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7E EDITIE!



alles staat op het spel

voor jouw dorp!

TROTS, GLORIE EN PRESTIGE



Beste Bazen van Horst aan de Maas,
Als organisatie willen wij jullie graag uitnodigen voor alweer de zevende editie van Baas van 
Horst aan de Maas. Deze editie van Baas van Horst aan de Maas is het winnende team van 
afgelopen jaar “TIETBOON Stammineke 2.0” uit Grubbenvorst onze gastheer.
Op zaterdag 20 mei zal bekend worden naar wie de titel ‘Baas van Horst aan de Maas 2023’ 
gaat. Gaan jullie met net zo veel kracht, moed en toewijding als TIETBOON de strijd aan? 

In dit overzicht staan een aantal praktische zaken die jullie verder op weg helpen om goed 
voorbereid aan de start te staan van BAAS 2023. Het is belangrijk om de informatie in dit 
inschrijvingsboekje goed door te nemen. Ook dit jaar staan er weer nieuwe dingen te gebeuren, 
dus lijkt het ons verstandig om te lezen wat er anders is mochten jullie een gooi naar de titel willen 
doen. Wanneer wij jullie definitieve inschrijving hebben ontvangen, volgt verdere informatie. 

De volgende onderdelen vinden jullie terug in dit boekje:

 Algemene informatie 5

 Programma 6
 Vrijdagavond 19 mei 2023 6
 Zaterdag 20 mei 2023 7

 Deelnemen 8
 Waar spelen jullie voor 8
 Wat er van jullie wordt verwacht 9
 Team eisen 9
 Kosten 10
 Inschrijven 10

Mochten jullie nog op- of aanmerkingen hebben dan is het mogelijk om contact met ons op 
te nemen door een mail te sturen naar teams@baasvanhorstaandemaas.nl. Wij zullen dan zo 
spoedig mogelijk reageren. 

Rest ons als organisatie niets meer dan jullie veel succes te wensen in de strijd tegen de sterkste, 
slimste en meest vaardige inwoners van Horst aan de Maas. 

Namens de commissie Teams van Baas van Horst aan de Maas,
Charlotte Vullinghs en Meike van den Beuken

BAAS VAN HORST AAN DE MAAS
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1. Algemene informatie 
Baas van Horst aan de Maas zal dit jaar voor de zevende keer worden georganiseerd. Tijdens 
dit evenement concurreren de 16 dorpskernen voor de titel ‘Baas van Horst aan de Maas’. Door 
te strijden tijdens verschillende activiteiten is het de bedoeling om te laten zien wat jullie als team 
en dorp in huis hebben. De activiteiten zijn sportief van aard maar hebben allemaal een eigen 
karakter. Zo is het mogelijk dat er een activiteit tussen zit waar teambuilding en kracht belangrijk 
zijn. Maar er zijn ook activiteiten waarbij lenigheid, snelheid en denkvermogen van groot belang 
zijn om goed te kunnen presteren.

Ook dit jaar, gaan jullie op zowel vrijdagavond 19 mei als zaterdag 20 mei strijden tijdens zestien 
activiteiten en een speciale gezamenlijke activiteit. In het programma dat op de volgende 
pagina’s staat beschreven zal dit verder worden toegelicht. De spectaculaire en uitdagende 
activiteiten zullen voor een groot deel gemaakt worden door verenigingen en stichtingen uit de 
verschillende dorpskernen van Horst aan de Maas.

1. ALGEMENE INFORMATIE
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Baas van de Horst aan de Maas heeft een programma van 2 dagen: vrijdagavond 19 mei en 
zaterdag 20 mei. Op zaterdagavond sluiten we de competitie feestelijk af met het wel bekende 
BAASPOP! 

2.1. Vrijdagavond 19 mei 2023
Afgelopen jaren waren de vrijdag avonden een groot succes, die hopelijk velen van jullie nog 
lang zullen heugen (of niet ;)). Ook dit jaar zullen we opnieuw een aantal activiteiten op 
vrijdagavond organiseren en daarna kan er, op eigen risico, gedanst worden. Het globale 
programma voor de vrijdagavond ziet er als volgt uit:

Jullie kunnen er vanuit gaan dat de avond in de tent zal starten op ongeveer hetzelfde tijdstip als 
afgelopen jaren: 19:00 uur. Het exacte tijdstip wordt later bekend gemaakt maar voor hen die van 
ver moeten komen (en wellicht met de bus): eerder wordt het niet.

