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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Beste vrienden,

De winter is weer achter de mg en vele schutterijen en gilden zijn reeds bezig met hun activiteiten. Ook in
de Federatie is dit zo. In de winter werden er nieuwe plannen gesmeed.
De drie regio's draaien op volle toeren. Ze zijn goed bemand en menigeen

heeft al gemerkt dat er een forse wind waait. Daar krijgen jullie wel meer
nieuws over.

De vierde regio, met name Oost-Vlaanderen, moet dit jaar in de steigers
staan. Daar doen we alles voor. Eén van de activiteiten hiervoor is de

gildedag in Gent. Een gildedag die opnieuw een knaller zal worden. Alles
is daarvoor in Gent aanwezig.

Wij vragen met aandrang deze dag vrij te houden en geen plaatselijke
activiteiten te organiseren. In plaats van met een delegatie naar Gent te
komen, kan dat evengoed met de ganse gilde. Eén keer per jaar een dag
zonder schietingen, dat moet toch kunnen!!
We moeten ons tonen en blijven tonen.
De laatste twee jaren waren we telkens met duizend aanwezigen. Het mag
gerust het dubbele worden. Samenwerking over gans Vlaanderen is nodig. Alleen dan staan we sterk en
kunnen we middelen vragen om onze werking te ondersteunen. Vandaar dat ik nogmaals een oproep doe,
vooral aan de gilden "zonder interesse", om ook eens aanwezig te zijn.
Wanneer de Federatie zaken organiseert, cursussen geeft, wetten uitvoert, onze belangen gaat verdedigen,
pakken administratie voor u verwerkt enz., dan genieten daar evenzeer schutterijen en gilden van die
"zonder interesse" zijn.

Is de solidariteit niet één van de hoofdpoten waarop onze gilden en schutterijen steunen?
Komaan, beste schuttersvrienden en vooral de plaatselijke bestuursleden geeft eens het voorbeeld. Het is
toch zo wanneer een bestuur geen interesse toont, ook de leden dit niet zullen doen. Waarom zouden zij!

Zij die nog geen gildedag hebben meegemaakt, weten niet wat ze missen.
De warme vriendschap, de gezelligheid, alles mag en niets moet, kortom een feest waar men vrienden
ontmoet, een activiteit meemaakt of gewoon een lekkere pint gaat drinken. Is er iets beter in het leven ?

Zij die er wel al waren, weten wat ik bedoel.
Anderzijds vraag ik ook dat onze tijdschriften goed verspreid worden.Daar staan belangrijke zaken in.
Op vele plaatsen wordt uitgekeken naar het tijdschrift, op andere plaatsen lijkt dit minder zo. Ook hier is
een taak weggelegd voor het plaatselijk bestuur: zorgt dat uw leden ons tijdschrift krijgen, motiveert hen
om het te lezen en zorgt er vooral voor dat er ook wat nieuws uit uw vereniging komt: een
koningsschieting, een jubileum, een speciale activiteit of, doodgewoon, wat nieuws.
Er mag gewoon geen enkele regio ontbreken.De redactieraad doet er alles aan om er een mooi en fijn
tijdschrift van te maken. En laat ons dit waarderen.
Beste gildeleden, beste schuttersvrienden, onze Federatie werkt, het gaat goed, er zijn regelmatig nieuwe

bonden die interesse tonen en ons ledenaantal blijft stijgen.
Mag ik jullie daarvoor allemaal, zonder uitzondering, van harte danken.
Paul Stoop

ACCREDITATIE DOOR UNESCO VAN FARO,
HEEMKUNDE VLAANDEREN, IVV EN FHS
Door Marc Jacobs

Van 4 tot 8 november 2008 kwam het i i
Intergouvernementeel Comité voor de bescherming l [
van Immaterieel Cultureel Erfgoed bijeen in
Istanbul (Turkije). Het was de derde reguliere | |r
sessie van dit comité, dat als taak heeft de |
uitvoering van de UNESCO-conventie van 2003 en [

l

de daarbij behorende operationele richtlijnen van • i •'

juni 2008 te begeleiden. Het comité moet de door
staten en andere actoren ingediende dossiers
beoordelen, eventueel erkennen of projecten ;ondersteunen.

Op woensdag 5 en donderdag 6 november 2008 besliste het Intergouvernementeel Comité, na
onderzoek door het Secretariaat van UNESCO, 51 niet-gouvemementele organisaties uit de hele
wereld te selecteren en voor te dragen voor accreditatie door UNESCO. De beslissing moet nog

formeel bekrachtigd en officieel geproclameerd worden door de Algemene Vergadering van
lidstaten van de UNESCO-conventie van 2003 (momenteel 104 landen), die zal bijeenkomen te
Parijs in juni 2010.
In dit geval is de bekrachtiging slechts een formaliteit. De belangrijkste functie van accreditatie,
naast een officiële erkenning door de internationale wereldgemeenschap (in het bijzonder rond
cultureel erfgoed), is dat door het UNESCO-secretariaat en het Comité een beroep kan worden
gedaan op die organisaties om advies te verlenen over dossiers die werden ingediend. Dit gaat in
de eerste plaats over de beoordeling van dossiers rond artikel 17 van de conventie, opname in de
lijst van fenomenen die nood hebben aan bescherming of safeguarding, en vervolgens eventuele

financiering of ondersteuning van het project in kwestie.
Vooral het "safeguarding"plan, een strategisch stappenplan om immaterieel cultureel erfgoed te

beschermen ofte redden, moet daarbij beoordeeld worden door organisaties die niet gevestigd zijn
in dezelfde staat. Advies en raad geven over een erfgoedmanagementsdossier uit een ander
continent bijvoorbeeld: het zou een mooie illustratie zijn van waar deze conventie over gaat. Om
daardoor opgeroepen te kunnen worden als adviserende organisatie is een accreditatie nodig. Vier

Vlaamse organisaties hebben die accreditatie nu behaald. In afwachting van de officiële
bekrachtiging in juni 2010, kan de accreditatie toch al officieus geactiveerd worden, om de eerste
beoordelingsronde van dossiers van artikel 17 mogelijk te maken in 2009.

Vier van de 51 dossiers zijn in Vlaanderen gevestigd en zijn daar door de overheid (Decreet
Volkscultuur uit 1998 en voortaan het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008) erkend en
gesubsidieerd:
- FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw

- Federatie voor Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw [l]
- Heemkunde Vlaanderen vzw [2]
- Instituut voor Vlaamse Volkskunst vzw [3]

Daarnaast was er ook het dossier van een in België gesitueerde organisatie (juridische zetel) die
zich inzet voor valkerij: International Association for Falconry and Conservation ofBirds ofPrey
[4] (IAF). Ook zij werden geaccrediteerd.

Daarnaast horen in de lijst van 48 geaccrediteerde organisaties ook gerenommeerde organisaties
zoals ACCU (Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO), ICOM (International Council of
Museums), de International Council for Traditional Music, de International Social Science
Council, de World Martial Arts Union, Traditions pour Demain en SIEF (Société Internationale
d'Ethnologie et de Folklore).
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw | +32 (0)2 213 10 60 | info@faronet.be
Bron: httü^/www.faronet.be/blogs/marc-iacobs/accreditatie-door-unesco-van-faro-heemkundevlaanderen-iw-en-fhs

Links:
(l) http://www.vlaamseschuttersgilden.be/
(2) http ://www.heemkunde-vlaanderen.be/
(3) http ://www. instituutsdaamsevolkskunst.be/
(4) http://www.i-a-f.org/

(5)http://www.unesco.org/
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WOORDJE VAN DE REDACTIE

Beste lezers,

Het nieuwe jaar 2009 is reeds enkele maanden oud, als dit nieuwe
nummer in uw brievenbus zal terechtkomen.

Zoals de voorzitter reeds in zijn woordje aanhaalde, is iedere gilde
reeds lang bezig met nieuwe activiteiten. Vermits er een nieuw
nummer is, hebben de redactieraad en sommige andere

tekstschrijvers niet stil gezeten.
We brengen u zoveel mogelijk nieuws over de gilden, over
activiteiten die gaan plaatshebben en zomeer. Maar zoals u weet,
zijn we ook maar mensen, die niet overal tegelijk aanwezig kunnen
zijn. Daarom zou ik op de eerste plaats willen vragen; zijn er onder

jullie die zich geroepen voelen om ook eens een tekstje over uw
gilde of schutterij in dit boekje te brengen?
Het kan geschiedenis zijn, verjaardagen of feestelijke gebeurtenissen, alles is welkom.
Onze Federatie is ingedeeld in regio's. Daarom zou ik aan de voorzitters van deze regio's willen

vragen een oproep op hun plaatselijke vergadering te plaatsen om enkele tekstschrijvers bij te
krijgen; ze kunnen desnoods ook meewerken in het redactieteam, ze zijn welkom.

Het nieuwe jaar is van start gegaan, de schietingen volgen elkaar wekelijks op en de schutter of
schutster is hier waarschijnlijk alleen mee bezig. Maar, beste gildebroeder en gildezuster, er is
nog altijd die familiale en broederlijke geest aanwezig, onderling en in iedere gilde. De
vriendschap die leeft bij de gilden is jaren oud en zal zeker nooit door iemand kunnen afgenomen
worden. Laat ons deze oude traditie in stand houden, want daarop draaien alle gilden en

schutterijen.
Laat andere gildebroeders en -zusters weten wat er leeft in uw schutterij of gilde, zo kunnen we

gezamenlijk die vriendschap over heel Vlaanderen bij de gilden brengen. ledere gilde wil
immers weten hoe het gaat in andere groepen. Dit tijdschrift kan en zal zeker hieraan meewerken,
maar dan moet de redactie weten wat en waar de gebeurtenissen zich voordoen.

Om af te ronden willen de redactieleden de schrijvers die reeds een tekst binnenstuurden,
bedanken en blijf maar teksten doorsturen, zo kunnen we ook de volgende nummers invullen.

De hoofdredacteur
Louis Drees
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HEROPGERICHTE VZW MECHELSE KOLVENIERSGILDE
25 JAAR.
Huldiging van stichters, heroprichters: toespraak van l dienende deken.

Geachte Confrères, Adelborsten, genodigden en vrienden.

Graag zou ik vandaag twee dierbare vrienden even in de schijnwerpers willen plaatsen; voor
onze gilde waren zij immers de eerste schakel.
Ik heb het hier over onze, Hoofdman Jan Severyns en Pandhouder Frans Gooskens twee

van de drie stichters, die de Mechelse Kolveniers rijk zijn.
Beide heren stonden aan de wieg van de heroprichting van de Gilde.
Op 9 febmari 1984 werden de statuten van de vzw Mechelse Kolveniersgilde 1453 in het Belgisch
staatsblad gepubliceerd en was de heroprichting
een feit.

De gilde bestond en de eerste leden sloten zich
aan.

Het enige aanbod dat wij de leden konden bieden
was één zaterdagnamiddag in de maand. Jan en

Frans slaagden erin de militaire schietbaan op de
Zavelberg te huren voor de trainingen op 75
meter.

Na veel vraag-, zoek- en doewerk, slaagden zij er in, om van de stad Mechelen, in huur een

onderdak te vinden in de kazerne Baron Michel.
De mogelijkheid om op lOmeter en 25meter te trainen werd er zeer primitief opgebouwd.
Gedurende een drietal jaren vindt de gilde
hier haar onderdak.

4 jaar later, bezit de Kolveniersgilde
opnieuw haar eigen schiethof.
Zij slaagde er in om de militaire schietbaan,
gelegen aan de Zavelberg aan te kopen:
een verwaarloosde hoop stenen, die met
man en macht werd heropgebouwd.

