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‘Effe bijpraten’                            
 
 
Beste gildebroeders en gildezusters, 
 
Het weer tijd voor een nieuwe ‘Effe bijpraten’. Gelukkig hebben we enkele weken geleden onze algemene 
najaarsvergadering -zij het in afgeslankte vorm-  kunnen houden. Daarin hebben we een aantal onderwerpen die al 
enige tijd - door overmacht-  waren blijven liggen, zoals de herbenoemingen in diverse functies en een aantal financiële 
zaken nu met een formeel besluit van de vergadering kunnen bekrachtigen. 
 
Tijdens die vergadering bleek verder dat er nog veel onduidelijkheid bestond over het nieuwe initiatief van Kring 
Kempenland om een competitie voor vendeliers, bazuinblazers en tamboers te organiseren. Daarom zullen we daar in 
deze nieuwsbrief nog eens uitgebreid op ingaan. 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. 
 
Verder wordt in deze nieuwsbrief wat verder ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot het moderniseren van 
de organisatiestructuur van de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS) 
 
Tot slot wenst het bestuur van Kring Kempenland  u en uw naasten een fijne decembermaand met een goed  
Sinterklaasfeest, zalig Kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar.   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Competitie voor vendeliers, bazuinblazers en tamboers. 
 
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 Federatieve wedstrijden en op de Kringgildedagen. Daar willen we verandering in gaan brengen. 
 
Vijf wedstrijden voor alle klassen en leeftijden 
Het idee is om na het jaarlijkse Federatieve VBTS toernooi te starten met een competitie. Er worden vijf wedstrijden 
georganiseerd, één per district. De vijfde -en laatste wedstrijd- valt dan samen met het Jeugdtoernooi. De 4 beste 
resultaten tellen mee voor de eind uitslag.  
Het wedstrijdschema ziet er in een ‘normaal jaar als volgt uit: De 1ste zal in oktober zijn, de 2de in november, de 3de in 
maart, de 4de in april en de 5de tezamen 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’.  
Voor de duidelijkheid het volgende: De competitie is voor alle klassen en alle leeftijden en er worden alleen individuele 
wedstrijden georganiseerd.  
 
Dit jaar hadden we eigenlijk al na het VBTS toernooi in Lieshout willen starten met deze nieuwe competitie maar dat is 
niet gelukt. Daar zijn een aantal redenen voor. Het was een beetje ‘te kort dag’ en het idee nog niet goed was ‘geland’ 
bij de gilden van Kring Kempenland. Kennelijk was het bericht ook niet goed overgekomen bij de mogelijke deelnemers.  
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Nu de maanden oktober en november al voorbij zijn is de eerste kringcompetitiedag op 20 maart 2022 bij het St. 
Jorisgilde Stratum en zal maar uit 3 wedstrijddagen bestaan. De volgende is op Tweede Paasdag, maandag 18 april 
2022 ergens in district Zuid. Een gilde dat deze competitiedag wil organiseren kan zich nog aanmelden bij de 
Kringsecretaris. De laatste van dit competitiejaar wordt-tegelijk met het Jeugdtoernooi door het St. Agathagilde Heeze 
georganiseerd op zondag 22 mei 2022 (district Oost) Hier worden de uiteindelijke prijswinnaars bekend gemaakt.  
 
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. 
 
 

Stand van zaken moderniseren organisatie Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden 
  
Tijdens de algemene najaarsvergadering is er ook een presentatie gegeven over de stand van zaken met betrekking tot 
het vernieuwen van de organisatiestructuur van de NBFS. Aangezien er bij die vergadering maar één vertegenwoordiger 
per gilde aanwezig kon zijn is dit een goed onderwerp voor deze nieuwsbrief. Op deze manier kunnen jullie op de 
hoogte blijven van het proces. Eerst even terug naar het begin c.q. de aanleiding.  
 
De wens om de organisatie te vernieuwen was enkele jaren geleden tijdens de ‘Hoofdliedendag ‘ geuit. Ondanks de 
Corona-perikelen van de afgelopen jaren is er binnen het bestuur van de NBFS toch doorgewerkt aan een plan om de 
NBFS om te vormen tot een bijdetijdse organisatie.  
 