 Vlaggenceremonie
  We zijn de prachtige vlaggen die de teams afgelopen jaren hebben gemaakt vanzelfsprekend 

niet vergeten. Ook dit jaar starten we daarom de avond weer met een vlaggenceremonie en 
hangen we jullie vlaggen in de tent op. Elk team kiest hiervoor zijn eigen ‘opkomstnummer’. 
Zorg er dus voor dat jullie op vrijdag met een opvallende vlag ten tonele verschijnen, deze hoeft 
niet groot te zijn, zolang we jullie maar kunnen herkennen. Zorg wel voor een echte vlaggenstok, 
anders kan de vlag niet worden opgehangen in de tent. Vlaggenstokken die te groot of te zwaar 
zijn, of een afwijkende maat hebben worden NIET opgehangen, hou hier dus rekening mee!

 Een warm welkom door Grubbenvorst
  Het winnende team uit Grubbenvorst zal jullie na de vlaggenceremonie van harte welkom 

heten in het eigen dorp. 
 Enkele activiteiten
  Na de ceremonie en het welkomstwoord volgen er enkele activiteiten. Deze activiteiten zullen 

uiteenlopende opgaven en obstakels bevatten. Tijdens deze activiteiten kunnen jullie een zo 
goed mogelijke fundering leggen om zaterdag de overwinning binnen te slepen. Tussendoor 
zijn er pauzes waarbij de dorst met een biertje kan worden gelest en is er ruimte om wat eten 
voor hen die moeders maaltijd over hebben moeten slaan. Daarnaast kan je dan weer 
bijpraten met hen die je sinds de middelbare school of vorige editie met Baas van Horst aan 
de Maas niet meer hebt gezien. 

 Afsluiting en feesten
  Voor hen die willen, is er dan nog een afsluitend feest. Misschien met Duitse schlagers of 

Nederlandse toppers, als de banken en tafels, in tegenstelling tot voorgaande jaren, maar 
heel blijven. We mikken erop om de spellen afgerond te hebben rond 22:15 uur, zodat er nog 
genoeg tijd is om feest te vieren

Belangrijk voor ons als organisatie is het om te weten hoe jullie op vrijdagavond naar Grubbenvorst 
gaan komen. Afgelopen jaar hebben we bussen geregeld voor de teams die van ver moesten 
komen. Omdat Grubbenvorst voor sommige wellicht te ver is om te fietsen willen we graag weten 
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of jullie team gebruik wilt maken van busvervoer. Zodra de teams bekend zijn, volgt hierover 
meer informatie zodat jullie gebruik kunnen maken van het busvervoer. 

2.2. Zaterdag 20 mei 2023
Na het feestje van vrijdagavond zullen we zaterdags rond 10.00 uur beginnen. Het programma 
van de zaterdag ziet er globaal zo uit:
 Kickoff
 Speelronde ochtend
 Lunch (wordt verzorgd voor de deelnemende teams)
 Speelronde middag
 Avondeten (wordt verzorgd voor de deelnemende teams)
 Prijsuitreiking

De prijsuitreiking zal rond 20.30 uur beginnen. Wees gerust: voor hen die tussendoor even weg 
willen om zichzelf wat mooier te maken na een dag vol water, modder, gras, zinderende hitte en 
eervolle strijd, we houden rekening met jullie. Zelfs met hen uit Meerlo, Griendtsveen en 
Kronenberg. Douchen op het terrein is ook nog altijd mogelijk.

BaasPOP
Zoals jullie gewend zijn van ons, zorgen we ervoor dat men zich voor en na de uitreiking niet 
hoeft te vervelen. Ook dit jaar gaat het spreekwoordelijke dak eraf. Slaan we de haringen van de 
tent zo vast in grond dat de spanbandjes strak gespannen snaartjes zijn zodra het geluid losbarst, 
de lichtjes aangaan en we Grubbenvorst op haar grondvesten laten trillen.

Voor wat betreft de tijdsplanning zal het avondprogramma op zaterdag voor de deelnemers en 
bezoekers rond de klok van 20:00 uur starten. De laatste noot zal de geluidsboxen verlaten zo 
rond 01:00 uur. De meer gedetailleerde tijdsplanning zal later nog gecommuniceerd worden via 
de teamcaptains, maar houd er rekening mee dat het evenement de vrijdagavond en de gehele 
zaterdag in beslag zal nemen. 

Ook zal er in navolging van de legendarische stokpaardjesrace weer een hoofdspel zijn op het 
midden van de dag. Er wordt al flink aan gewerkt om weer met alle teams tegelijk 1 spel te 
spelen. Wat dit gaat worden blijft natuurlijk een verassing tot op de dag zelf! In totaal hebben we 
dus weer 16 te gekke spellen voorbereid om er weer een spannende strijd van te maken!
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Zin om deel te nemen met Baas van Horst aan de Maas 2023? Lees hier wat dit inhoudt en hoe 
je je in kan schrijven.