De verbeteringswerken blijven doelgericht,
alles te veraangenamen voor de schutter.
Heden is onze accommodatie uitgemst met
een aangename Gildecamer, een schietstand
10 meter voor luchtdmkwapens en 6 meter op kruisboog.
Een schietstand 75 meter met automatische banen voor de 25 en de 50 meter.

25 jaar na de heroprichting beheert de Kolveniersgilde dan ook een schietvereniging van meer dan
450 leden: die zorgen dat de gilde middelen verwerft om langzaam te groeien en haar
voortbestaan te verzekeren.

Kritiek wordt al eens geuit op die langzame groei.
Kritiek die terecht is, beste vrienden, maar, wie zelf zijn huis bouwt, heeft tijd en werkende
handen nodig om dit alles op te bouwen.
Om de woorden van onze Hoofdman Jan Severyns te gebmiken: "wij doen niet aan korttermijn
denken en het snel vergaren van vluchtige roem, wij doen aan wel doordachte besluitvorming,

zodat er in de loop van de 21 eeuw tijd en ruimte ontstaat om de Kolveniersgilde een
succesvolle en roemrijke toekomst te verzekeren".

En gelijk heeft hij. Wie kan nu ontkennen dat de gilde na 25 jaar niet in de juiste richting haar
vooropgestelde doelen bereikt, stap voor stap? En stilstaan, daar denkt de gilde niet aan. We
stappen verder.

De heroprichting van de Mechelse Kolveniers gilde was nooit een feit geweest zonder de 43 jaar
bestaande vriendschap tussen Frans Gooskens en Jan Severyns. Deze vriendschap en het
vertrouwen in mekaar lieten toe sport en cultuur onder één dak te brengen, hun droom waar te

maken een schuttersgilde oprichten.
Jan Severyns dook het archief in en verslond alles wat over de Mechelse Kolveniersgilde te
ontdekken was.
Frans Gooskens steunde Jan in alles en samen werkten ze om de Mechelse Kolveniers Gilde met
haar oude statuten en reglementen te laten functioneren in het moderne schuttersleven.

Wie er van in het begin bij hoorde, weet hoe hard Jan en Frans gewerkt hebben; wanneer hun
dagtaak erop zat, begaven zij zich naar de gilde en werkten tot in de late uurtjes aan de opbouw.
Jan is de juiste man, met al zijn kennis, speurwerk en zijn gekende talenten voor het perfect
organiseren en coördineren van alle activiteiten binnen de gilde. Er wordt een brede waaier van

mogelijkheden aangeboden.
Hij is de perfecte huisvader voor onze gilde: het mnnen van onze gezonde financiële toestand is
eigenlijk het runnen van een druk gezond bedrijf. Dat een stevige basis opbouwt en financieel
onafhankelijk kan werken. Hard, vastberaden, rechtvaardig en onuitputbaar zet Jan zich in.
Daar waar de talenten van Jan ophouden, beginnen de talenten van Frans Gooskens, zij vullen

mekaar perfect aan. Frans kent de juiste man op de juiste plek: bij de vele werken die zij samen
uitvoerden, was het Frans die al het materiaal en benodigdheden wist te vinden. Als derden hun
mening gaven en stelden dat er iets niet te verwezenlijken was, kende ze Frans niet. Voor Frans

bestonden deze woorden niet, hij realiseerde wat anderen niet voor mogelijk hielden. Deze
mannen hebben hun verdiensten

in de gilde, zij zijn goud waard
voor de gilde.

Jan, Frans, ik heb jullie hard
zien werken, en nog, soms tot de
uitputting toe, maar steeds
gingen jullie samen verder.
Er was zoveel werk. Slechts

enkelen weten hoe het was bij
het begin. Vele vinden, wat we

nu binnen de gilde aanbieden,
m^ar normaal.

Neen, mensen, het valt niet te
verwoorden, maar ik zal zorgen
dat het nooit vergeten wordt.
Alles samen doen, bloed en
zweet laten, werken en kijven,
maar vooral vrienden blijven.

Tussen pot en pint, mekaar uit het klassement schieten, alles met maar één doel: samen de gilde
opbouwen.

Door hun sympathieke look hadden zij natuurlijk vele vrienden en vriendinnen die hen hielpen.
Het werkte aanstekelijk. Zonder de hulp van deze vrienden was jullie dit uiteraard niet gelukt.
Wij weten dat jullie dit diep in jullie hart meedragen en dat nooit vergeten.
Jan, Frans, wij zijn jullie dankbaar voor het vertrouwen in mekaars waardevolle vriendschap, die
er voor gezorgd heeft dat wij allen kunnen meegenieten van wat de gilde heden is met al haar
mogelijkheden, een huis waar iedereen welkom is en waar de vriendschap hoog in het vaandel
wordt gedragen.

Laat ons niet vergeten dat jullie door de Mechelse gildejuwelen tot leven te brengen, de gilde in
onze stadsmiddens temg op de kaart hebben gezet.
Jan, Frans, jullie mogen zich terecht vereerd en trots voelen bij deze zilveren viering van de

25-jarige heroprichting van de Mechelse Kolveniersgilde.
De waardering en erkenning waarmede men de gilde overal verwelkomt, spreekt voor zich.

Zo vonden jullie bij het oprichten van de gilde dat trouw en verdienstelijke inzet aan de gilde,
beloond dienden te worden.

Deze oude tradities voegden jullie bij onze statuten en reglementen.
Nu, geheimen zijn er voor mij niet in onze gilde. Ik stond als lid mede aan jullie zijde toen de
gilde werd opgericht.
Helaas met nog geen 25 jaar dienst als derde stichter, heb ik de vrijheid genomen dit reglement

l.
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voor het toekennen van een gilde-erejuweel van onder het stofte halen.

Wij zijn dan ook verheugd jullie het erejuweel, de gouden distel met bloemblaadjes van amethist
toe te kennen.

De officiële overhandiging zal plaats hebben op onze nieuwjaarsreceptie van 9 januari 2009.
Het jaar 2009 staat trouwens een heel jaar in het teken van de 25 jaar heroprichting van de gilde.
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Jan, Frans, toch zou ik graag jullie deze oorkonde willen overhandigen, in afwachting van het te
verwachten erejuweel.

Hoofdman Jan Severyns, Pandhouder Frans Gooskens, beiden stichters van de Mechelse
Kolveniersgilde, met dit ingangsjaar van de 25 jaar heroprichting van de gilde bieden wij
jullie, wegens trouw en uitzonderlijke verdienste, het erejuweel, de gouden distel, aan.
Dit bijzondere juweel werd vervaardigd in het huis van Serge Vereist.

De distel symboliseert de eeuwigheid van de Kolveniersgilde:
Zij is immers onuitroeibaar.
Verwijzend naar het motto:
Qui s'y frotte , s'ypique.

Wij gaan er dan ook van uit dat wij op jullie onvoorwaardelijke inzet kunnen blijven rekenen.
Jan, Frans, van harte proficiat!
Jeannine Jonckers
ste
l010 dienende Deken

Medestichter
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VERBOND BERINGEN-MIJNSTREEK 50 JAAR JONG
(Vervolg)
In het volgende jaar, namelijk in 1959 hielden de schutters der gilde
van Tourmalet het voor bekeken en werd de groep verbond Beringen -

Mijnstreek bijna herleid tot 6 gilden, ware het niet dat toen de gilde
St.-Ludovicus van Paalstraat officieel aansloot. De strijd werd dus
verder voortgezet met 7 gilden.
Dat jaar kroonde zich St.-Antonius Geenhout de beste en werd
kampioen.
Voordat het schutters]'aar 1960 aanvang nam, werd ons verbond versterkt met 3 bijkomende gilden,

namelijk Heppen, Kabien, St.-Willebrordus Meldert. Met die aansluitingen telde ons verbond 10
aangesloten deelnemende verenigingen, waarin St.-Ludovicus van Paalstraat zich de beste toonde en
kampioen werd.

In 1964 werd gedacht dat ons verbond vergroot werd met één eenheid, namelijk
St.-Lambertus van Laren, maar dit viel verkeerdelijk uit want de gilde van Heppen hield er mee op,
dus bleef de groep met 10 deelnemende gilden verder werken.
In het jaar 1966 werd opnieuw gestart met 9 deelnemende gilden, de vereniging van Kabien viel
toen weg. Het was tevens het laatste jaar dat slechts één ploeg zich kampioen kon noemen.

Door de geweldige aangroei van leden in alle gilden werd vanaf 1967 gestart met twee reeksen, een
A- en een B- reeks.

Ook werd dat jaar ons verbond wederom 10 gilden sterk, want Eendracht L. S. Gestel sloot bij ons
verbond aan.

Deze nieuwe vereniging toonde zich bijzonder sterk, want gedurende 4 jaren (1967, 1968,1969 en
1970) schoten deze schutters zich kampioen zowel in de A- reeks als in de B- reeks en kon een
nieuw aangesloten gilde in 1969, namelijk St.-Tmdo Linkhout, hieraan niets veranderen.

Tot het jaar 1966 werd er geschoten met een open vizier op het wapen; tijdens een vergadering op
22 januari 1967 werd besliste het ronde vizier ofdiopter toe te laten.
Het tienjarig bestaan, in 1968, van dit verbond werd gevierd met een grote tombola, dit om gelden
in kas te krijgen, want er werd slechts 35% van de opbrengst aan prijzen besteed.
Ook werd in 1969 beslist de klep (vogel) te verkleinen van diameter 35 mm naar een diameter
30 mm.

In het jaar 1971 kende ons verbond zelfs een uitbreiding tot 12 verenigingen , er was wederom een
nieuwkomer aangesloten, namelijk St.-Hubertus Koersel.
Voortaan werden de ploegen ook opgesteld met 8 schutters, i.p.v. 10.
Ook werd het bestuur toen strenger, want vele bijhorende attributen aan een geweer werden
afgeschaft, zoals het aluminium schouderstuk, glaasjes in diopter, verlengstuk ter beschenning van

de korrel en de schouderhaak Zo werd er verplicht dat iedere gilde ook een verzekering voor de
deelnemers afsloot en moesten ze hun herkenningsteken dragen.

Vanaf 1974 werden de ploegen van 8 schutters herleid tot 6 schutters.
Ook werd vanaf 1975, samen met het verbond Lummen, een gezamenlijke gewestelijke
keizers schieting ingericht.
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Van 1972 tot 1994 bleven de aangesloten gilden trouw lid, maar door de milieuwetgeving en
Vlarem werd men verplicht kogelvangers te plaatsen waaraan de gilde van St.-Hubertus Koersel

niet meer kon voldoen en bijgevolg afhaakte, waardoor ons verbond met 11 gilden de
kampioenwedstrijden aanving.
Door aangroei van leden werden in 1987 de ploegen ingedeeld in 3 reeksen, namelijk de A- reeks,
de B- reeks en de anderen ploegen in een C- reeks.
Gedurende al die jaren werden ook het bestuur en de reglementen aangepast

Achtereenvolgens werden VOORZITTER
Van 23/3/58 tot 10/8/1963 Mr. Goddeeris
Van 11/8/63 tot 5/9/1976 Mr. Corvers Gerard
Van 30/10/76 tot 10/12/2006 Mr. Vandezande Denis
Van l O/12/2006 tot heden Mr. De Wit Jean

ONDERVOORZITTER
Van 23/3/58 tot 10/8/63 Mr. Corvers Gerard
Van 11/8/63 tot 3/9/72 Mr. Sneyers Ceriel
Van 12/11/72 tot 20/10/74 Mr. Germeyns Maurits
Van 20/10/74 tot 30/10/76 Mr. Vandezande Denis
Van 31/10/76 tot 29/1/95 Mr. Cox Gaston
Van 29/1/95 tot 10/12/2006 Mr.DeWitJean
Van l O/12/2006 tot heden Mr. Peremans Victor

SECRETARIS

tot 1/10/59
Mr. Dsinter Georges
tot 15/2/61
Mr. Huyghens Jef
tot 2/6/74
Mr. Enkels Ignatius
Mr. Germeyns Maurits
tot 29/9/81
tot 29/1/95
Mr. Wils Theofiel
tot 31/12/2006
Mr. Drees Louis
Mr. Meyen Julien
tot 04/11/2007
Van 4/11/2007 tot heden Mr. Broekhoven Freddy
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Een nieuw K.B. op 13 juli 2000 verplichtte de schuttersgilden ertoe om over een erkenning van hun
schietstand te beschikken. Deze wet verplichtte alle schuttersverenigingen (gilden) een aanvraag
om erkenning inzake wapens en munitie voor 10 februari 2001 in te dienen.
Uiteraard werden hier verschillende documenten gevraagd, zoals de statuten van de vereniging, een

huishoudelijk reglement en een veiligheidsreglement van schietstanden.
De aanvraag moest gericht worden aan de gouverneur van de provincie, met natuurlijk de nodige
onkosten, zijnde in totaal de som van 20.000 frank in tweemaal te betalen onder vorm van fiscale
zegels. Er werd beslist om samen met het verbond Lummen deze aanvragen te realiseren.

