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Esprit muziekprijs OLS 

Omschrijving Esprit.  

De Espritprijs is een prijs voor muziekkorpsen, ontstaan in 2014, ter stimulering om meer 

aandacht, voor en aan de jeugdleden van het muziekkorps binnen de schutterij te 

bewerkstelligen en de werving van jeugdleden te bevorderen. 

Uitgangspunt is de korpsgeest, de “Esprit de Corps”. 

 
 

Om voor deze prijs in aanmerking te komen zijn een aantal criteria vastgesteld. 

1. Opgave 

 

1.1. Inschrijven. 

Inschrijven gebeurt gelijktijdig met de opgave voor het OLS via de online 

ledenadministratie.  

1.2. Beleidsplan 

Bij de opgave voor de Esprit-prijs hoort een (jeugd) beleidsplan.  

Dit dient vóór 1 april gestuurd te worden naar secr.olsfeest@olsfederatie.com 

1.3. Overige wedstrijden 

Om in aanmerking te komen voor de Espritprijs, dienen muziekkorps en minimaal 1 

solist deel te nemen aan de muziek- en solistenwedstrijden op het OLS 

 

Let op! De inschrijving voor zowel de Esprit-prijs als deelname aan muziek- 

en solistenwedstrijden dient te gebeuren vóór de eerste dinsdag in februari.  

 

2. Beoordeling 

 

Bij ieder beoordelingscriterium, beleidsplan, muziekkorps, solisten en publieksjury, 

zal een vereniging het hoogst aantal punten behalen. Dit wordt per onderdeel 

gehonoreerd met 100 %. De overige scores zullen aan de hand van de hoogste 

score in procenten worden omgerekend.  
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2.1. Beleidsplan 

In het (jeugd) beleidsplan moeten de onderwerpen werving, behoud en muzikale 

opleiding aan bod komen. De onderdelen worden SMART beoordeeld door leden 

van de muziekcommissie. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 

Realistisch en Tijdsgebonden 

 

2.2. Mars- en concertwedstrijden 

Deze wedstrijden worden door muziekjury beoordeeld. De score die deze jury 

toekent bepaalt de rangschikking in elke divisie. De behaalde scores worden 

gerangschikt van hoog naar laag en gehonoreerd. Door deze score op te tellen bij 

de scores van de overige criteria wordt dan de eindoverwinnaar voor de Esprit 

vastgesteld. 

 

2.3. Solistenwedstrijden 

De solistenwedstrijden worden door muziekjury beoordeeld. Het aantal solisten telt 

ook mee in de beoordeling. De rangschikking van beide criteria (aantal solisten en 

hoogste score van de solist) worden gehonoreerd. Door de twee scores die hieruit 

volgen bij elkaar op te tellen komen we tot een eindresultaat. een rangorde van de 

beste scores van beide criteria (aantal solisten en hoogste punt) bij elkaar op te 

tellen komen we tot een eindresultaat. 

Door deze score op te tellen bij de scores van de overige criteria wordt dan de 

eindoverwinnaar voor de Esprit vastgesteld. 

 

2.4. Publieksjury 

De publieksjury bestaat uit drie door de muziekcommissie aangewezen personen 

die de deelnemende muziekkorpsen beoordelen tijdens het defilé.  

Deze juryleden beoordelen de korpsen op de volgende punten: Algemene indruk, 

presentatie, aantal jeugdleden, implementatie jeugdleden. 

 

3. Uitslag en puntentelling. 
  
De punten van de verschillende onderdelen (beleidsplan, mars- of 
concertwedstrijden, solistenwedstrijden, en publieksjury) worden verzameld en bij 
elkaar geteld door de telcommissie. Hieruit zal een winnaar volgen. Bij een 
eventueel gelijke stand zullen de mars- of concertwedstrijden de doorslag geven. 
 
Elke score wordt omgerekend naar een maximum: 
Beleidsplan:  maximaal 30 punten, 
Publieksjury:  maximaal 20 punten, 
Muziekwedstrijd: maximaal 30 punten, 
Solistenwedstrijd: maximaal 20 punten. 
 
Maximale totaalscore: 100 punten. 
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4. Gewonnen prijs. 
 
4.1. Wisseltrofee en geldprijzen 
Bij het winnen van de Espritprijs zal de wisseltrofee één jaar in het bezit zijn van de 
winnende schutterij. De wisseltrofee zal op de dag van het OLS in de feesttent 
worden uitgereikt door de President van de OLS-federatie. 
Ook krijgt de winnende vereniging een blijvende herinnering en een geldprijs 
van € 500,-- 
De blijvende herinnering zal worden uitgereikt tijdens de huldiging op het  
Gouvernement/Provinciehuis. 
 
4.2.  Huldiging 
De winnaar van de Espritprijs wordt, samen met de winnaar van het OLS en de 2e 
en 3e prijswinnaars van de schietwedstrijd op het OLS én de organisator van het 
OLS van afgelopen jaar, uitgenodigd op het Gouvernement/Provinciehuis voor de 
huldiging. 
  
4.3    Na de winst 
Nadat een vereniging gewonnen heeft komt men de daaropvolgende 4 jaren niet 

meer in aanmerking om de Esprit muziekprijs te winnen. Het is voor de betreffende 

korpsen wel toegestaan om deel te nemen. Hun scores worden in een afzonderlijk 

klassement gerangschikt. Het muziekkorps dat van de “oud winnaars” het hoogst 

eindigt ontvangt een geldprijs van € 100,-- 
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