3.1. Waar spelen jullie voor
Baas van Horst aan de Maas is niet zomaar een vrijblijvend sportief evenement. Nee, het gaat 
om een brute strijd welk dorp en welk team het beste presteert op de meest spectaculaire 
activiteiten. Wie mag zich één jaar lang ‘Baas van Horst aan de Maas’ noemen en kroont zich 
koning en eindbaas in 2023? Wellicht worden jullie dit! De laatste editie heeft team ‘TIETBOON 
Stammineke 2.0’ uit Grubbenvorst de titel weten te pakken op de voet gevolgd door KPJ 
Melderslo en Breurs.

De winnaars verdienen natuurlijk een manier om de rest van gemeente te laten zien dat ze dit 
jaar gruwelijk goed waren. Vandaar dat het winnende dorp vier gemeenteborden krijgt waarop de 
titel ‘Baas van Horst aan de Maas’ staat. Zij mogen deze vier gemeenteborden zelf in het 
winnende dorp plaatsen, natuurlijk op een plek waar iedereen ze kan zien maar niet iedereen 
erbij kan.

De eer van jullie dorp staat op het spel en jullie gaan die verdedigen. Naast de titel zorgt het 
winnende team ervoor dat de locatie van de volgende editie van Baas van Horst aan de Maas in 
het dorp ligt dat ze vertegenwoordigen. Het evenement wordt in overleg verplaatst naar het dorp 
van de winnaars. Nog een reden dus om zwaar gemotiveerd aan de start te staan tijdens het 
Hemelvaartsweekend en alles te geven voor jullie kroeg, jullie soos en jullie dorp!

Als derde onderdeel van de prijs zal het winnende team een vat bier verdienen in het café of de 
soos die zij vertegenwoordigen. Als organisatie dachten we dat deze drie prijzen voldoende 
zouden moeten zijn om schuimbekkend de activiteiten af te stormen en met al je vezels te 
strijden om de zesde winnaar van Baas van Horst aan de Maas te worden. 

Er zullen naast de geweldige prijzen voor het eerste team ook prijzen zijn voor de tweede en 
derde plek. De eerste vijf teams van de uiteindelijke eindklassering zijn automatisch geplaatst 
voor de volgende editie en mogen hoe dan ook in 2024 meedoen voor het dorp waar ze in 2023 
voor hebben meegedaan.

3. DEELNEMEN



3.2. Wat er van jullie wordt verwacht
We hopen dat jullie ook dit jaar weer met volle inzet de strijd aangaan met de omliggende 
dorpen! Naast strijd, is er ook dit jaar weer een gezellig bazendorp. Dit deelnemersdorp is 
eigenlijk de gemeente Horst aan de Maas in het klein. Ieder dorp krijgt een plaats in het 
deelnemersdorp, waar jullie de mogelijkheid hebben om uit te rusten, waar de deelnemers 
gezamenlijk gaan eten en waar faciliteiten aanwezig zijn om je voor te bereiden op de activiteiten. 
Dit dorp is enkel en alleen bestemd voor de deelnemers en er is één plek voor elk dorp. Wij als 
organisatie zullen ervoor zorgen dat er banken en tafels aanwezig zijn. Voor de rest zijn jullie vrij 
om jullie thuishonk te versieren. Als organisatie zijn wij nog ieder jaar verbaasd over wat jullie 
allemaal uit de kast trekken om het mooiste en best presenterende team van Baas van Horst aan 
de Maas te zijn. Hopelijk doen jullie dit jaar net zo hard je best! 

Bovenstaande punten zijn geheel vrijblijvend en vrijwillig. Het enige dat we van ieder deelnemend 
team verwachten is een unieke uitstraling (herkenbaarheid) en een ludieke en originele vlag. 

3.3. Team eisen
Om er voor te zorgen dat het een eerlijke strijd wordt tijdens Baas van Horst aan de Maas dienen 
de teams aan een aantal voorwaarden te voldoen. Er zullen zestien uitdagende activiteiten 
worden gerealiseerd waarop jullie gaan strijden. Dit grote aantal heeft ons doen besluiten dat de 
teams uit een aanzienlijk aantal deelnemers dient te bestaan. Let wel, het is niet zo dat het 
gehele team met iedere activiteit kan meedoen. Er zullen een aantal activiteiten zijn waaraan 
bijvoorbeeld maar zes, zeven of acht deelnemers van een team kunnen deelnemen. Daarnaast 
zullen er eisen worden gesteld aan het minimale aantal vrouwelijke deelnemers per spel. Het is 
aan jullie zelf om een afweging te maken wie er op welk spel participeert. Omdat de spellen 
nogal verschillend van karakter zijn (kracht, lenigheid, snelheid, etc.) kunnen jullie je kans op de 
titel vergroten door slim jullie teamleden in te zetten.

