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Het is het weekend voor Kerstmis, de dag waarop het gilde al vele jaren 

gaat schieten om een kerstkonijn. Vorig jaar werd er geschoten om een 

‘paaslam’, want toen werd dit festijn eind maart van dit jaar gevierd. Na-

tuurlijk vanwege dat vermaledijde virus. En als ik in de geschiedenis van de 

Basbazuinen ga terugkijken blijkt dat het feest in 2020 helemaal niet is 

doorgegaan. Wel konden we ons wildmenu toen ophalen bij de Boer en er 

thuis van genieten... 

Dit jaar dus weer als vanouds. De blazoenen zijn omgetoverd tot 

‘geluksblazoenen’. Ze zijn getooid met vrolijke dieren die elk een puntental 

vertegenwoordigen. Maar welke waarde ze hebben is een verrassing. De 

leeuw die in de roos zit kan dus zomaar slechts 1 punt waard zijn!!! 

Terwijl Wim zich vertwijfeld afvraagt waarom  al  

zijn pijlen náást het blazoen zijn terechtgekomen   

en de hoofdman zijn uiterste best doet om de  

roos te raken trekt de keizer vol zelfvertrouwen  

zijn pijlen uit de snuit van het varken. Zou hij de nieuwe wildvorst zijn?? 



Ook het belangstellende publiek vermaakt  

zich prima en geniet van het samenzijn. 

Tot de computer van rekenmeester Theo de  

optelling van al die verrassende punten heeft  

kunnen maken en de wildvorst  kan worden  

bekend gemaakt.  

Eduard kan door de keizer  

tot vorst worden gekroond.  

Hoofdman Ludo is de  

‘pechschutter’. Hij heeft  

geen poot kunnen raken! 

Of zou hij het leed dat hij 

de beestjes aan zou doen  

niet hebben kunnen  

verdragen? 



De dag werd , zoals  gebruikelijk, afgesloten 

met een heerlijk menu waar de hazenpeper 

naar oud familierecept een mogelijke keuze 

was en de hoofdman, nu als echte pech-

schutter, namens ons allemaal de organisato-

ren bedankte voor deze fijne dag! 

      Gerda 