Deze wet houdt nogal wat veranderingen in. Het werd verboden dat jongeren onder de 16 jaar in de
schietstanden mochten komen, dus ook niet mee mochten schieten. Hierdoor verviel de jaarlijkse
prins- en prinsesschieting. Sindsdien moet iedere schietstand een register van deelnemers bijhouden.
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Nog andere verplichtingen werden bij deze wet opgelegd.
Daardoor was er in ons verbond een gilde die dit niet meer zag zitten, zowel in vorm van aanvraag,

als financieel, en daardoor heeft de gilde St.-Lambertus Meelberg definitief de wapens neergelegd,
waardoor ons verbond temg herleid werd tot 10 gilden.
Naast het schieten om ploegenkampioen of individueel kampioen te worden, werden er ook vanaf
1982 wedstrijden ingericht onder de koningen der
aangesloten gilden in het verbond Beringen - Mijnstreek,
genaamd keizersschieting. Eigenlijk is dit een verkeerde naam
want er werd en wordt geschoten voor de titel verbondskoning,

of de koning der koningen.
Een keizer moet zich immers drie jaren na elkaar koning
geschoten hebben.
Evenzeer stonden de dames en meisjes niet achterop want ook zij

schieten in ploegen en andere wedstrijden mee, ook om
verbondskoningin of koningin der koninginnen te worden.
Sinds 1978 wordt er in de fusiegemeente Beringen ook
gestreden voor een wisselbeker, geschonken door de stad met
een klassement over drie jaren. Deze beker wordt nog steeds om

de drie jaar door het stadsbestuur geschonken, want wie het
hoogste aantal punten over drie jaar schiet mag die beker telkens
na drie jaar behouden.
Keizer en keizerin

Ons verbond moest, zoals alle karabijnschutters, in deze van het Verbond Beringen
50 jaren nogal wat wetten en decreten doormaken.
Zo hebben we pas, door de nieuwe wet op wapens, allen een licentie moeten aanvragen en mag er
enkel door houders van deze sportlicentie met vuurwapens geschoten worden.

Gelukkig worden we gesteund door de op 13 maart 2001 door het ministerie van cultuur erkende
" Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden". Daarom zijn we wel degelijk een cultureel
verbond en geen sportvereniging, zoals sommigen nog steeds verkeerdelijk denken

'a?>'^7'
Louis Drees

<..^

Voortrekkers v.l.n.r. Julien Meyen, Jean De Wit, Denis Vandezande,
Mark Demulder, Victor Peremans, Freddy Broekhoven, Louis Drees
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GRANDIOZE FEESTAVOND IN DE BOND VAN
SCHUTTERIJEN MAAS EN KEMPEN.
Op zaterdag 18 oktober 2008 hield de Bond van Schutterijen Maas en Kempen haar jaarlijkse
feestavond in de fanfarezaal te Kinrooi. Deze feestavond is de symbolische afsluiting van het
schuttersseizoen 2008. Opmerkelijk is dat de volledige organisatie en uitvoering ervan in handen
is van de leden van het bondsbestuur en hun partners.

De spreker van dienst was bondssecretaris Piet Triki.
De feestavond werd geopend met meerdere optredens van de twirlinggroep "The All Stars" uit
Kinrooi.

Vooral de choreografie van de meisjes tijdens het optreden bij gedoofde lichten kende veel bijval.
Na het voorlezen van de behaalde resultaten van alle schutterijen tijdens de optocht van de
bondsfeesten was het de beurt aan dmmkorps "Cadence". Enkele leden van dit korps zijn lid
van de schuttersgilde Sint-Joris uit Kaulille (Bocholt) aangesloten bij de eigen bond Maas en
Kempen. Na de pauze volgden twee optredens van buutredenaar "Frenske". Zijn eerste optreden

was in de hoedanigheid van militair bij het Belgische leger en zijn tweede optreden als Frenske die
de slaap niet kon vatten.

Vele bekende figuren binnen de schuttersbond werden betrokken bij zijn anekdoten en dit tot
groot jolijt van de aanwezigen in de zaal.
Frenske is nog maar sedert enkele maanden lid van de schutterij Sint-Catharina Beek (Bree) en
wist zich bovendien tot koning te schieten tijdens het onlangs gehouden koningsvogelschieten.
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Honger werd zeker niet geleden tijdens het verloop van de avond. De dames van de
bondsbestuursleden zorgden voor blokjes kaas en salami op tafel alsook de bediening van een
onbeperkt aantal broodjes "gezond". De schutterij Sint-Monulphus en Gondulphus 2
Maasmechelen trakteerden de aanwezigen op taart als blijk van appreciatie bij hun definitieve
aanvaarding als nieuw lid bij de bond Maas en Kempen. Zo telt deze bond 22 actieve schutterijen.
De feestavond werd afgesloten met de uitreiking van de prijzen behaald bij de nevenwedstrijden
op de bondsfeesten. Het enige minpunt van deze avond, en dit buiten de wil van de leden van het
bondsbestuur, was dat de zilveren schildjes voor de winnaars van de "erekmisen" niet konden

fl

overhandigd worden, omdat de
zilversmid aan wie de bestelling
werd toevertrouwd, momenteel
onvindbaar is.
De aanwezigen konden

terugblikken op een geslaagde
avond georganiseerd door een

schuttersbond die werd opgericht
in het jaar 1948 en zo zestig jaar

jong is!
Jacky Verheyen

...S'ilr^.
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VERTELLINGEN RONDOM DE HANDBOOG
Deel IV
Uit vorige bijdragen zal de lezer reeds gemerkt hebben dat de geschiedenis
"rondom onze boog en pijl" niet zo eentonig is en bovendien ook zo

overweldigend aan gegevens, dat het ons onmogelijk is hier alles in een
notendop weer te geven. Wij doen in deze aflevering dan maar gewoon weer
een greep in de overvolle mand van verwijzingen, beschrijvingen en weergaven

die wij in de verre Oudheid kunnen terugvinden.
Op het einde van onze vorige bijdrage (zie hiervoor ons nummer 15 op blz. 35), vernoemden
wij reeds de bloeiperiode van het Assyrische Rijk rondom 1100 vóór Christus. Op vele
monumenten uit deze periode zien wij o.a. twee van hun geliefde goden, namelijk Hu en Sun,

heel vaak voorgesteld met een boog. Vaak zijn zij omgeven door soldaten die zowel te voet
als te paard of vanuit een strijdkar de strijd aangaan. Zij zijn meestal licht gekleed maar
dragen een lange maliënkolder en aan hun koppeü-iem hangt dikwijls een zwaard. Schieten
met de boog doen zij heel vaak geknield, rechtstaande natuurlijk ook: dikwijls zijn ze met
twee en terwijl de ene schiet, houdt de andere een beschuttend schild voor hem. De boog van

de Assyrische miters stak vaak in een beschermende koker en was vrij klein om hem handig
en soepel te kunnen gebmiken. Er zijn ook duidelijke uitbeeldingen van de manier van het
opspannen van de boog: sommigen plaatsen hem op de knie, anderen plaatsen hem tussen de
voeten en uiterst weinig ziet men de boog opgespannen worden terwijl men een voet op een

der uiteinden plaatst. Lange bogen vindt men vooral op Egyptische monumenten. In Egypte
vormden de boogschutters het
voornaamste onderdeel van het leger

en de pijlen waren gevreesd omwille
^ ƒ-O»» l van hun zeer scherpe silex- of
agaatpunten. Deze pijlen werden door

hen ook gebmikt wanneer zij op jacht
trokken.

Historici vragen zich nog steeds af hoe
het komt dat men weergaven van dit

soort boog en pijlen ook terugvindt op
monumenten op het eiland Kreta. Ook
in enkele Noord-Afrikaanse

rotsformaties vinden wij
wandtekeningen met dit soort bogen en
pijlen erop temg. Als iemand van onze
lezers hierover iets zou kunnen vinden
en het ons dan ook zou bezorgen,

zullen wij hem er heel dankbaar voor
zijn.

In Egypte heeft men vele graven en
sarcofagen gevonden waarin één of
twee bogen waren meegegeven met de

overledenen: hierdoor hebben wij
natuurlijk een directe weergave van de
toen gebruikte bogen.
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In vorige uitgave (zie vorig nummer blz. 34) was ik nog niet op de hoogte van dit laatste en
dacht ik dat wij ons nooit een juiste voorstelling van zulk een boog zouden kunnen geven,
maar ge ziet: " nooit mogen wij nooit gebruiken". Wij geven hier twee weergaven: de eerste
toont ons een harde, gekromde lat met aan het uiteinde een inkerving om de koord in vast te
maken en de tweede
weergave

toont

ons

^^^»--»^..^

een boog die reeds in i ' /^
het midden naar de l zA
koord toeneigt |
waardoor

hij

beter

.-.

-^/

- ,'n--'»»^

hanteerbaar werd
zodat de schutter meer

trekkracht

kon

ontwikkelen.

^
'

/,

i /^'
¥'/

Op

zeer

oude

'(

uitbeeldingen zien wij
dat de schutter soms

enkele pijlen in de
linkerhand houdt; hoe
schoot men dan?

Legde men de pijlen
op de grond om er

telkens één van te
nemen om te schieten?
Later trof men

afbeeldingen aan van
schutters die aan hun

linkerzijde een uit
zware stof
vervaardigde soort
koker droegen met

daarin enkele pijlen;
deze lijken allen zeer
puntig en scherp en zonder weerhaken aan. Uit een passage in de Griekse trilogie der
Myrmidons van Eschylos kunnen we opmaken dat de pijlen achteraan reeds geveerd waren:
het zouden veren geweest zijn van een adelaar.

