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de basbazuin  nieuwsbrief van het Koninklijk Sint Sebastiaansgilde      nr. 14 

RECEPTIES 

Op zaterdag 5 januari 2019 zijn alle gildezusters en broeders uitgenodigd om elkaar een voorspoedig 

en  gezond nieuw kalenderjaar toe te wensen. Deze mooie traditie van rechtstreeks contact is 

ingesteld omdat (1)  een persoonlijke wens warmer is,  (2) om wedstrijden in de mooiste of meest 

originele wenskaarten te voorkomen en (3)  om het veelgeplaagde milieu niet onnodig te belasten. 

Lidewijde en Ton heten u allen die dag van harte welkom van 17 – 19 uur in Huize Bastianen,  

Meibeek 13. Er is wel een voorwaarde aan verbonden: flessen, bloemkes en bonbons zijn niet 

welkom. Wilt u de beheerders van deze traditie, in deze erfgenamen van keizer Joop Sleddens, toch 

eren of bedanken voor hun gastvrijheid? Daarvoor is er een extra grote doos voor de Jan Kruijssen-

Stichting aanwezig. 

Omdat u dat weekend toch in Tilburg bent, kunt u zondag 6 januari naar de grote nieuwjaarsreceptie 

bij Boerke Mutsaers. Het team van ons gildehuis heeft de vaste relaties en ook iedereen van het gilde 

van Sint Sebastiaan uitgenodigd voor een drankje en oliebollen. Met live muziek en disco.  

De receptie is van 15 – 19 uur 
 

 

in opdracht van de Hoogheid van genoemd koninklijk gilde roept u op om 

in ornaat  

te verschijnen op de jaarvergadering volgens het voorschrift in de Kaart en getrouw aan uw gelofte. 

Dit jaarlijkse hoogtepunt vindt plaats op dinsdag 14 januari 2019. 

Over de datum is misverstand gerezen omdat een dinsdag problemen leek te geven en de deken-

schrijver in een ongewoon ijverige bui voor de troepen uit is gaan lopen. Het misverstand is uit de 

wereld wanneer u noteert: dinsdag en wel 14 januari en we beginnen precies om 20 uur. 

Tijdens deze vergadering zal de nieuwe koning zijn knaap aanwijzen. 

Daarmee is dat het belangrijkste agendapunt op tien na. De keizer blijft 

vertrouwen stellen in zijn eigen knaap, die voortaan niets meer te doen 

heeft dan de titel van ‘knaap des keizers’ dragen. 

De stukken voor deze vergadering worden u zo spoedig 

mogelijk per mail toegezonden. 
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De wildvorstverschieting 

De verschieting om de titel wildvorst is met de Oliebollenkermisverschieting nog geliefder in de 

boezem van ons gilde dan het Michielschieten dat vooral voor de buitenwacht bedoeld is. 

Zaterdag 15 december 2018 begluurden de doorgewinterde schutters van Willem III de herfstige 

blazoenen die Ton Bas geschilderd had. Bij dit ‘blinde schieten’ zijn proefschoten niet zinvol.  

Het bestuderen van de vlakken in de afbeeldingen is daarentegen wel slim. Wat levert veel op? Wat 

is waarschijnlijk negatief beoordeeld. Het blijft gissen maar de geheimzinnigheid was dit jaar wel erg 

groot. Theo had bij elk blazoen alle letters van het alfabet gebruikt en daar in zijn laptop een geheim 

programma van gemaakt. Zo geheim dat hij zelf niet wist waar je nou het best op kon mikken. 

Dat alles maakte de wildverschieting extra wild. Wilde je echt zekerheid dat je doel trof, dan schoot 

je in de lamp of in het gordijn. Bij alle agressie die bij dit feestje hoort (schieten, jachtprijzen, 

prooidieren in den doel) kwam derhalve ook enige destructie. De gildezuster die mee schoot, kon die 

masculiene wildheid niet temperen. 

Maar zo krijg je wel sfeer. In een amicale 

ambiance kon dank zij de hoogst geheime 

resultaten, iedereen zich wildvorst wanen of op 

z’n minst winnaar van een wildbon. De spanning 

(mag ik naar Diessen?) werd nog verder  

opgebouwd tijdens de borrel. Daarbij waren de 

meeste gildezusters al aangeschoven. Eerst tijdens 

de wildmaaltijd in de andere zaal werd duidelijk 

dat de letters van de naam van Cécile negatief 

zouden uitvallen. De wrede organisatie had haar 

als onvermijdelijke winnaar willen vermijden. 

Gelukkig werkt het toeval niet op deze manier. 
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Eindelijk braakte de computer de uitslag uit:   

Blazoen 1:   1. Marcel; 2. John Boeren  

Blazoen 2:. 1. Marcel; 2. Jacques Penders 

Blazoen 3:` 1. Carel Bressers en John Boeren; 
2. Jacques Penders 

Wildvorst met een overmacht aan punten was 

Marcel Kleinekorte geworden. Met zoveel vertoon 

van kracht dat hij ook eerste werd op twee van de 

drie blazoenen. De hoofdprijs (de grootste bon, 

maar ook een kroon als vorst) kwam hem toe. Je kunt wel zeggen: die heeft al een prijs. We gaan 

verder met de anderen. Maar dat doet geen recht aan de uitslag. Marcel verdiende bovendien nog 

een bon van een blazoen. Dat kwam goed uit, want op het derde blazoen eindigden John Boeren en 

Carel Bressers met evenveel punten als eerste. En voor ieder van hen had de organisatie (zeer 

bedankt jongens!) dus mooi een prijs. 

De wildmaaltijd was als van ouds: prima konijnensoep, excellente hazenpeper of met groentezakjes 

een hertenbiefstukske en als toet: warme appeltaart met ijs. Raymond werd alleen toegezongen. Zijn 

team was druk bezig wat ook in het restaurant was het beredruk.  

 

De winnaars. Het zelfvertrouwen straalt er van af Pechvogel Ludo (in rouwrand) werd de  

       dinsdag daarop gekroond met de helm van de 

       poedelprijs 
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Toegift (maar je hoeft niet alles af te drukken) 

 

 