De volgende eisen stellen wij aan de deelnemende teams:

 Elk lid van het deelnemend team heeft een leeftijd van minimaal 18 jaar
  Het team bestaat uit minimaal 16 leden en maximaal 23 deelnemende leden (inclusief 

teamcaptain).
  Elk team heeft een teamcaptain die als contactpersoon dient voor de organisatie en tevens 

telt als teamlid.
  De teamcaptain (of een andere deelnemer van het team tijdens een activiteit) dient tijdens 

Baas van Horst aan de Maas ten allen tijden bereikbaar te zijn op het opgegeven mobiele 
nummer dat staat bij de informatie van de teamcaptain bij inschrijving.

  Er zitten minimaal 6 dames in het deelnemende team, hier zal op gecontroleerd worden.
  Elk team vertegenwoordigt een kroeg of een soos.
  Tenminste één lid van het deelnemende team is woonachtig of geboren in het dorp dat ze 

vertegenwoordigen, ook dit zal worden gecontroleerd.
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3.4. Kosten
Voor de deelname aan Baas van Horst aan de Maas vragen we een eenmalige vergoeding.. Dit 
is nodig om het evenement daadwerkelijk te realiseren en er voor te zorgen dat Baas van Horst 
aan de Maas ook dit jaar weer geweldig wordt.
De kosten voor deelname bedragen € 650,- per team (incl. BTW).

Ieder team krijgt hiervoor het volgende:

 Lunchpakketten voor de deelnemers zaterdagmiddag
 Avondmaaltijden voor de deelnemers zaterdagavond
 Garderobe voor gebruik op vrijdag en zaterdag voor de deelnemers
 Toegangsbewijzen voor Baaspop zaterdagavond

3.5. Inschrijven
Dit jaar doen we de inschrijvingen voor Baas van Horst aan de Maas digitaal. Je kunt je team
inschrijven vanaf 10 Februari 2023 (start inschrijfronde 1) tot 3 maart 2023 (einde inschrijfronde 1) 
op de volgende webpagina:

baasvanhorstaandemaas.nl/inschrijven
Wanneer er meer dan twee teams per dorpskern zich opgeven, zal er een loting plaatsvinden. 
Indien nodig, wordt dit in de week van 6 maart gecommuniceerd. De uitslag van deze loting is 
bindend en jullie inschrijfgeld zal worden gerestitueerd.

Mochten er na de loting nog beschikbare dorpen zijn, dan volgt een tweede inschrijfronde vanaf 
13 maart 2023 (start inschrijfronde 2). Deze 2de inschrijfronde zal sluiten op 17 maart 2023 
(einde inschrijfronde 2) en voor deze ronde geldt wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Voor deelname aan Baas van Horst aan de Maas geldt het huishoudelijk reglement (bijlage A).
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  De organisatie van het evenement aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel 
als gevolg van deelname aan het evenement. Deelname aan het evenement is volledig op 
eigen risico, tenzij de organisatie nalatigheid te verwijten valt.

  Indien je lijdt aan medische klachten die jouw gezondheid of die van anderen kan schaden of 
verergeren door deelname aan Baas van Horst aan de Maas, dien je de organisatie van het 
evenement hiervan op de hoogte te stellen. Jouw deelname zal vervolgens moeten worden 
goedgekeurd middels een geldige medische verklaring ondertekend door een bevoegde arts.

  Je bent zelf verantwoordelijk voor het krijgen van een dergelijke verklaring.
  De deadline voor inschrijfronde 1 is 3 maart 2023. 
  De deadline voor inschrijfronde 2 is 17 maart 2023.
  De deadline voor het annuleren van deelname is 17 maart 2023. Hierna wordt inschrijfgeld 

niet meer gerestitueerd.
  Mocht je worden uitgeloot omdat er te veel teams vanuit je dorp mee willen doen, zal het 

inschrijfgeld worden gerestitueerd.
  De organisatie van het evenement kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade, 

verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. Dit geldt eveneens voor eigendommen 
opgeborgen in de door de organisatie beschikbaar gestelde garderobe.

  Als deelnemer aan het evenement ga je akkoord met de mogelijkheid dat de organisatie van 
het evenement gebruik maakt van jouw beeltenis in druk, op foto, film, video, online e.d. voor 
promotionele doeleinden. Hiervoor kan geen vergoeding worden gevraagd.

  Bij annulering van het evenement door overmacht worden de inschrijfgelden niet gerestitueerd. 
Indien je stond ingeschreven voor het geannuleerde evenement word je automatisch 
gevrijwaard van betaling van inschrijfgeld voor de eerstvolgende keer dat het evenement 
plaatsvindt.

  Als deelnemer dien je te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie van het evenement en 
ondersteunend personeel op te volgen.

  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, heeft de organisatie van het evenement 
beslissingsbevoegdheid.
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BIJLAGE A. 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
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