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Individuele vendelreeksen 

Trommelreeks voor het Brechts 

Korpsvendelen 

 

Enkele algemene principes 
• De tamboer leidt de gilde doorheen de reeks. Dit betekent o.a. dat de tamboer het tempo bepaalt. 

Hierbij houdt hij rekening met de mogelijkheden van zijn gilde. Zo moeten bijvoorbeeld alle 

vendeliers het opgelegde tempo aankunnen. 

 

1. De tamboer maakt bij voorkeur gebruik van een trommel type landsknecht - tamboer en 

trommelstokken met vilten toppen. 

 

2. De tamboer maakt zo veel mogelijk afwisselend gebruik van beide handen. 

 

3. Het aantal slagen wordt aangegeven door cijfers bijv. 1234 wil zeggen dat er vier slagen na elkaar 

worden gegeven verdeeld over de ganse draai. 

 

4. Het teken _ onder een cijfer wil zeggen dat dit een harde slag is, bijv. 1 wil zeggen dat een harde 

slag wordt gegeven op de eerste tijd.  

 

5. Het teken – betekent rust.  

 

6. Het teken 1 2 3 betekent dat drie slagen kort na elkaar moeten gegeven worden, lichtjes 

gescheiden van de andere slag(en) bijv. 1 2 3 4 wil zeggen dat de eerste drie slagen kort na 

elkaar moeten gegeven worden lichtjes gescheiden van de vierde slag.  

 

7. Kruis wil zeggen: de tamboer steekt beide handen in de lucht en tikt de twee trommelstokken 

kruislings tegen elkaar 

 

8. 1+2 betekent één harde slag met beide stokken gelijktijdig uitgevoerd. 

Aantreden, aanmelden en opstelling van de groep 
Vrij naar keuze. 

Beginhouding van de vendelier 
In strekstand, vlaggenstok horizontaal op de rechterschouder en rechterhand aan het tegengewicht.  

 

 

Demonstratiehouding aannemen 
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a) Verwittigen van de vendeliers 

Roffelen: Toenemend geroffel (in snelheid en strekte) 

1 + kruis: 3 keer een harde slag gevolgd door een kruis. 

De vendelier wordt verwittigd dat de demonstratie begint, maar blijft in de beginhouding staan. 

 

b) Klaarzetten voor het ontrollen 

Roffelen: Toenemend geroffel (in snelheid en strekte) 

1 + kruis: De vendelier brengt de linkerhand aan het tegengewicht. 

1 + kruis: De vendelier brengt de rechterhand naar het zwaartepunt. 

1 + kruis: De vendelier steekt de vlaggenstok schuin achterwaarts omhoog. 

Ontrollen in spiraalvorm 
a) 1234: Vier slagen worden verdeeld over de volledige cirkel die de vlag beschrijft. 

Eerste, (harde), slag: vlag wijst naar voor 

Tweede slag: vlag wijst naar links  

Derde slag: vlag wijst naar achter  

Vierde slag: vlag wijst naar rechts. 

 

Men blijft de oefening herhalen tot de vlag bijna volledig ontrold is. Het tempo van het trommelen 

blijft heel de tijd gelijk 

 

b) 1 + kruis: 3 maal: De tamboer geeft hiermee de overgang naar de volgende oefening aan. De 

slagen worden verdeeld over drie cirkelbewegingen van de vlag. 

Harde slag: vlag recht naar voor.  

Kruis: de vlag recht naar achter. 

Het tempo onder a) wordt behouden. 

Voorstelling 
Na het laatste kruis zetten de vendeliers de eerste voorstelbeweging in zonder commando van de 

tamboer. Hun stokken wijzen naar boven wanneer de tamboer het eerste deel van het eerste 

commando slaat. 

 

a) 1 2 3 - 4: 9 maal: 

Drie slagen kort na elkaar: commando om de vlaggen te laten zakken, gevolgd door een rust tot 

de vlag bijna beneden is. 

Vierde, harde slag: commando om de vlag terug omhoog te brengen in de volgende 

voorstelbeweging.  

b) 1 + kruis: 3 maal: De tamboer geeft hiermee de overgang naar de volgende oefening aan. 

Harde slag: commando tot zakken 

Kruis: commando tot stijgen. 

Wiekslagen 
a) 1 2 3 : 9 maal: Drie harde slagen kort na elkaar: de vlag wordt van voor boven naar zijwaarts 

onder gebracht.  

 

b) 1 + kruis: 3 maal: De tamboer geeft hiermee de overgang naar de volgende oefening aan. 

Harde slag: de vlaggen worden van voor boven naar zijwaarts onder gebracht. 