Natuurlijk weet iedere handboogschutter dat het loslaten van de boogpees gevaarlijk kan zijn
voor het linkerhandgewricht, de duim of soms voor de volle hand. Tegenwoordig heeft men
reeds allerlei goed ontwikkelde en afdoende beschermingsmiddelen daarvoor, vaak in leder
of in een andere goede stevige stof. Denk nu niet dat dit uitvindingen zijn van na de Tweede
Wereldoorlog!
Bij verschillende Aziatische volkeren uit de jaren 1200 - 1100 vóór Christus heeft men reeds
van deze beschermingen teruggevonden; vooral bij de Chinese handboogschutters waren
deze zaken al gekend. In die tijd was het bij de Chinezen de gewoonte dat er, vlak na de
geboorte van een zoon, aan de voordeur van de woning een boog en enkele bijbehorende

pijlen werd opgehangen; het is op weergaven hiervan op monumenten dat men ook al
duimbeveiligingen afgebeeld ziet. Ook de Chinese boogschutters gebruikten toen aan de
duim of aan de pols een dun plaatje in been, omwonden door smalle, dunne, stoffen riempjes.
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Men heeft ook dunne vierkante stenen plaatjes temggevonden met enkele gaten in waar de

schutter enkele vingers doorheen kon steken, doch het gebruik hiervan schijnt niet zo lang
geduurd te hebben, want al vrij vlug vindt men in Frankrijk, Engeland, in de Scandinavische
landen, alsook in Griekenland, Spanje en Noord-Italië beschermlapjes en vingero vertrekken
temg in leder. De Arabieren zouden zelfs als bescherming voor de vingers een soort

vingerhoedjes gehad hebben, zoals wij die nog kennen.
Met deze laatste gegevens is dan nog maar eens bewezen dat niet alles een westerse
uitvinding is en dat wij eeuwenlang veel van andere volkeren hebben overgenomen. En deze

uitspraak doet me denken aan die passage uit het evangelie, die wij rond het
driekoningenfeest telkens weer te horen krijgen, namelijk "DE WIJZEN" komen uit het
Oosten.

Anderzijds is het ook zo dat deze wijzen niet altijd de meest vredelievende waren. In de
zevende eeuw vóór Christus vinden we trouwens bij de Scyten - een beroemde volksstam uit

het oude Iran - duidelijk sporen van "in gif gedrenkte" pijlen. Zij vonden dat de tot dan toe
door hen afgeschoten pijlen niet voldoende "moordend" waren en om dat juist te bereiken
kwamen zij op het idee om de pijlpunten in een sterk gif te drenken. Ook het enorme leger
van de latere Alexander de Grote kreeg het vanwege die pijlen in het begin erg te verduren.
Sommige lezers zullen zich wellicht de vraag gesteld hebben waar en wanneer deze schutters
als een vaste eenheid in het leger werden

opgenomen. Daar lijkt wel een tijd overheen
gegaan te zijn, maar een eerste zeer duidelijke

verwijzing naar de oprichting van zulk korps,
tenminste in onze toen Europese contreien - vinden

wij in een toespraak die Andocides in 391 te
Athene gehouden heeft. De Atheners hadden al
lang ruzie met de stam der Lakedemoniërs en om
daaraan een eind te stellen, stelde Andocides voor
een groep van driehonderd ervaren schutters samen

te stellen; deze kregen dan pijlen ter beschikking
met dus een vergiftigde pijlpunt. Ook tijdens de
Peleponnesische oorlog werden heel wat

handboogschutters ingezet: tussen de 1200 miters
te paard waren er al driehonderd uitgerust met boog
en pijl, men telde 1600 schutters te voet en men
had ook de driehonderd boogschutters die op de
galeien moesten dienst doen om de zee te
beschermen Tot hiertoe recmteerde men vele
handboogschutters uit de Scytische volksstammen, maar rond de jaren 440 voor onze
tijdrekening zag men daar van af en stelde men een groep schutters samen, enkel uit

inwoners van Athene. De Scytische schutters werden enkel nog bij de politie ingezet.
Toen Alexander de Grote, die wij hogerop even vernoemden, rond 350 vóór onze

tijdrekening zijn grote veroveringstochten begon, vooral tegen de vele stammen in het
Iraanse gebied, verwonderde het hem aanvankelijk daar zovele handboogschutters aan te
treffen. Al naargelang zijn overwinningen kwamen er vanuit de overwonnen volksstammen

stilaan meer en meer handboogschutters naar zijn leger overgelopen en hij kwam al vrij vlug
op het idee om er een eliteonderdeel in het leger van te maken; de meesten onder hen waren

gewoon bij het voetvolk. Rond de jaren 320 voor Christus waren deze schutters in heel het
rijk van Alexander de Grote zeer gevreesd.
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Maar ze waren niet enkel gevreesd, ze werden ook bewonderd en de boog werd langzaamaan

niet enkel bekeken als een |
moordwapen, maar ook als |
een waardoor men zich kon
meten met anderen,
waardoor men ook l

vriendenwedstrijden kon
organiseren enz. Het kwam
zelfs zo ver dat men het
hanteren van de boog
begon aan te leren aan
kinderen vanaf - schrik .:' • '^^ ^:
niet!-hun zes j aar dit , ^ : - è
gebeurde zowel aan meisjes , ;

•^#>

als aan jongentjes. ^ ,;•»
Als voorbeelden werden

hen de Scythische en de
boogschutters uit Kreta
voorgehouden en men
leerde hen zowel met de
linker- als met de

rechterhand de pees
trekken. Speciaal daartoe
opgeleide leraren werden

ingeschakeld en deze
moesten ook de onderlinge

wedstrijden organiseren en
promoten. De meesten van
deze leraren kwamen uit

Kreta; dit eiland bleef tientallen jaren lang de kweekschool der beste handboogschutters.
Toen Caesar de stad Marseille wilde veroveren en onderwerpen, had ook hij bijna enkel
boogschutters uit Kreta ingeschakeld. Doch, zoals ik hierboven ook reeds vroeg, hoe komt
het toch dat Kreta zo beroemd werd door zijn schutters?
In oorsprong kende men enkel boogschutters "te voet" die gewoon met de andere soldaten

optrokken. Doch geleidelijk aan werden, zowel bij de Meden als bij de Scythen en iets later
ook bij de Perzen, handboogschutters "te paard" ingevoerd. Alexander de Grote wist vele van
dit soort schutters aan te trekken uit Thracië.
Langzaamaan bleef men niet staan bij "de schutters te paard", maar gebruikte men ook
dromedarissen en olifanten. Het inzetten van deze laatste dieren had men overgenomen uit

Indië en de schutters namen ook de wijze van het zitten op de olifanten gewoon van de
Indiërs over en de geschiedenis van meerdere veldslagen weet ons te vertellen dat dit tot
soms spectaculaire overwinningen leidde.
Dat de boog stilaan meer en meer een internationaal bekend wapen werd, zal onze lezers niet

verwonderen en dus ook niet het feit dat, bij de uitbreiding van het Romeinse Rijk, de boog
tot in Rome bekend, bewonderd en gevreesd raakte.
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De doorbraak van de boog kwam toch maar rond de jaren 250 voor Christus, tijdens de
tweede Punische oorlog: de jaren voorheen was het zelden dat men, ook in het Romeinse
leger, van handboogschutters hoorde spreken.

Een grote invloed op het gebmik van pijl en boog hadden zeker de Etmsken en toen deze
tijdens de derde eeuw voor Christus door de Romeinen helemaal overwonnen werden,
werden al hun gebruiken dienaangaande door de Romeinen ook overgenomen. Om de laatste
aanhangers en bewonderaars van Hannibal te verslaan, hadden de Romeinen een massa

handboogschutters ingeschakeld. Voor de belegering van vijandelijke steden hadden de
Romeinen zelfs hoge torens laten bouwen, voorzien van een platform; daarop plaatste men

meerdere boogschutters en zodoende konden deze beter de verdedigers der vijandelijke
stadsmuren beschieten. Ook voor de veldtochten tegen de Germanen werden steeds vele

boogschutters opgeroepen en het is geweten dat de Romeinse schutters dikwijls door de
Germaanse overdonderd werden. Natuurlijk vervolmaakten de Romeinen ook hun

schietkunde en het is o.a. geweten dat hun keizer Domitianus (keizer vanaf 81 tot 96 na Chr.)
een uiterst bedreven boogschutter was. Hij vond het fijn zijn kunde te kunnen tonen terwijl
hij enkele pijlen afschoot tussen de vingers van een kind dat op meerdere meters afstand van
hem tegen een muur stond opgesteld. En toen keizer Trajanus in 115 de Perzen verslagen

had, kreeg hij als geschenk hierdoor o.a. 250 paarden en 60.000 pijlen. In verslagen van
enkele veldtochten krijgen we te horen dat door de Romeinen ingehuurde boogschutters zelfs
zo bedreven waren dat zij de tegenstanders in één der ogen schoten zodat zij het zicht op de
verdere strijd verloren en gemakkelijk konden overwonnen worden. En de grote overwinning
der Romeinen op de Hunnen - die nochtans bekend waren om hun uitzonderlijke bogen -

kwam er maar in 45 l na Christus en dit dankzij de inzet van het grote aantal Romeinse en
van de door hen kort daarvoor ingelijfde Germaanse schutters.
Natuurlijk zouden wij nog vele gegevens kunnen aanhalen maar laat, voor deze aflevering,
het hogere maar volstaan. Laat me besluiten met enkel nog drie kleine merkwaardigheden.

Volgens Julius Caesar, die lange tijd consul was in Zuid-Frankrijk, zouden er in het
toenmalige Gallië heel veel zelfstandige bogenmakers geweest zijn en zou er in het thans nog
bestaande Macon een fabriek geweest zijn waar men pijlen maakte "voor heel het rijk".
Merkwaardig zijn de meerdere vondsten van "pijlen in brons" die men in vrij verspreide
regionen gevonden heeft in Germaanse graven. En: in het Vaticaans Museum kan men, op de

sarcofaag van de Heilige Helena (eind vierde eeuw) waarop bepaalde militaire
overwinningen van haar zoon

Constantijn zijn weergegeven,
pijlkokers afgebeeld zien.
Laat dit, voor nu althans,
volstaan: doch niet zonder
toevoeging van nog maar eens
een oproep. Zij die, aangaande
hogere gegevens, mij nog meer

beschrijvingen of toevoegingen
of boeken daaromtrent kunnen
bezorgen, mogen dit steeds

doen. Alvast heel veel dank bij
voorbaat.
Boogschutters tijdens het beleg van Orléans (1428-1429)
Pater Karel

Naar een miniatuur uit de 'Vigiles de Charles VII; Parijs
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TWEE JONGE BESTUURDERS: BJÖRN ULENAERS EN
KRIS DRIES
Jong en ambitieus, zo kan je Bjöm Ulenaers (24) en Kris Dries (22) het best in twee
woorden omschrijven. De twee zijn respectievelijk voorzitter en secretaris van de

Koninklijke Schutterij Sint-Sebastiaan uit As. Jongeren die zich bezighouden met het
bestuur van een schutterij Je komt het niet vaak tegen. Reden te meer om de twee eens aan

de tand te voelen over hun leven bij de schutterij.
Wanneer kwamen jullie voor het
eerst in contact met de

schutterij?
Bjöm: Ik groeide op in de wijk
Zevenhuizen te As en heb de
schutterij leren kennen via mijn
ouders. Ook mijn tante en oom
waren actieve leden van de

schutterij. Op 7 a 8-jarige leeftijd
werd ik tamboer.

Kris: Ik groeide op in Zonhoven en
heb de schutterij pas twee jaren
geleden leren kennen via Bjöm.
Voorheen was het bestaan van een

schutterij mij totaal onbekend.
Mijn eerste contact en ook de
eerste indrukken waren niet echt
overweldigend te noemen.

Eigenlijk vond ik het verloop van
een schuttersfeest in de feestweide
maar een "saaie boel" waarbij het
zeer lang wachten was tussen twee Björn en Kris
opeenvolgende schietbeurten. Het enthousiasme van Bjöm en van de andere leden heeft er

toch toe bijgedragen dat ik met veel plezier lid ben geworden van de schutterij.
Je sluit |e inderdaad bii een vereniging aan voor het plezier. Maar, later namen iullie
allebei ook wel een aantal veranhvoordelijkheden op binnen de schutterij. Hoe
evolueert zoiets?

