gemakkelijke mars in een hogere klasse zal daar 
ook naar beoordeeld worden.   
 
Je kan niet promoveren tijdens de kringcompetitie. 
 
Op elke wedstrijddag is er voor elke klasse een dagprijs. Je kunt dus ook 1 of 2 keer meedoen.  
 
Bij onvoldoende deelname uit meerdere klassen kunnen deze samengevoegd worden. Het totaal gehaalde punten 
wordt dan door een factor gedeeld. Klasse C = 75, Klasse B = 80, Klasse A = 85, Klasse U = 90. Zo maakt iedereen 
evenveel kans om te winnen. 
 
Het jeugdtoernooi krijgt dus een dubbele functie.  Het einde van de kringcompetitie en jeugdtoernooi zelf. Dit betekent 
dat deze wedstrijd voor de jeugd voor beiden tellen. Het kan dus zo zijn dat tamboer A vier hele goede wedstrijddagen 
had maar op het jeugdtoernooi ging het net wat minder ( dit wordt dus zijn aftrekresultaat) en tamboer B had een top 
dag op het jeugdtoernooi dan kan dus tamboer A de kringcompetitie winnen en tamboer B het jeugdtoernooi. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Teerdag in coronatijd. 
 
Net als bij veel andere gilden kon bij de Sint Antoniusschut Nuenen-Eeneind de Teerdag voor de tweede keer op rij niet 
door gaan. Helaas maar het was niet anders. Het bestuur is niet bij de pakken neer gaan zitten. Er is een mogelijkheid 
gezocht om deze Teerdag / patroonsdag niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Die werd gevonden in het uitdelen van 
zogenaamde Teerdagpakketten bestaande uit bier en worst. Op die manier hoefden de gildebroeders de Teerdag niet 
met honger of dorst door te brengen. Om het een en ander toch ‘coronaproof’  te houden werd besloten om de 
pakketjes buiten -voor onze eigen kapel- uit te laten reiken door de leden van het D.B. en de Koning. De gildebroeders 
werd gevraagd om bij toerbeurt naar de kapel te komen om hun pakket op te halen. Zo hebben we zo goed als alle 
gildebroeders nog even gezien en de sfeer was -ondanks de kou- toch weer meteen ouderwets gezellig. 



 
 
 
 
Op de foto ziet u gildebroeder Piet van de Laar die zijn pakketje in ontvangst neemt uit handen van Hoofdman Dré 
Bemelmans en Koning Hans Weijnen. 
 
 

 

aangesloten bij: 

 
 
 
 

 
 

 

 