Kruis: De vlag wordt naar boven gebracht. 
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Telloorzwaaien naast het lichaam 

Links 
a) 1234: 5 maal: vier zachte slagen, verdeeld over één telloorzwaai. 

Eerste slag: vlag wijst naar boven  

Tweede slag: vlag wijst naar voor  

Derde slag: vlag wijst naar onder  

Vierde slag: vlag wijst naar achter. 

 

b) 123: 1 maal: drie harde slagen verdeeld over de zesde telloorzwaai, waarbij de vlag op eerste slag 

naar boven wijst. 

Rechts 
Idem links 

Horizontale platte acht 
a) 123 - : 9 maal: Drie harde slagen, terwijl de vlag zich horizontaal voor de vendelier van rechts naar 

links of omgekeerd beweegt. 

Korte rust: draaien van de vlag naast de vendelier. 

 

b) 1 + kruis: 3 maal: De tamboer geeft hiermee de overgang naar de volgende oefening aan. 

Harde slag: vlag wijst naar voor 

Kruis: draaien van de vlag.  

Rond het lichaam 
a) 1234: 3 maal: vier slagen worden verdeeld over de volledige cirkel die de vlag beschrijft. 

Eerste – (harde) - slag: vlag wijst naar voor 

Tweede slag: vlag wijst naar links  

Derde slag: vlag wijst naar achter  

Vierde slag: vlag wijst naar rechts. 

 

b) 1 + kruis: 3 maal: De tamboer geeft hiermee de overgang naar de volgende oefening aan. De 

slagen worden verdeeld over drie cirkelbewegingen van de vlag. 

Harde slag: vlag recht naar voor.  

Kruis: de vlag recht naar achter. 

Het tempo onder a) wordt behouden. 

Onder het voorwaarts geheven been 
Na het laatste kruis zwaaien de vendeliers de overgang zonder commando van de tamboer 

a) 1 2 - : 9 maal:  

Twee harde slagen kort na elkaar: de vlag onder het been zwaaien. 

Rust: De tamboer steekt beide stokken met gestrekte armen in de lucht, de armen 135 ° schuin 

naar voor, de stokken verticaal opwaarts. De vlag draait ondertussen van achter naar voor 

 

b) 1 + kruis: 3 maal: De tamboer geeft hiermee de overgang naar de volgende oefening aan. 

Harde slag: vlag onder het been. 

Kruis: vlag draait ondertussen van achter naar voor 

 

 



  4 

  

Overgang naar de vlag onder het achtwaartse 

geheven been 

Rond de heupen 
a) 1234: 2 maal: vier slagen worden verdeeld over de volledige cirkel die de vlag beschrijft. 

Eerste (harde) slag: vlag wijst naar voor 

Tweede slag: vlag wijst naar links  

Derde slag: vlag wijst naar achter  

Vierde slag: vlag wijst naar rechts.  

 

b) 123: 1 maal drie harde slagen verdeeld over volledige cirkelbeweging van de vlag, waarbij de vlag 

op de eerste slag naar voor wijst. De tamboer geeft hier mee de overgang naar de volgende 

oefening aan. 

Het tempo onder a) wordt behouden. 

Rond de dijen 
Idem 

Rond de enkels 
Idem 

5.12 Vlag onder het achterwaarts geheven been 

Onder het linkerbeen 
• 1+2: 1 maal: Eén dubbele (d.w.z. met beide stokken tegelijkertijd) harde slag: de vendeliers heffen 

het linkerbeen achterwaarts. Wanneer vlag vooraan is. 

• rust: De tamboer steekt beide stokken met gestrekte armen in de lucht, de armen 135 ° schuin 

naar voor, de stokken verticaal opwaarts. De vlag draait ondertussen van achter naar voor. 

• 1234: 2 maal: Vier slagen worden verdeeld over de volledige cirkel die de vlag rond beide enkels 

beschrijft. 

Eerste (harde) slag: vlag wijst naar voor 

Tweede slag: vlag wijst naar links  

Derde slag: vlag wijst naar achter 

Vierde slag: vlag wijst naar rechts. 

• 123: 1 maal: drie harde slagen verdeeld over de volledige cirkelbeweging van de vlag, waarbij de 

vlag op eerste slag naar voor wijst. De tamboer geeft hiermee de overgang naar de volgende 

oefening aan. 
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Onder het rechterbeen 
• 1+2: 1 maal: Eén dubbele (d.w.z. met beide stokken tegelijkertijd) harde slag: de vendeliers heffen 

het rechterbeen achterwaarts wanneer de vlag vooraan is. 

• rust: De tamboer steekt beide stokken met gestrekte armen in de lucht, de armen 135 ° schuin 

naar voor, de stokken verticaal opwaarts. De vlag draait ondertussen van achter naar voor. 

