
Informatie voor de deelnemers Kringcompetitie Trommen en Bazuinblazen Kring 

Kempenland. 

 

 
Hierbij de richtlijnen die gehanteerd worden bij het jureren van de tamboers en 
bazuinblazers. 
 

- Controleer of je materiaal in orde is 

• Heeft de trom de goede afmetingen 

• Is de trom bespannen met een natuurvel 

• Liggen er geen metalen snaren onder de trom. 

• Gebruik de juiste stokken. 
- Controleer of het Gilde uniform compleet, schoon en netjes is. 
- Controleer op een correcte aan en afmelding: opkomst, groet, presentatie en het 

afmarcheren  
- Tempo lopende mars is altijd 90, indien van toepassing stilstaande mars volgens 

partituur beoordelen. 
- De roffel is als volgend: 30 seconde opbouw, 30 seconde strak en 30 seconde 

afbouw. 
- Het is goed als u naar de stokvoering kijkt. 
- Als een tamboer het systeem RRLL speelt, mag men daar niet op afgerekend worden, 

dit is ook een oud systeem van het gilde. 
- Elk lid van de jury beoordeelt objectief (onbevooroordeeld) – rekening houdend met 

de moeilijkheidsgraad van het uit te voeren werk en de klasse waarin wordt 
uitgekomen, er wordt niet naar het repertorium gekeken, – de prestaties van de voor 
hem verschijnende individuele tamboer/blazer, al dan niet in overleg met de andere 
leden van de jury. 

- Alle leden van de jury zijn verplicht de beoordelingsformulieren te gebruiken, die 
door het organiserende gilde, via de Commissie trommen en bazuinblazen, worden 
verstrekt. 

- Elk jurylid geeft per onderdeel een cijfer van 1 tot 10, halve punten zijn toegestaan. 
- De jury geeft de gildepas en het muziekstuk meteen na de voordracht terug aan de 

deelnemer. 
- Een jurylid gaat nimmer met een deelnemer in discussie over het behaalde resultaat. 

Het geven van een mondelinge toelichting over het behaalde resultaat of nuttige tips 
is zelfs aanbevelingswaardig, mits de tijd dit toelaat. 

- Als een bazuinblazer zich laat begeleiden door een of meerdere tamboers, dan 
dienen alleen de bazuinblazers beoordeeld te worden. 

- Je komt uit in de klasse die je ook op de laatste Kringdag of Federatie toernooi bent 
uitgekomen. 

- Bij de jeugd wordt er gekeken naar de leeftijd op 1 Januari van het jaar waarin de 
eerste competitiedag plaats vindt. 

- Men blijft de hele competitie in dezelfde klasse uitkomen. 
- De laatste competitiedag is tevens het Jeugdtoernooi, de resultaten van die dag geldt 

voor de jeugdklasse zowel voor de competitie als losstaand voor het jeugdtoernooi. 



- Alleen bij het jeugdtoernooi is er de klasse zonder ervaring, deze klasse is er niet 
tijdens de competitie. 

- Er zijn 5 competitierondes waarbij alleen de 4 hoogste resultaten gaan meetellen, 
dus als je een keer niet kunt zal dat je afval resultaat zijn 

- Er kunnen i.v.m. de aantal inschrijvingen klassen samengevoegd worden, dan worden 
de totale punten gedeeld door de promotiepunten grens van de originele klasse waar 
de deelnemer uitkomt bv. Als de klasse U, A en B samengevoegd dienen te worden 
dan worden bij de deelnemer die in de klasse U uitkomt zijn 4 hoogte resultaten door 
90 gedeeld, bij de deelnemer uit klasse A wordt zijn totaal door 85 gedeeld, Klasse B 
deelnemers door 80 en evt. klasse C door 75. Zo hebben de deelnemers die uitkomen 
in een lagere klasse toch de kans op de overwinning. 

- Elke ronde komt er in alle klasse een dag winnaar, dus je kunt ook 1, 2 of 3 keer 
meedoen, je hebt dan echter geen kans op de eindoverwinning. 

- Tijdens de competitie kan men NIET promoveren. (Dit blijft alleen mogelijk op de 
Kringdag of federatietoernooi) 

- Er wordt gewerkt met een timetable. 
- We proberen zoveel mogelijk het reglement van de federatie te volgen, maar de 

trom en bazuincommissie behoudt zich altijd het recht om indien noodzakelijk 
hiervan af te wijken. 

- Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met de commissie trommen en 
bazuinblazen. 
Raadsheer.tb.kempenland@gmail.com 
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