Biöm: In 2000, op zestienjarige leeftijd, werd ik tamboer-majoor en op vraag van het
bestuur werd ik assistent van toenmalig secretaris Jan Grondelaers. In 2004 werd ik
penningmeester en drie jaar later, in 2007, werd ik ad interim voorzitter ter vervanging van
toenmalig voorzitter Michel Moors wegens gezondheidsredenen van laatstgenoemde.

In januari 2008 werd ik officieel geïnstalleerd als voorzitter voor een periode van twee jaar.
Kris: Vanaf mijn lidmaatschap hielp ik Bjöm met een aantal praktische bestuurszaken. Net
als hij werd ik in januari 2008 officieel verkozen als bestuurslid van de vereniging en heeft
men mij als secretaris aangesteld.
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Van twee blitzcarrières gesproken. Zijn iullie de enige met een nieuwe functie binnen
het huidige bestuur?
Neen, in januari 2008 onderging het volledige bestuur een verjongingskuur. Momenteel telt
onze schutterij negen bestuursleden waaronder drie dames.
Kwam er geen protest van het vorige bestuur tiidens de verkiezing?

Iets doorbreken dat al 50 jaar lang bestaat, is natuurlijk niet vanzelfsprekend. Het is dan
ook begrijpelijk dat een aantal leden van de schutterij bij de verkiezing van het nieuwe
bestuur een aantal grote vraagtekens plaatste.
Maar die onrust was nergens voor nodig, zo blijkt nu. Kan ie eens kort uitleggen hoe

het met de schutterij gesteld was op het moment dat jij voorzitter werd?
Mijn aanduiding als voorzitter ad interim was slechts twee maanden voor de gouden
jubileumviering van onze schutterij. Er moesten nog een hele hoop praktische zaken
geregeld worden. Kris en ik wisten dus onmiddellijk waaraan te beginnen.
De schutterij telde toen - in september 2007 - 33 geüniformeerde leden. Alles liep zoals het
al twintig jaar op dezelfde manier liep. Het schietmateriaal was niet perfect in orde, wat
leidde tot minder goede schietresultaten. Ook het trommelkorps was een beetje achterop
geraakt. Zo hadden we al jaren geen trommelleraar meer die ons trommelkorps nieuwe
marsen aanleerde. Over het algemeen heerste er een beetje een gebrek aan visie.

Biörn, hoe is het dan momenteel gesteld met de schutterii en welke inspanningen heb
je daartoe genomen?

Momenteel is de schutterij uitgegroeid tot 47 leden
waaronder 40 geüniformeerden. Deze aangroei is onder
andere in de hand gewerkt door het enthousiasme van de

leden onderling maar ook door de informatieverspreiding
naar de leden via het ledenboekje "Bastiaantje", de
wekelijkse sessies windbuksschieten en trommellessen. Wat

ons ook heel erg vooruit heeft geholpen, zijn de
nevenactiviteiten die niet direct iets met de schutterij te
maken hebben. Ik denk hierbij aan ons record hotdog eten,
een vernieuwende schietwedstrijd met de windbuks, een
schlageravond, ... Ook de communicatie naar zowel leden,

niet-leden als sympathisanten werd grondig onder handen
genomen.

Bjöm Ulenaers

Goede communicatie blijkt het sleutelwoord te zijn in onze moderne maatschappij. Is
het daarom ook dat jullie schutterii een eigen plaats heeft op het internet?
Dat is inderdaad één van de redenen. Op l maart 2008, tijdens ons jaarlijks eetmaal werd
onze nieuwe website www.schutterij-as.be gelanceerd. De website is tot stand gekomen na
overleg tussen Kris en mezelf. Het is een levendige website geworden waarop gigantisch

veel infomiatie te vinden is. Het volledige ontwerp en beheer zijn van de hand van Kris, die
zijn laatste jaar "communicatie- en multimediadesign" volgt aan de hogeschool. Het doel
van de website is om eigen leden te informeren maar ook om nieuwe leden warm te maken
voor het schutterswezen.
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De informatie op de website toont ook aan wat er reilt en zeilt binnen een schutterij.
Algemeen kunnen we stellen dat de website een uitdaging was en nog steeds is om te
vertellen aan de "buitenwereld" hoe wij de schutterij beleven. De website is een geweldig
succes te noemen, wat zich uit in een steeds groter aantal bezoekers per maand met een

absolute piek van bijna 2.000 unieke bezoekers genoteerd in de weken na het OLS te
Opoeteren.

Welke activiteiten ondernemen jullie met de schutterij?
Eerst zijn er de klassieke schuttersactiviteiten zoals de bonds feesten, konings vogelschieten,
wedstrijd van beste schutter en windbuksschieten. Daarnaast zijn er tal van
nevenactiviteiten zoals ondermeer een Duitse avond, mannen versus vrouwen schieten,

deelname aan de camavalstoet en een jaarlijkse reis naar een pretpark voor de jeugdige
leden. Het zijn vooral deze vernieuwende activiteiten die op de nodige mediabelangstelling
kunnen rekenen en die bijdragen tot de bekendheid van onze vereniging.
Welke zijn jullie voorlopise hoostepunten?
Björn: Een hoogtepunt is alvast de kaveling op het OLS 2008 te Opoeteren. De vorige
kaveling dateerde reeds van het jaar 1992. Door onze kaveling behaalden we een mooie
38 plaats. Ook de eerste prijs voor de beste tamboer-majoor van de bond Maas en
Kempen over het seizoen 2008 was een leuke manier om beloond te worden voor mijn
inzet. Ten slotte betekenden ook dankwoorden van burgemeester, schepenen en andere
schutters en niet-schutters over de goede werking binnen de schutterij een enorme
stimulans om verder te gaan op de ingeslagen weg.

Kris: Ook voor mij was de kaveling op het OLS een heel mooi moment. Het was mooi om
te zien hoe een hele week voorbereiding voor het
OLS haar vruchten afwierp.
Wanneer orsaniseren jullie een volsend

bondsfeest?
Op 2 augustus 2009 organiseren wij een bondsfeest
binnen de schuttersbond Maas en Kempen. De

schutterij van As heeft in het verleden al meerdere
bondsfeesten georganiseerd maar voor velen van
onze jonge bestuursleden zal het alvast de eerste
keer zijn. Niettegenstaande hebben we samen met

alle bestuursleden besloten om de uitdaging aan te
gaan om van het bondsfeest een driedaags
volksfeest te maken voor het ganse dorp.

's Vrijdags zal er een fuif georganiseerd worden, op
zaterdag een rommelmarkt en 's zondags het

bondsfeest met optocht en nevenwedstrijden. De
voorbereidingen zoals sponsoring en de zoektocht
Kris Dries

naar helpende sympathisanten van andere
verenigingen zijn volop aan de gang.
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Ervaren of verwachten jullie moeilijkheden?
Ons schietmateriaal is niet perfect in orde en daarom werd onlangs te rade gegaan bij een
andere schutterij voor meer uitleg en/ofhulp. Het bestuur heeft besloten om geld te sparen
voor de aankoop van een nieuwe buks, omdat de huidige na dertig jaar dienst dringend aan
vervanging toe is.

In de toekomst verwachten we wel wat moeilijkheden bij de erkenning van onze
schietstand en bijbehorend schutterslokaal op de huidige locatie door de opmaak van de
ruimtelijke uitvoeringsplannen van de gemeente As. Het onderzoek hiervan is aan de gang.

Willen jullie nos een souden raad meeseven aan andere schutteriien?
Als raad wil ik meegeven om dringend af te stappen van het traditionele denken dat enkel
schieten en schietprestaties belangrijk zijn. Het is van het allergrootste belang om tijdig in
actie te schieten als er zich problemen voordoen en alles in het werk te stellen om het
ledenaantal te vrijwaren van een sterke temgval. Dit kan door nieuwe initiatieven te
ontwikkelen waarin zowel jeugd als volwassenen hun gading vinden. Kortom, een "andere"
en vernieuwende manier van denken en besturen zijn een absolute noodzaak voor vele van
onze schutterijen.

Wat is iullie ultieme droom?
We willen graag op de ingeslagen weg verdergaan, omdat dit, zoals afgelopen seizoen, in
alle opzichten positief werd ervaren. Onze ultieme droom blijft natuurlijk het winnen van
het Oud Limburgs Schuttersfeest.

a<%t ^l€

Bjöm en Kris, graag wil ik jullie bedanken voor dit openhartig gesprek.
Jullie "vernieuwde" aanpak heeft alvast zijn vmchten afgeworpen: een forse aangroei van
het ledenaantal, een alsmaar beter presterend tamboerkorps, ontelbare nevenactiviteiten en

een website die bmist van levendigheid.
Ik twijfel geen ogenblik aan het feit dat de toekomst van "de schötteriej van As" nog voor
meerdere jaren verzekerd is.

Ik wens alle leden van de schutterij van As veel plezier en genoegdoening toe.
Verheyen Jacky
Secretaris Schutterij Sint-Monulphus en Gondulphus 2 Maasmechelen
Verbetering en nazicht door Ulenaers Bjöm, voorzitter van de Koninklijke Schutterij
Sint-Sebastiaan uit As.
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DE EERWAARDE HEER PIET PEPELS, PROOST VAN DE
KONINKLIJKE SCHUTTERIJ SINT-SERVATIUS RAAM
OPHOVEN.
Hij was Salesiaan-priester van Don Bosco.

Geboren op 24 maart 1938 en tot priester gewijd te Hechtel op 15 april 1967.
Overleden op 31 maart 2008 te Kinrooi op 70-jarige
leeftijd.
In memoriam: Piet Pepels.
Piet heeft als kind zijn jonge tijd doorgebracht op
Raam, een woonwijk van de gemeente Kinrooi.

In 1950 ging hij studeren en in 1958 deed hij zijn
eerste professie te Groot-B ij gaarden.

Hij is dan op 15 april 1967 priester gewijd te Hechtel.
Hij heeft zich steeds ingezet voor jongeren onder ons
en verbleef in de volgende plaatsen om bij te studeren
en zich met jonge probleemkinderen bezig te houden:
zoals verbleef hij in Lubumbashi, Lyon, Ruwe
(Congo), Kigali en Kafubu (Rwanda), Rome, Eeklo, Genk, Oostende en nog andere
plaatsen.

In Oostende was hij van 2004 tot 2008 directeur van een opvanginstelling voor moeilijk
handelbare jongeren. Hij koos steeds voor de geringsten, de kleinsten en de zwaksten. De

bijzondere jeugdzorg was zijn geliefkoosd werkterrein.
Piet was graag onder de mensen en daarom is dan ook het idee gekomen om Piet als proost

te vragen van onze schutterij. De vraag en het jawoord kwamen er in het jaar 1981 en dat
maakt dat Piet 27 jaar ononderbroken onze proost was.

