
 

   Commissie Trom en Bazuin 
 

Aan  : Alle Gilden van Kring Maasland 

Van  : Commissie Trommen en Bazuinblazen 

Datum  : 12-3-2020 

Betreft  : Jaarvergadering tamboers en bazuinblazers 

 

 

Notulen jaarvergadering Trom- en Bazuin 2020                        

Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 20 januari 2020 om 20.00 uur in het 

Gildehuis van Broederschap der Sint Catharina en Barbara te Schijndel. 

Adres: Rooiseheide 10 5481 SG Schijndel 
Aanwezig: 19 vertegenwoordigers uit 11 gilden, te weten: Sint Ambrosius Loon op Zand, Sint 

Antonius Abt Nuland, Sint Antonius Abt Vorstenbosch, Broederschap der Sint Catharina en Barbara 

Schijndel, Sint Catharina – Sint Joris Rosmalen, Sint Joris – Catharina – Antonius – Sebastiaan 

Gemonde, Sint Joris en Sint Sebastiaan Enschot / Heukelom, O.L.V. Schuts Elshout, Sint Willebrordus 

Esch, Sint Willebrordus Heeswijk, Sint Joris Geffen. 

 

Aanwezig vanuit de kringoverheid: Gerry van der Schoot, Bob van Brunsschot. 

Afwezig met afmelding:  Angel de Haas, Trom- en Bazuincommissie Maasland, Sint Martinus en Sint 

Antonius Lexmond/ Hei en Boeicop. 

Afwezig zonder bericht: Sint Ambrosius Baardwijk, Sint Ambrosius Haarsteeg, Sint Antonius – Sint 

Barbara St Michielsgestel, Sint Antonius Abt – Sint Catharina Nistelrode, Sint Antonius – Sint 

Sebastiaan Haaren, Sint Antonius – Sint Sebastiaan Udenhout, Sint Barbara Dinther, Sint Barbara 

Veghel, Sint Barbara Vlijmen, Sint Barbara – Sint Sebastiaan Vught, Sint Blasius Heusden, Sint 

Catharina Den Dungen, Sint Catharina Herpt, Sint Catharina Vlijmen, Sint Catharina Vught, Sint 

Catharina – Sint Barbara Helvoirt, Sint Crispinus & Sint Crispianus Besoijen, Sint Hubertus Berkel – 

Enschot, Sint Hubertus Drunen, Sint Hubertus Loon op Zand, Sint Jan Baptist Kaatsheuvel, Sint Joris 

Berlicum, Sint Joris Haaren, Sint Joris Helvoirt, Sint Joris van Onsenoort en Nieuwkuijk Nieuwkuijk, 

Sint Joris Udenhout, Sint Lambertus Maren – Kessel, De ouden Schuts ’s-Hertogenbosch, Sint 

Sebastiaan Oisterwijk, O.L.V. Schuts Vlijmen, O.L.V. en Catharina Erp, Sint Sebastiaan Oss. 

 
 
 
  

1. Opening van de vergadering. 

Voorzitter opent de vergadering met de Christelijke Groet, heet iedereen welkom en hoopt op 

een vruchtbare vergadering. 

 

2. Notulen van de vorige vergadering dd. 14 januari 2019. 

De secretaris van de kringcommissie leest de notulen voor. Op een kleine aanpassing na zijn er 

geen op- of aanmerkingen 

 

3. Jaarverslag 2019 

Ook dit verslag wordt door de secretaris voorgelezen. 

 

4. Federatienieuws tamboers en bazuinblazers. 

- In de najaarsvergadering van de Federatiecommissie is het gebruik van het repertorium 

opnieuw besproken. Alle kringen houden zich aan het repertorium tijdens het NBFS-

toernooi, op 1 gilde na. Dit, omdat het oudere tamboers zijn, die écht geen nieuwe mars 

meer ingestudeerd krijgen (volgens de desbetreffende kringcommissie). Er is dan ook 

afgesproken, dat dit gilde door mag gaan zoals ze nu bezig zijn, maar dat ze wel héél goed 

moeten slaan, willen ze voor een prijs in aanmerking komen. 

5. Verkiezing commissielid:  

De commissie is nog op zoek naar 2 nieuwe commissieleden, 1 voor het trommen en 1 

voor het bazuinblazen. 



Kandidaten kunnen zich tot 7 dagen voor de vergadering melden bij de Kring-

secretaris van Kring Maasland. Deze kandidaatstelling moet voorzien zijn van de 

naam van de kandidaat en een handtekening van de hoofdman van het gilde waarvan 

de kandidaat lid is. 