• 1234: 2 maal: Vier slagen worden verdeeld over de volledige cirkel die de vlag rond beide enkels 

beschrijft. 

Eerste (harde) slag: vlag wijst naar voor 

Tweede slag: vlag wijst naar links  

Derde slag: vlag wijst naar achter  

Vierde slag: vlag wijst naar rechts.  

• 123: 1 maal: drie harde slagen verdeeld over de volledige cirkelbeweging van de vlag waarbij de 

vlag op de eerst slag naar voor wijst. De tamboer geeft hiermee de overgang naar de volgende 

oefening aan. 

Vlag op de voet 
a) 1 + kruis: 1 maal: De slagen worden verdeeld over de cirkelbeweging van de vlag rond de dijen 

van de vendelier. 

Harde slag: vlag recht naar voor.  

Kruis: de vlag recht naar achter. 

 

b) 1 + kruis: 2 maal: De slagen worden verdeeld over de cirkelbeweging die de vendelier maakt 

terwijl hij rondgaat. De slagen worden als volgt verdeeld  

Harde slag: vlag vooraan 

Kruis: vlag links 

Harde slag: vlag achteraan 

Kruis: vlag rechts 

 

c) 1: Korte harde slagen gedurende de drie draaien, d.w.z. één slag per keer dat de vendelier hupt. 

 

d) Herhaal b) 

1 + kruis: 2 maal: De slagen worden verdeeld over de cirkelbeweging die de vendelier maakt 

terwijl hij rondgaat. De slagen worden als volgt verdeeld:  

Harde slag: vlag vooraan 

Kruis: vlag links 

Harde slag: vlag achteraan 

Kruis: vlag rechts 

 

e) Herhaal a) 

1 + kruis: 1 maal: De slagen worden verdeeld over de cirkelbeweging van de vlag rond de dijen 

van de vendelier. 

Harde slag: vlag recht naar voor.  

Kruis: de vlag recht naar achter. 

 

➔ overgang naar de vlag rond de hals 

 

f) 1234: 3 maal: Vier slagen worden verdeeld over de volledige cirkel die de vlag rond de heupen 

beschrijft. Het tempo wordt hierbij gelijkmatig opgevoerd.  

Eerste – (harde)- slag: vlag wijst naar voor 

Tweede slag: vlag wijst naar links  

Derde slag: vlag wijst naar achter  

Vierde slag: vlag wijst naar rechts. 

 

g) 1 + kruis: 1 maal: De vendelier legt met een krachtige zwaai de vlaggenstok in de hals. 
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Harde slag: vlag recht naar voor.  

Kruis: de vlag recht naar achter.  

Rond de hals 
▪ 1234: 3 maal: Vier slagen worden verdeeld over de volledige cirkel die de vlag rond de hals 

beschrijft. 

Eerste – (harde)- slag: vlag wijst naar voor 

Tweede slag: vlag wijst naar links  

Derde slag: vlag wijst naar achter  

Vierde slag: vlag wijst naar rechts. 

 

▪ 1 + kruis: 1 maal: De slagen worden verdeeld over de volledige cirkel die de vlag rond de hals 

beschrijft. De vendelier brengt de vlag omhoog tot hij rond het voorhoofd kan draaien.  

Harde slag: vlag recht naar voor. 

Kruis: de vlag recht naar achter. 

Rond het voorhoofd 
• 1234: 3 maal: Vier slagen worden verdeeld over de volledige cirkel die de vlag rond het voorhoofd 

beschrijft. 

Eerste – (harde)- slag: vlag wijst naar voor 

Tweede slag: vlag wijst naar links  

Derde slag: vlag wijst naar achter  

Vierde slag: vlag wijst naar rechts. 

 

• 1 + kruis: 1 maal: De slagen worden verdeeld over de volledige cirkel die de vlag rond het 

voorhoofd beschrijft. De vendelier zwaait de overgang naar hoogdraaien 

Harde slag: vlag recht naar voor. 

Kruis: de vlag recht naar achter. 

Hoogdraaien 
• 1 2 3 4 : 3 maal: Vier harde slagen kort na mekaar. Ondertussen trekt de vendelier het 

tegengewicht naar achter. Daarna volgt een korte rust. De vendelier vervolledigt de draai. 

 

• 1 + kruis: 3 maal: De harde slag geeft het trekken aan het tegengewicht aan, het kruis tijdens het 

vervolledigen van de draai.  

Met één hand boven het hoofd 
• 1 - : 5 maal: Eén harde slag telkens vlak voor het moment waarop de vendelier de stok opwipt, 

daarna volgt een korte rust. 