In welke plaats hij ook in België verbleef, steeds was hij aanwezig wanneer de schutterij
hem nodig had; 200 kilometer rijden om aanwezig te zijn bij ons, dat had hij er voor over.
Voor de jaarlijkse mis voor onze patroonheilige van de schutterij, de Heilige Servatius,
feestavonden, schuttersfeesten, steeds was hij paraat, zo ook wanneer hij werd gevraagd om

een huwelijk in te zegenen, het dopen van kinderen van leden van de schutterij en
begrafenissen.
Voor onze vereniging was de verslagenheid dan ook groot, toen we vernamen dat hij was

overleden na een 3 jarige strijd tegen zijn ongeneeslijke ziekte.
Op 5 april 2008 heeft de schutterij onze overleden proost dan ook met de daarbij behorende
schutterseer begraven te Kinrooi.
Piet, we zullen het nog vaak herhalen: we gaan je missen en dat niet alleen als proost maar

ook als vriend. Steeds wanneer je bij ons was, voelden we de zachtmoedigheid die je
uitstraalde.
We nemen dan ook, omdat we moeten, met dankbaarheid afscheid van je en weten dat j e de

voorspreker zult zijn van onze schutterij bij God.
In naam van alle schutters zeggen wij:rust in vrede.
Bestuurslid Herman Janssen

VERTELLING OVER DE BOKKENRIJDERS
TEN JAREN 1790-1800
Wie waren de Bokkenrijders?
Geen Maaslands dorp of het maakte op het einde van de achttiende eeuw kennis met de
brandstichtingen, diefstallen en moorden van de Bokkenrijders.
Dilsen maakte op deze algemene regel geen uitzondering en werd door de dievenbenden
herhaaldelijk geteisterd. De tijd dat de Bokkenrijders aanvankelijk blijkbaar ongrijpbaar de scepter
zwaaiden, betekende voor het dorp trouwens een erg donkere bladzijde uit de geschiedenis.
Het zou uiteindelijk Drossaert Clerx zijn, die korte metten ging maken met de Bokkenrijders die
Dilsen en omgeving onveilig maakten. Op 13 januari 1791 legde deze doortastende man op het
kasteel te Dilsen in de handen van de "Edelwelgeboren Heere Baron de Saeren" de eed af, waarbij

hij tot "officier bailly der Heerlijckheyts Dilsen" benoemd werd. Drossaert Clerx volgde een zekere
Pendris op.
De Bokkenrijders rukken aan.

In het begin van het jaar 1794 waren de Bokkenrijders in vergadering bijeengekomen op de Houw,
thans Opoeteren. Besloten werd de boerderij De Root aan te vallen. Deze hoeve was gelegen
ongeveer op de grensscheiding met Rotem en werd bewoond door boer Op 't Eynde, samen met zijn

vier zonen. Door een tijdige tussenkomst van een zekere Thies Paumen, die in de nabijgelegen wijk
Houtissen hulp ging halen toen hij de Bokkenrijders hun aanval zag voorbereiden, kon voorkomen
worden, na een gevecht in regel, waarbij zelfs vuurschoten gewisseld werden, er gewonden vielen.

De Bokkenrijders zouden achteraf te Dilsen nog op verscheidene plaatsen brandbrieven leggen,
hetgeen heel wat bewoners er toe verplichtte van hun lieve duiten afstand te doen.

Bokkenrijders in de val.
Drossaert Clerx slaagde er tenslotte in
Joannes op den Acker, alias Hans de

Snijder, wonende langs de Maas te
Dilsen, schoenmaker Bisschops, Herman

Cootjans (Hermke de schoenlapper),
beiden eveneens uit Dilsen, en Helmus
Moonen, boswachter uit Lanklaar, in de
val te doen lopen. Zij werden ervan

beschuldigd een diefstal gepleegd te
hebben bij Briers te Stokkem, van
medeplichtigheid bij diefstallen van
gewijde vaten en kostbaarheden in de
kerk te Beegden (Nederlands-Limburg), De huidige woning Geelen in de Oude Kerkstraat te Dilsen waar
gevolgd door braspartijen en heiligschennis. de Bokkenrijders gepijnigd en veroordeeld werden

Ook werden zij nog beschuldigd van tientallen kleinere, maar zeer winstgevende misdrijven.
Vanzelfsprekend trachtten de beschuldigden de tegen hen ingebrachte beschuldigingen te
weerleggen. Daar Hans de Snijder tot geen bekentenissen wilde overgaan, werd hij verwezen tot de

zogenoemde "scherpere examinatie", die er in bestond de beschuldigde te folteren bij middel van de
Spaanse laarzen, waarin de voeten vastgeschroefd werden. Deze foltering bracht de bekentenis met

zich en de dag nadien werd deze bekentenis schriftelijk bevestigd. Ook Herman Cootjans en Helmus
Moonen moesten gefolterd worden vooraleer zij tot bekentenissen overgingen. Schoenmaker

Bisschops, die met de zaak weinig te stellen scheen te hebben, werd uiteindelijk in vrijheid gesteld.
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Rechtszitting en vonnis.

Op 18 juni 1794 verscheen Hans de Snijder voor zijn rechters. Naast Drossaert Clerx waren de
schepenen Aerts, Colson, Paumen, Borgerhoff De Tiège hier tegenwoordig. Nadat vastgesteld was

dat de beschuldigde inderdaad schuldig was aan de hem ten laste gelegde feiten, werd volgend
vonnis geveld: "Johannes op den Acker zal gevankelijk gebracht worden ter plaatse van Justitie en
zal aldaar hangen tussen hemel en aarde, totdat er de dood op volgt, andere ten spieghel en
exempel". De beide andere booswichten werden tot dezelfde straf veroordeeld. De terechtstelling

van op den Acker en Cootjans had plaats op 21 juni 1794 "op het hoogste van de dag" t.t.z. om 12
uur. Helmus Moonen, die erin geslaagd was naar Mechelen-aan-de-Maas te vluchten, werd daar ten
slotte gevat en naar Dilsen overgebracht, waar hij op 9 augustus 1794 eveneens tot de strop

veroordeeld werd. Hij werd gehangen op 12 augustus van datzelfde jaar.
De plaats van de galg te Dilsen was gelegen aan het Tuinbroek in de hoek van het Beurdel en de
grens te Rotem.
Wie ze waren.
Helmus Moonen, die te Dilsen
gehangen werd, was een man afkomstig
uit Eisden. Als toenaam had men hem
"de duivel" genoemd. Naar de

overlevering vertelt, schijnt deze
benaming wel zeer met zijn persoon
overeengekomen te zijn. Hij verbleef

zeer veel te Dilsen bij op den Acker.
Deze woonde aan de Oude Maas langs
gasthof'De Croon". Daar was vroeger

een duivelskop te zien, die uitgebeiteld
was op het einde van een uitstekende

balk in
In de schaduw van de oude kerk vindt men nog de vroegere de voorgevel. Het straatje dat voorbij
herberg "De Wildeman" temg alwaar de Bokkenrijders deze woning liep werd trouwens
hun duistere plannen smeedden, gedurende lange jaren "Het
Duivelstraatje" genoemd. Hermke Cootjans was gehuisvest langs de vroegere brouwerij Borgerhoff.

Het huis is sedertdien gesloopt en vervangen door een andere woning. In het dorpsleven werd hij
beschouwd als een degelijk en godvruchtig man, die zelfs regelmatig de H. Mis diende. Toen hij
aangehouden werd was de toenmalige pastoor Dupont zodanig overtuigd van zijn onschuld, dat hij
voor zijn "misdienaar" bij Drossaert Clerx ging pleiten. Vanzelfsprekend veranderde de dorpsherder
van mening toen Hermke bekende. Toen pastoor Dupont de beschuldigde verklaarde dat hij zulks
nooit van hem had verwacht, antwoordde Hermke: "Mijnheer pastoor, zonder dat gij het weet of

vermoedt, lopen er in Dilsen nog meer zulke klanten dan gij denkt". Hieruit volgde vanzelfsprekend
de veronderstelling dat Drossaert Clerx per slot van rekening toch lang niet alle Bakkerij ders te
Dilsen onschadelijk heeft kunnen maken, maar dat talrijke onder hen de gerechtelijke arm te sluw
geweest zijn en wellicht de geheimen van hun misdaden mee in het graf genomen hebben.
Een feit was echter dat na de aanhouding en terechtstelling van het drietal waarvan sprake, de
misdrijven van de Bokkenrijders te Dilsen en omgeving geleidelijk gingen verminderen en
uiteindelijk tot een onzalig verleden gingen behoren. Wanneer men de zaken uit die gezichtshoek
bekijkt, en dat zullen de Dilsenaren van even vóór 1800 beslist gedaan hebben, krijgt de actie van
Drossaert Clerx een ander uitzicht.
Uit het archief gazet Het Volk
5-6 januari 1963
Pierre IVIathijssen
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ARCHIEFBANK VLAANDEREN REGISTREERT HET
vlaanderen ERFGOED VAN SCHUTTERSGILDEN.
Archiefbank Vlaanderen is een project van de Vlaamse Gemeenschap dat tot doel heeft een overzicht te
realiseren van alle Vlaamse private archieven. Archiefbank is een databank waarin gegevens over private
archieven zijn opgenomen. Ze kan tevens publiek worden doorzocht via de website www.archiefbank.be.
Het gaat als het ware om een 'gouden gids' waar onderzoekers en geïnteresseerden gegevens kunnen
temgvinden betreffende de inhoud, omvang, bewaarplaats, toegankelijkheid e.d. van Vlaamse private

archieven. Daarnaast is het de bedoeling om het Vlaamse archivalische erfgoed op die manier in de kijker te
zetten en mensen bewust te maken van de historisch-wetenschappelijke waarde van hun erfgoed. Door de

private archieven in kaart te brengen en hun eigenaars bewust te maken van hun belang, hoopt Archiefbank
Vlaanderen bij te dragen tot de bescherming van deze waardevolle historische documenten. De ontwikkeling
en het beheer van deze databank werden door de Vlaamse Gemeenschap toevertrouwd aan vier erkende

privaatrechterlijke archiefcentra, met name: AD VN, AM SAB-Instituut voor sociale geschiedenis, KADOC
K.U. Leuven en Liberaal Archief.
In de databank worden alleen private archieven opgenomen. Hiermee wordt het erfgoed van personen,
families, private instellingen, verenigingen, commerciële ondernemingen enz. bedoeld. Archieven van

publiekrechterlijke instellingen, zoals steden, kerkfabrieken en overheidsinstellingen vallen bijgevolg
uit de boot. Het kan evenwel zijn dat deze publieke instellingen private archieven bewaren. Denken
we bijvoorbeeld aan schuttersgilden die hun archief hebben ondergebracht in het lokale gemeente- of
stadsarchief. Ook de gegevens van deze private archieven worden geregistreerd. Daarnaast moet de

term 'archief zo ruim mogelijk worden geïnterpreteerd. Archiefbank registreert niet alleen papieren
archieven, maar ook boeken, foto's, films, elektronische bestanden, verzamelingen, objecten
enzovoort. Zo zou het zilverwerk van de schuttersgilde ook opgenomen kunnen worden in de

beschrijving. Deze gegevens worden echter alleen aan het publiek getoond indien de eigenaar of
bewaarder van het archief hiermee instemt. Verder is het zeker niet de bedoeling om het erfgoed
weg te halen bij de bewaarder. De stukken blijven waar ze tot nog toe bewaard werden. Er wordt
enkel opgetekend wat er bewaard wordt en waar.
Archiefbank Vlaanderen wenst voor het verwezenlijken van haar doelstellingen samen te werken met

de brede erfgoedsector. Zowel particulieren als instellingen worden betrokken bij het project. Om het
erfgoed van de schuttersgilden in kaart te brengen, hoopt Archiefbank op de medewerking van de
Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden en haar leden. De gilden zullen per regio benaderd
worden door medewerkers van Archiefbank Vlaanderen met de vraag of zij hun archief willen laten
registreren. Hoe verloopt de registratie praktisch? Bij een bezoek ter plaatse kan een medewerker
inzicht krijgen in de collectie van de gilde en nadere gegevens noteren. Vervolgens worden de
archiefsteekkaart en de bewaarplaats steekkaart aangemaakt en ter nazicht verzonden aan de
eigenaar/bewaarder van het archief. Deze zal nakijken of de fiches fouten bevatten en tevens beslissen

of de steekkaarten al dan niet aan het publiek getoond mogen worden. Indien de fiche getoond mag
worden, zullen de gegevens opzoekbaar zijn in de databank via www.archiefbank.be. Archiefbank