Wederom zijn er geen kandidaten aangemeld bij de Kring-secretaris noch bij de secretaris van 

de Trom- en Bazuincommissie.  

 

Ria van Heesch is aftredend en herkiesbaar. 

Door de gilden in Gildekring Maasland kunnen tot 7 dagen voor de vergadering, 

schriftelijk tegenkandidaten worden voorgesteld.  

Deze kandidaatstelling moet voorzien zijn van de naam van de kandidaat en een 

handtekening van de hoofdman van het gilde waarvan de kandidaat lid is. 

Er zijn geen tegenkandidaten, dus wordt Ria met algehele stem herkozen 

Pauze  

 

6. Repertorium bazuinblazen voor 2020. 

Er zijn geen marsen ingediend dit jaar. Het repertorium 2020 is per 1 januari dit jaar ingegaan. 

 

7. Repertorium trommen voor 2020. 

Ook bij het bazuinblazen zijn er geen nieuwe marsen ingediend. Marsen die vorig jaar ingedeeld 

zouden worden, hierover wordt cc naar Gerry 

 

8. Vooruitblik Kringgildendag Nuland. 

Hoofdman Gerry van der Schoot van Gilde Sint Antonius Abt Nuland geeft een voorlopige uitleg 

over de Kring-gildendag welke gehouden wordt op 31 mei, 1e pinksterdag. Iedereen is de 

volgende dag vrij, dus kan er lang door gefeest worden. De inkoop van de horeca zal hier zeker 

rekening mee houden. 

 

9. Instructeurs cursus voor het trommen of bazuinblazen. 

Wordt op dit moment niet gehouden. 

 

10. Rondvraag 

- Bob van Brunsschot: Is het een idee om de maximale leeftijd van de jeugd te verhogen naar 

18? De handboogcommissie heeft dit al gedaan, daar geldt nu tot en met 17 jaar ben je 

jeugd. Vanaf 18 ga je dan met de volwassenen mee schieten. Op deze manier hou je de 

jeugd bij elkaar, aangezien zij toch naar elkaar toe trekken op een gildendag Secretaris gaat 

hierover contact opnemen met de vendelcommissie. Misschien dat we een gezamenlijk 

voorstel kunnen doen richting de federatieve commissies. 

 

- Maarten Hoefs: Tijdens de wedstrijden is het niet duidelijk hoe de jury omgaat met het 

voorgeschreven tempo van de marsen. Juryleden krijgen voor de wedstrijden, tezamen met 

de juryrapporten, de juryinstructies. Hierin staat aangegeven dat de mars geslagen moet 

worden op 90 slagen per minuut bij individuele deelnemers en de lopende mars met 

groepen. De stilstaande mars moet volgens partituur geslagen worden. We zullen de 

juryleden ook nog even goed bijpraten hierover, zodat het allemaal duidelijk is.  

 

 

- Ria van Heesch: Tijdens het regelen van juryleden voor de gildendag van de Dommelgroep 

kreeg ik regelmatig te horen: “Ik doe het niet meer en heb dit allang doorgegeven. Kan de 

lijst met juryleden een keer geactualiseerd worden, zodat gilden hier niet tegen aan lopen? 

Met de federatieve commissie zijn we hier al actief mee bezig. Elke kring zal zijn eigen lijst 

bijwerken en dan kan er 1 volledige lijst gemaakt worden voor de gehele federatie.  

 

 

 

11. Vaststellen volgende vergadering. 11 januari 2021 in Nuland. Uitnodiging en agenda volgen 

t.z.t. 

 

 

12. Sluiting 

Verder niets aan de orde, sluit de voorzitter de vergadering met de Christelijke Groet en wens 

iedereen wel thuis. 

 



 

 

 

Namens de Commissie Trommen en Bazuinblazen dank ik elke gildebroeder/zuster en gilde 

voor het in ons gestelde vertrouwen. Alleen met een goede samenwerking kunnen wij iets 

voor elkaar betekenen. 

 

Ook danken we de Broederschap der Sint Catharina en Barbara Schijndel voor het 

beschikbaar stellen van de schitterende accommodatie en natuurlijk de koffie.  

 

Namens de Commissie Trommen en Bazuinblazen 

 

Dave Bijveld  

Secretaris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat: Dave Bijveld Adres: Raadhuisstraat 32 5391 EJ Nuland              

 Telefoon: 06-21853853 Email: secr_trom-bazuin@kringmaasland.nl 