 
 



Voorbereidingscommissie 
De “Club van 4” is de naam van de bestuursleden van de NBFS die aan de slag is gegaan met dit project . De Club van 4 
bestaat uit: Henk de Hair voorzitter Kring Peelland; Rob Weijtmans vicevoorzitter Kring Maasland; Jan van Gelooven 
secretaris Kwartier van Oirschot en Roeland van Hooff voorzitter van onze Kring Kempenland.  
 
Uitgangspunten 
Zij hebben bij hun aanpak een aantal uitgangspunten gehanteerd. Zo staat het behoud en de uitbreiding van het 
Brabants cultuurgoedstaat voorop. Gilden maken deel uit van het DNA van Brabant zoals het worstenbroodje en de 
Brabantse gemoedelijkheid. We mogen, nee moeten trots zijn op onze identiteit. We moeten onze lokale tradities 
koesteren en passend maken in deze tijd van globalisering. Alleen kunnen wij het Brabants gildewezen niet in stand 
houden maar door het uitwisselen van ideeën kunnen wij méér, zeker omdat we één rode draad hebben, onze: 
“BROEDERSCHAP” 
 
Samenwerken en uitwisselen 
We kunnen zelf het wiel wel uitvinden maar we kunnen ook gebruik maken van de expertise van andere gilden. De 
NBFS 2.0 kan en moet daarin -als overkoepelende organisatie- een centrale rol spelen.  Maar daar dient zich  het eerste 
en belangrijkste probleem voor een ‘gemiddelde’ gildebroeder en -zuster al aan. Immers wie kent de Federatie en weet 
wat zij doen?  
De nieuwe NBFS moet voor alle Brabantse gilden en Kringen een servicebureau worden dat gemakkelijk en 
laagdrempelig te benaderen moet zijn en transparant werkt als echte overkoepelende organisatie transparant werkt. 
Het NBFS bureau zorgt bijvoorbeeld voor het uitwisselen van kennis en informatie. Verzorgt opleidingen: vendelen, 
trommen, bazuinblazen, maar ook het opleiden voor bestuursfuncties etc. 
Verder is het een ‘gegevensbank’ waaruit gilden en derden informatie en ervaringen kunnen putten die voor hen van 
belang kunnen zijn om beter te functioneren. Ook moet het een aanspreekpunt worden voor derden, zoals de 
provincie, het bisdom en de EGS. En las but not least moet de nieuwe NBFS zorgen voor de naamsbekendheid van het 
gildewezen als onderdeel van het DNA van Brabant. Goede public relations dus! 
 
Andere structuur 
De huidige NBFS is hoofdzakelijk top-down gericht. Dat paste ook prima in de tijd dat de NBFS werd opgericht in de 
jaren dertig van de vorige eeuw.  
De nieuwe NBFS zal zowel top-down al bottom-up georganiseerd worden. Tweerichtingsverkeer dus. Daarbij hebben 
gilden de mogelijkheid zich rechtstreeks tot de NBFS te wenden met vragen van algemene aard. Ze moeten dan wel een 
kennisgeving naar het Kringbestuur sturen zodat men daar ook weet wat er speelt. 
 
Het huidige Algemeen Bestuur bestaat uit 15 leden. Daarin hebben de kringvoorzitters en de -secretarissen een zetel  
op basis van hun functie en niet op basis van hun kennis. Voorgesteld wordt om dat automatisme los te laten. 
In het nieuwe bestuur (de Federatieraad) hebben naast de voorzitter, secretaris en penningmeester bestuursleden 
zitting op basis van hun kennis over een bepaalde portefeuille. Die bestuursleden nemen gezamenlijke besluiten na 
interdisciplinaire toetsing van voorstellen. 
Naast deze uitvoerende bestuurders zijn er ook niet uitvoerende bestuursleden die, namens de Algemene Vergadering, 
actief deel nemen aan de vergaderingen van de Federatieraad. De portefeuillehouders laten zich adviseren door de 
technische commissies. Op die manier hebben die technische commissies  invloed en indirect zeggenschap in de 
Federatieraad. De Federatieraad legt elk jaar aan de Algemene Leden Vergadering verantwoording af van hun 
werkzaamheden. 
 
In Brabant hebben we naar schatting 8.000 gildebroeders en gildezusters. Wij zijn ervan overtuigd dat we uit deze vijver 
genoeg bestuursleden kunnen putten die op basis van hun deskundigheid, kennis en ervaring van de NBFS een nieuwe 
bijdetijdse organisatie kunnen maken. 
Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.aangesloten bij:     

  
 

 
 

 

 