Vlaanderen stimuleert op die manier het gebruik van deze lokale archieven en geeft ruchtbaarheid aan
jullie waardevolle erfgoed.
Katrien Weyns
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EUROPEES SCHUTTERSTREFFEN 2009
Kinrooi, 28-29-30 augustus 2009

Europees Schutterstreffen
Kinrooi, 28-29-30 augustus 2009

l. Zo'n 600 schutterijen komen naar Kinrooi!
Het Europees Schutterstreffen is een cultuurhistorisch evenement dat om de drie jaar wordt
georganiseerd in samenwerking met de Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden
(EGS). President van deze vereniging is de Belgische prins Charles-Louis de Mérode. Deze
Europese vereniging groepeert zo'n 2405 schutterijen uit gans Europa, voornamelijk uit
Duitsland, Nederland, Polen, België, Frankrijk, Oostenrijk, Tsjechië en Kroatië met in totaal zo'n
639.000 schutters!
Europese kameraadschap en broederschap
Het EGS wil de tradities, zeden en gebruiken van de aangesloten organisaties behouden en
ondersteunen om zo te komen tot een verenigd Europa. Zij wil de geest van Europese

kameraadschap en broederschap bevorderen. Om dit doel te bereiken organiseert het EGS tal van
activiteiten met als belangrijkste het driejaarlijkse Europees Koningsschieten.
Tijdens de vorige editie in Bemheze vaardigden bijna 600 schutterijen hun koning en prins af om
onderling te strijden voor de titel van Europees schutterskoning en schuttersprins.
Duurzame grensoverschrijdende samenwerking
Sinds 1975 werd dit Europees topschuttersfeest al 15 keer georganiseerd. In Kinrooi (NoordoostLimburg) zal in augustus 2009 de 16de editie worden georganiseerd:

1975 Aken (Duitsland) l 989 Valkenburg (Nederland)
1977 Nijmegen (Nederland) l 992 Genk (België)
1979 Peer (België) l 994 Medebach (Duitsland)
1981 Koblenz (Duitsland) 1996 Haaksbergen (Nederland)
1983 Eindhoven (Nederland) 1998 Krakau (Polen)

1985 Eupen (België) 2000 Garrel (Duitsland)
1987 Lippstad (Duitsland) 2003 Vöcklabmck (Oostenrijk)
2006 Bemheze (Nederland)

2009 Kinrooi (België)
In 2012 is het Poolse Tuchola aan de beurt en in 2015 volgt het Duitse Peine.
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Dit Europees folkloristisch topevenement wordt op 28, 29 en 30 augustus 2009 in Kinrooi
georganiseerd. Gedurende deze drie dagen worden zo'n 50.000 bezoekers verwacht.
De organisatie van dit massa-evenement is in handen van de vzw EST 2009 waarin de 8

schutterijen van Kinrooi zijn gegroepeerd onder het voorzitterschap van burgemeester Hubert
Brouns.

De volgende schutterijen staan in voor de organisatie: Breydelzonen Kessenich, Sint-Ambrosius
Kinrooi, Sint-Hubertus Manestraat, Sint-Lambertus Molenbeersel, Sint-Martinus Kessenich, SintMartinus Kinrooi, Sint-Martinus Grootbeersel en Sint-Servatius Raam.

Het EST draagt bij tot een duurzame grensoverschrijdende samenwerking aangezien het al voor
de 16de keer zal worden georganiseerd. De organisatie van dit feest heeft in het verleden al geleid
tot een sterkere uitwisseling tussen vooral de Belgische, Nederlandse, Duitse en Poolse

schutterijen.
Het is een unieke gelegenheid om kennis te maken met maar liefst 9 verschillende
'schuttersdisciplines' uit gans Europa, zoals Sint-Jansbogen op doel, kruisbogen op doel,

handbogen op doel, luchtbuks liggende wip, handbogen liggende wip, klepschieten, OSVschieten, OLS-schieten en lepeltjesschieten.

Daarnaast kan men tijdens de optocht kennis maken met de talrijke verschillende uitingen van de
(schutters)cultuur uit gans Europa.
Het hoogtepunt van het driedaagse feest is het konings- en prinsschieten. Hoe het 'koningsschieten' gebeurt, wordt hieronder door Peter Ressen, secretaris van de Federatie van Vlaamse

Historische Schuttersgilden, uitgelegd.
Koningsschieten

f
Naar eeuwenoud gebruik wordt meestal jaarlijks door de leden van een schutterij of gilde 'op de
vogel geschoten'. In de oude reglementen is er immers sprake van 'voghel' of 'papagaey'
schieten.

In veel gevallen is dit een houten vogel, geplaatst op een paal. Diegene die het laatste stukje
afschiet, mag zich koning van de schutterij noemen voor één jaar. Door loting wordt de volgorde
van schieten bepaald.
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Omdat men niet overal kan schieten op een houten vogel, is men op zoek gegaan naar
alternatieven. Zo ziet men in onze streken in plaats van een houten vogel in veel gevallen een
vogel, getekend en geschilderd op een houten plaat. Rond deze getekende vogel is een zwarte
ring aangebracht. Door deze zwarte ring weg te schieten, zal op een gegeven ogenblik de

vogel naar beneden vallen. Diegene die het laatste schot gelost heeft voor het vallen van de
vogel, is koning.

Door de oprichting van
koepelorganisaties
worden er

koningsschietingen
georganiseerd op alle
niveaus, waarbij de
koningen van de

verenigingen de strijd
aangaan met de
koningen van andere
schutterijen. Zo kennen

wij in België het
jaarlijkse nationaal
koningsschieten en op
Europees niveau het

driejaarlijkse Europees
koningsschieten.
Het secretariaat van

het EST 2009 is
gevestigd in het
gemeentehuis van

Kinrooi:
Breeërsteenweg 146,
B 3640 Kinrooi.

2. EST leert Europese schutters Belgisch bier drinken!
Op 28, 29 en 30 augustus 2009 wordt in Kinrooi (Belgisch-Limburg) het driejaarlijks
Europees Schutterstreffen georganiseerd. Om de tienduizenden bezoekers uit heel Europa
tijdens dit groots evenement te voorzien van de lekkerste hapjes en drankjes, werd op
dinsdag 2 december een samenwerkingsakkoord getekend met Hansen Dranken en
Ambassade Kessenich.

Eten en drinken
De werkgroep catering van het EST is al enkele maanden op zoek naar leveranciers van drank en

eten voor dit schutterstreffen. Uiteindelijk koos men voor de leveranciers die de beste
prijs/kwaliteitsverhouding konden garanderen en die ook cateringervaring hadden tijdens grote
evenementen.
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Voor de dranken koos men voor de Nederlandse iïrma Hansen Dranken. Deze leverancier zal er

voor zorgen dat de Primus-pils van brouwerij Haacht rijkelijk zal vloeien op de feestweide aan
de Vlasbrei te Molenbeersel. Zo zullen schutters uit onder andere Polen, Tsjechië, Kroatië,
Duitsland, Frankrijk en Nederland ons Belgisch bier leren drinken!
Het eten zal geserveerd worden door Ambassade Kessenich. Deze cateraar zal hoofdzakelijk
Belgische gerechten serveren, maar het menu zal ook aangepast worden aan de smaak van het

internationaal gezelschap!
Beide partners hebben tijdens talrijke internationale manifestaties al hun degelijkheid én kunde
bewezen.

3. Stuurgroep organiseerde al klein EST-tje
Op zondag 30 november 2008 organiseerde de stuurgroep van het Europees Schutterstreffen een
"schietdemodag". In de namiddag verzamelden een 60-tal vrijwilligers van de talrijke
werkgroepen die het EST voorbereiden in het lokaal van schutterij Sint-Martinus te Kinrooi.
Daar konden zij kennismaken met diverse schietdisciplines zoals handboogschieten op de
liggende wip, klepschieten, OLS-buksschieten, luchtbuksschieten op bolletjes en het
koningsschieten. Deze werden gedemonstreerd door schuttersgilden uit verschillende Belgische
provincies.

Deze disciplines zullen - naast andere - . ,BL- —BI^ | s
ook georganiseerd worden tijdens het "^^'^F' |j | 4. |

Europees Schutterstreffen in 2009.
Uiteraard vormde het koningsschieten de
apotheose van de namiddag. Uiteindelijk
zorgde het schot van JefBaens uit
Molenbeersel erdoor dat de vogel viel.

Hij werd door burgemeester Hubert
Brouns, de voorzitter van de stuurgroep,
als 'stuurgroep'-koning gehuldigd met een

uitzonderlijk grote medaille! Na het
schieten volgde een uitgebreid
Breugeliaans buffet om weer op krachten
te komen.

De puike organisatie van deze middag
bewijst dat de voorbereiding van het
Europees Schutterstreffen in goede
handen is!

V.l.n.r. President OLS Jos Michiels - President EGS Prins
de Merode - President Belgisch Overlegorgaan Peter Ernst
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4. Programma EST 2009
vrijdag 28 augustus
16u00 Eucharistieviering met investituur in de Sint-Leonarduskerk te
Molenbeersel
18u3 O Officiële opening
Vlaggenparade
Opening door de president
Herdenking overleden Europese koningen
20u00 Feestavond in de feesttent
zaterdag 29 augustus
9u00 Aanvang nevenwedstrijden met Sint-Jansbogen op doel, kruisbogen op doel,
handbogen op doel, luchtbuks liggende wip, handbogen liggende wip,
klepschieten, OSV-schieten, OLS-schieten, lepeltjesschieten
12u00 Aanvang voorronden konings- en prinsschieten

15u00 Aanvang finale konings- en prinsschieten
16u30 Bekendmaking nieuwe Europese Koning en Prins
17u30 Vertrek optocht naar Sint-Leonarduskerk
18u00 Kroningsmis in Sint-Leonarduskerk
20u00 Koningsbal in feesttent
zondag 30 augustus
lOuOO Ontvangst genodigden, presidium en leden algemene vergadering

EGS
Demonstratie trommelen, vendelen en muziekkorpsen

12u30 Start optocht door centmm Molenbeersel
18u00 Prijsuitreiking
Officiële afsluiting

5. Overnachtingen en toeristische attracties
Het EST zal een groot volksfeest worden met eten en drinken aan zeer democra-tische

prijzen én uiteraard met de gekende Maaslandse ambiance!
Voor ovemachtingsmogelijkheden kan u terecht op onze website: www.est2009.be. Daar vindt
u een groot aantal adressen van hotels, campings, verblijfsaccommodaties enz.
Voor toeristische informatie over Kinrooi kan u terecht op: www.toerismekinrooi.be
of www.kinrooi.be.
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6. Inschrijven voor dit groots evenement!
Voor historische schuttersgilden gelden ook moderne tijden. Daarom kunnen schutterijen die
willen deelnemen best inschrijven via het internet.

Hierdoor dient u volgende gegevens te sturen naar inschrijving@est2009.be:
- naam van uw vereniging,

- woonplaats/land,
- uw koepelorganisatie.

Binnen enkele dagen ontvangt de vereniging dan een directe link met een gebruikersnaam en
wachtwoord waarmee gemakkelijk via onze site kan ingeschreven worden.

Natuurlijk blijft het ook mogelijk om op papier in te schrijven. Het inschrijvingsformulier kan je
downloaden van de website (www.est2009.be) of aanvragen bij Secretariaat EST 2009,
Breeërsteenweg 146, B - 3640 Kinrooi.
Per mail is het secretariaat bereikbaar via info@est2009.be.
De uiterste inschrijvingsdatum via post of internet is l juli 2009!

