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Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Te allen tijde 
gelden de reglementen. 
 
 
Workshop commandanten 14 maart 2013, bij het St. Walburgisgilde uit Netterden 
 
Punten waarop de commandant moet letten zijn: 
 
 

Ontvangst 

 Melden vereniging. 

 Commandant loopt voorop.  

 Groet de organiserende vereniging. 

 Commandant meldt van welke vereniging ze zijn en stelt voor: 
o Koningspaar 
o Jeugdkoning / jeugdkoningin 
o tambour-maître 
o Bestuursleden  

 Felicitatie bestuur en de Kringvertegenwoordigers door het Koningspaar, de jeugdkoning / 
jeugdkoningin, tambour-maître en bestuursleden. 

 Commandant begeleidt de delegatie naar de tafel. 

 Daarna feliciteert hij de organiserende vereniging en Kringvertegenwoordigers. 
 
 

Aanbieding erewijn 

 Toespraken. 

 Aanbieden erewijn. 
 
 

Commandantenbespreking 
 Vereniging aanwezig en welke onderdelen ze meedoen. 

 De commandant geeft eventuele wijzigingen van zijn vereniging door. 

 Mededelingen van:  
o muziekjury 
o schietcommissie 
o voorzitter jurycollege 
o dagcommandant 

 Als commandant zorg je ervoor dat de informatie bij de betreffende onderdelen van je korps 
terecht komt. 

 
 

Afmars 

 Melden bij de commandant die de afmars doet. 

 Let op de tijd van vertrek, 2 of 3 minuten tussen elk korps. De tijd wordt in commandanten- 
bespreking aangegeven. 

 Het korps moet alle rituelen gedaan hebben, zodat het direct kan vertrekken als het sein van 
vertrek wordt gegeven. 
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Defilé 
Aaneengesloten aan de marswedstrijden. 

 De commandant loopt tussen het korps en eretribune. 

 De commandant groet tijdens het defilé de dagcommandant. 

 Koningspaar meenemen naar het betreffende vak 

 De commandant zet zijn korps in de eerste rust. 

 De commandant brengt het koningspaar vanuit het vak naar de organiserende vereniging, 
zonder de andere korpsen te hinderen. 

 Meld je met het koningspaar bij de organiserende vereniging voor de eretribune. 

 Het meest links staat de voorzitter van de organiserende vereniging. Hier moet jij je melden. 

 De commandant meldt de vereniging, het koningspaar en de jeugdkoning / jeugdkoningin. 

 Het koningspaar en de jeugdkoning / jeugdkoningin worden daarna door de organiserende 
vereniging naar de ingang van de eretribune begeleid. 

 Daarna gaat de commandant naar zijn korps en zet deze op de plaats rust. 
 

Niet aaneengesloten aan de marswedstrijden. 
 Korps staat stil voor de eretribune. 

 Koningspaar en jeugdkoning / jeugdkoningin naar de organiserende vereniging brengen voor 
de eretribune. 

 Uiterst links melden bij de voorzitter van de organiserende vereniging. 

 Commandant gaat terug naar het korps en vervolgt de marswedstrijd. 

 Het koningspaar en de jeugdkoning / jeugdkoningin worden door de organiserende 
vereniging naar de eretribune begeleid. 

 
 

Opening 

Deze kan aan het begin van de kringdag zijn. Voor de start van de diverse 
wedstrijden. Ook kan deze gehouden worden na de mars- en defiléwedstrijden. 

 Bij de opening worden alle commando’s door de dagcommandant gegeven. 

 Bij de opening dienen de standaardvaandels en de vendeliers die de vendelhulde brengen 
zich op te stellen voor het korps. 

 Het aantal vendeliers dat de vendelhulde brengt wordt ter plaatse bekend gemaakt. Dit in 
verband met de beschikbare ruimte ter plaatse. 

 De vendeliers stellen zich op en de ruimte tussen de korpsen wordt verdeeld. 

 Daarna volgen de gebruikelijke sprekers. 

 De dagcommandant zet de korpsen in de houding en geeft het commando presenteer 
vaandel en wapen. Vraagt de overige aanwezigen een gepaste houding aan te nemen. 

 Het Wilhelmus wordt gespeeld. Gelijktijdig worden de vlaggen gehesen. 

 In de vakken mogen geen saluutschoten worden gebracht. Hiervoor wordt een apart vak 
aangewezen. 

 Hierna volgt het massaal vendelen. 

 De dagcommandant geeft aan dat de korpscommandanten met hun vendeliers kunnen 
afmarcheren. ( plaats nemen in hun vak ). 

 De dagcommandant zet de korpsen op de plaats rust. 
 
 

Sluiting 

 Korpscommandanten, tambour-maître en miss-majorette verzamelen zich binnen de 
dranghekken. De overige korpsleden staan er omheen. 

 Huldiging koningspaar en jeugdkoning / jeugdkoningin. 

 Onder het wisselen van de koningsketen van de kringkoning en jeugdkringkoning / 
jeugdkringkoningin wordt het Wilhelmus gespeeld. 

 De dagcommandant verzoekt een ieder een gepaste houding aan te nemen en onder het 
hernieuwd spelen van het Wilhelmus worden de vlaggen gestreken. 

 Hierna volgt de prijsuitreiking. 