 

 

 

 

 

 

Vlag werpen 
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• 1 2 3 : 3 maal: Drie harde slagen kort na elkaar: de vlag wordt van voor boven naar zijwaarts 

onder gebracht. 

 

• 1 + kruis: 2 maal: Harde slag: de vlaggen worden van voor boven naar zijwaarts onder kruis 

gebracht. 

Kruis: de vlag wordt naar boven gebracht 

1 + kruis: 1 maal 

Harde slag: vendelier werpt vlag omhoog 

Kruis: vlag in de lucht 

Het temp wordt behouden 

1 + roffel + 1 : vier maal één harde slag bij het opvangen van de vlag, gevolgd door een roffel 

verspreid over de wiekslag tot vlak voor de vlag wordt geworpen. Een harde slag als de vlag wordt 

geworpen. 

 

• 1 + kruis: 3 maal: driemaal een harde slag en een kruis. De eerste slag valt daarbij wanneer de 

vlag wordt opgevangen, de derde slag wanneer de vlag voor het laatst wordt gegooid en het 

derde kruis wanneer de vlag in de lucht is. Belangrijk hierbij is dat de drie slagen en kruisen in een 

gelijkmatig tempo worden uitgevoerd. 

Na het laatste kruis vangen de vendeliers de vlag op en vervolledigen de oefening zonder 

commando van de tamboer. 

 

• 1 2 3 : 3 maal: Drie harde slagen kort na elkaar: de vlag wordt van voor boven naar zijwaarts 

onder gebracht 

 

• 1 + kruis: 3 maal: De tamboer geeft hiermee de overgang naar de volgende oefening aan. 

Harde slag: de vlaggen worden van voor boven naar zijwaarts onder gebracht. 

 

• Kruis: de vlag wordt naar boven gebracht  

Telloorzwaaien boven het hoofd 
Na het laatste kruis zetten de vendeliers de eerste telloorzwaai in zonder commando van de tamboer. 

Als de punt vooraan is geeft de tamboer het eerste commando. 

 

• 1234: 3 maal: Vier slagen worden verdeeld over de volledige cirkel die de vlag beschrijft. 

Eerste – (harde) - slag: vlag wijst naar voor 

Tweede slag: vlag wijst naar links  

Derde slag: vlag wijst naar achter  

Vierde slag: vlag wijst naar rechts. 

 

• 1 + kruis: 3 maal: De slagen worden verdeeld over de volledige cirkel die de vlag beschrijft. 

Hiermee geeft de tamboer de overgang aan naar de volgende oefening. 

Harde slag: vlag recht naar voor. 

Kruis: de vlag recht naar achter. 
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Voorstellen 
Na het laatste kruis zetten de vendeliers de eerste voorstelbeweging in zonder commando van de 

tamboer. Hun stokken wijzen naar boven wanneer de tamboer het eerste deel van het eerste 

commando slaat. 

  

• 1 2 3 - 4: 9 maal:  

Drie slagen kort na elkaar: commando om de vlaggen te laten zakken, gevolgd door een rust tot 

de vlag bijna beneden is. 

Vierde, harde slag: commando om de vlag terug omhoog te brengen in de volgende 

voorstelbeweging. 

 

• 1 + kruis: 3 maal: De tamboer geeft hiermee de overgang naar de volgende oefening aan. 

Harde slag: commando tot zakken 

Kruis: commando tot stijgen 

Strijken 
• Roffelen: een afnemend en uiteindelijk uitstervend geroffel (in snelheid en sterkte) terwijl de 

vendeliers 3 maal rondgaan. De vendelier legt de stok langs de linkervoet, maar blijft deze 

vasthouden. 

 

• 1: Eén harde slag als commando dat de vendelier de vlag mag loslaten en zich in strekstand dient 

op te richten.  

Vlag opnemen 
• Roffelen: Toenemend geroffel (in snelheid en strekte) 

• 1 + kruis: commando dat de vendelier zich voorover dient te buigen en de stok vast moet nemen. 

• 1 + kruis: commando dat de vendelier zich opnieuw dient op te richten. 

• 1 + kruis: commando dat de vendelier de vlag langs rechts naar achter moet brengen. 

Groeten 
• Roffelen + 1 + kruis: commando dat de vendelier de 

vlag schuin naar rechts moet brengen. 

• Roffelen + 1 + kruis: commando dat de vendelier de 

vlag met de linkerhand dient te lossen 

• Roffelen + 1 + kruis: commando dat de vendelier de 

vlag met de linkerhand opnieuw aan de vlag dient te 

brengen en de vlag langs links naar achter dient te 

brengen 

Aftreden 
Vrij naar keuze 

 

 

 

 

 

 

 