EGS-secretaris bezoekt Kinrooi
Op donderdag 12 februari bracht Peter-Olaf Hoffmann, de algemene secretaris van de Europese
Gemeenschap van historische Schuttersgilden (EGS), een bezoek aan Kinrooi om de nodige
afspraken te maken in verband met het Europees Schutterstreffen dat op 28, 29 en 30 augustus
2009 zal worden georganiseerd in Kinrooi. Dan zullen meer dan 600 schutterijen uit gans Europa
aan de Vlasbrei te Molenbeersel strijden voor de titel van Europees schutterskoning en -prins!
Samen met EST-voorzitter Hubert Brouns, ondervoorzitter Peter Ressen, de regio 4-secretaris van

het EGS Stan Krolicki en pr-verantwoordelijke Hubert Van Eygen werden de voorbereidingen
voor dit groots folkloristisch evenement besproken met Peter-Olaf Hoffmann.

Vervolgens werd nagegaan op welke manier de vergadering van het presidium en de plenaire
vergadering van de EGS zullen geïntegreerd worden in het programma van het Europees
Schutterstreffen. Er werd beslist dat het presidium zal vergaderen op vrijdag 28 augustus om l lu
in De Spaanjerd te Ophoven. Vervolgens zal vanaf 13u30 de plenaire vergadering worden
georganiseerd in de tot vergaderzaal omgebouwde sportzaal te Molenbeersel.

Tijdens deze plenaire vergadering zal eerst een voorstelling worden gegeven van de diverse
facetten van het EST-feest. Daarna zal uitleg worden gegeven over de manier van buksschieten
zoals dat in onze regio wordt gedaan. Als apotheose worden een aantal schutters en

schuttersvrienden gedecoreerd. Tijdens de daaropvolgende investituur in de Sint-Leonarduskerk te
Molenbeersel zullen een aantal onder hen opgenomen worden in de Orde van de Heilige
Sebastiaan in Europa.
Na afloop van de vergadering keerde een tevreden algemeen secretaris temg naar Keulen met de

belofte dat hij aan de organisatie van het EST zijn volle medewerking zal verlenen!

Op de bijgaande foto: v.l.n.r. Peter Ressen (ondervoorzitter EST 2009), Hubert Brouns (voorzitter
EST 2009), Stan Krolicki (regiosecretaris regio 4 van de EGS), Marion Stimmel-Schreiber
(assistente van Peter-OlafHoffmann) en Peter-OlafHoffmann (algemene secretaris van de EGS).
Meer info?
Hubert Van Eygen, 089/700305, hubert.vaneygen@kinrooi.be
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NIEUWS UIT DE BONDEN
PROVINCIAAL HOOFD VERBOND
KARABIJNSCHUTTERSGILDEN 6mm LIMBURG.
Provinciaal Verbond

^daa, Ve^

Secretariaat:

Karabij nschuttersgilden
6 mm Limburg
Onder bescherming van de Gouverneur van

Limburg

Gert Nijs
Rekhovenstraat 54
3560 Lummen

013/29 02 07

Onder ere-erevoorzitterschap

0473/34 42 1

Dhr. Emile Vansichen

1950

Onder erevoorzitterschap
Dhr. Denis Vandezande

Traditiegetrouw en volgens de statuten van het Hoofdverbond had tijdens de algemene vergadering
op 10 januari 2009 in het schutterslokaal van Heilig Sacrament te Geneiken Lummen, een
herverkiezing van de raad van bestuur plaats voor alle aangesloten schuttersgilden.
Voorzitter Denis Vandezande, secretaris/penningmeester Jean Theunissen en ondervoorzitter
Frans Theys waren om diverse redenen ontslagnemend.

•t
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Jean Theunissen
Denis Vandezande

Voor iedere functie was er slechts één kandidatuur binnengestuurd. De stemgerechtigden en
afgevaardigden gaven het vertrouwen aan deze 4 kandidaten, elke kandidaat met 33 op 35 stemmen,
wat aangeeft dat de aangesloten schuttersgilden het volste vertrouwen hebben in deze nieuwe raad
van bestuur.

Op de eerste vergadering na de verkiezing werd unaniem beslist om Denis Vandezande de titel van
erevoorzitter toe te kennen, als dank voor zijn jarenlange inzet voor dit Limburgse Hoofdverbond

der Karabijnschuttersgilden.
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Tevens werd Dhr. Emile Vansichen ( de vorige erevoorzitter) de titel van ere-erevoorzitter gegeven.
Verder werd Jozef Hermans van Sint-Dominicus Termien-Genk begroet als nieuw bestuurslid van

het Provinciaal Hoofdverbond en wij namen afscheid van de ontslagnemende bestuursleden
Elisabeth Trost, Lambert Nulmans en Vital Mechelmans.
De nieuwe raad van bestuur bestaat uit:

V.l.n.r. Frans Theys (St-Jacobus Eversel) penningmeester,

Gert Nijs (St-Jan Thiewinkel) secretaris, Mark Demulder
(Eendracht L.S. Gestel) voorzitter, Michel Tevenie
(St-Jozef ST Spurk) ondervoorzitter.

De voltallige bestuursploeg bestaat nu uit:

Bovenste rij v.l.n.r.: Herman Meers, Frans Theys, Nijs Gert, Michel Tevenie, Freddy Broekhoven,
Mark Demulder. Onderste rij v.l.n.r.: Jean Dewit, Julien Meyen, Jos Jouck, Victor Peremans.
Verontschuldigd waren Diane De Bliek, Hans Schroyen, Georges Geyselaers en Jozef Hermans.

Wedstrijden voor 2009 zijn :
l mei te O.L. V. Zutendaal: kampioene + Juweel l juni te St-Denijs Beringen: senioren

21 mei te St-Tmdo Linkhout: koning(in) 15 aug te St-Anna Mellaer: kampioen
Demulder Mark
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HET BELGISCH OVERLEGORGAAN
Zoals iedereen weet, organiseert het Belgisch
Overlegorgaan ieder jaar een schietwedstrijd telkens
in een andere discipline: het Nationaal
Koningsschieten. Ook dit jaar; hou dus nu deze
datum al vrij in uw agenda.
Dit evenement zal doorgaan te Lommel op 4 oktober 2009. Het verbond Lommel, aangesloten in

onze Federatie en bestaande uit 3 gilden, namelijk St.-Ambrosiusgilde, St.-Jozefgilde en de
St.-Sebastiaansgilde, staan in voor de organisatie in samenwerking met het stadsbestuur.

Op deze wedstrijd zal men strijden met de karabijn om een Belgische schutterskoning te kronen.
Maar deze dag zal de broederlijke samenhorigheid
zegevieren, want men wordt uitgenodigd om zoveel

mogelijk in de H. Mis aanwezig te zijn, alwaar de
trouwste en verdienstelijkste leden zullen gehuldigd
worden met de Orde van Verdienste zilver of Orde
van Verdienste zilver/goud.

Uiteraard moet men deze eretekens tijdig aanvragen
aan het bestuur van het Belgisch Overlegorgaan op
het secretariaat: Hugo Steyls, Cipressenstraat 4, 3530
Houthalen, tel. 089/38 08 88 of 0478/56 04 16.
In de namiddag zal elke gilde of schutterij aan vele
wedstrijden van verschillende disciplines kunnen

^elgtócd
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deelnemen. De uitnodigingen met uurrooster zullen u

tijdig kenbaar gemaakt worden. Schrijf dus zeker in
voor deelname. De Lommelse gilden zijn u dankbaar.

We hopen u in volgende uitgave van ons tijdschrift
het volledige programma van deze feestelijkheden te
kunnen meedelen.
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FEDERATIE VAN VLAAMSE
HISTORISCHE SCHUTTERSGILDEN
Onze Federatie wil alle bestuursleden en leden van gelijk
welke gilde, nogmaals hun aandacht vragen en meedelen

dat wij hun een zeer voordelige verzekering kunnen
aanbieden. Zeker de moeite om eens polshoogte te nemen
bij ons, secretariaat Peter Ressen, Breeërsteenweg 394,

3640 Kinrooi.
Men kan al verzekerd zijn voor€ 4,5 /persoon of lid

GENKER VERBOND
5/4/2009 lste Verbondswedstrijd te St.-Jozef Oud Winterslag
19/4/2009 2de Verbondswedstrijd te St.-Hubertus Hemmen

26/4/2009 3de Verbondswedstrijd te De eendracht Gelieren
10/5/2009 4de Verbondswedstrijd te St.-Barbara Winterslag
17/5/2009 5 Verbondswedstrijdte St.-Antonius Congo-Bockrijck
28/6/2009 6de Verbondswedstrijd te St.-Renardus Camerlo

23/8/2009 7de Verbondswedstrijd te De eendracht Gelieren
28-29-30/8/2009 Europees schutterstreffen te Kinrooi

6/9/2009 8; Verbondswedstrijd te St.-Jozef Oud Winterslag
13/9/2009 ) Verbondswedstrijd te St.-Hubertus Hemmen
27/9/2009 8ste Vlaamse Gildedag te Gent (FVHS)
4/10/2009 16 Nationaal Koningsschieten te Lommel

BOND VAN SCHUTTERIJEN MAAS EN
KEMPEN
24/5/2009 lsteBondsfeest te St.-Joris Kaulille

bi.

7/6/2009 2de Bondsfeest te St.-Sebasdtiaan St.-Huibrechts-Lille
21/6/2009 3de Bondsfeest te St.-Martinus Kessenich
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5/7/2009 Oud Limburgs Schuttersfeest te Neer (Nederland)

ws
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2/8/2009 4de Bondsfeest te St.-Sebastiaan As
28-29-30/8/2009 Europees Schutterstreffen te Kinrooi
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20/9/2009 LDS te St.-Elisabeth Stokkem
27/9/2009 8ste Vlaamse Gildedag te Gent (FVHS)
4/10/2009 16de Nationaal Koningsschieten te Lommel
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VERBOND BERINGEN-MIJNSTREEK
13/4/2009 lsteVerbondswedstrijd te Eendracht L.S Gestel
19/4/2009 2de Verbondswedstrijd te St.-Joris Vorst
26/4/2009 3de Verbondswedstrijd te St.-Willebrordus Meldert
3/5/2009 4de Verbondswedstrijd te St.-Antonius Geenhout
24/5/2009 5de Verbondswedstrijd te St.-Lambertus Laren

31/5/2009 6de Verbondswedstrijd te St.-Joris Brelaar
1/6/2009 7de Verbondswedstrijd te St.-Franciscus Hulst

28/6/2009 8ste Verbondswedstrijd te St.-Trudo Linkhout
5/7/2009 9de Verbondswedstrijd te St.-Ludovicus Paalsstraat

16/8/2009 10de Verbondswedstrijd te St.-Denijs Beringen
28-29-30/8/2009 Europees Schutterstreffen te Kinrooi

27/9/2009 8ste Vlaamse Gildedag te Gent (FVHS)
4/10/2009 16de Nationaal Koningsschieten te Lommel
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VERBOND LUMMEN
29/3/2009 lste Verbondswedstrijdte St.-Hubertus Goeslaar
5/4/2009 2de Verbondswedstrijd te St.-Jacobus Eversel

10/5/2009 3de Verbondswedstrijd te St.-Tmdo Linkhout
17/5/2009 4de Verbondswedstrijd te Eendracht L.S. Gestel
7/6/2009 5de Verbondswedstrijd te St.-Willebrordus Meldert
14/6/2009 6de Verbondswedstrijd te O.L.V. Kapel v/d Beukenboom
2/8/2009 7de Verbondswedstrijd te St.-Lambertus Laren
23/8/2009 Finale Lummen te St.-Sebastiaan Schalbroek
28-29-30/8/2009 Europees Schutterstreffen te Kinrooi

27/9/2009 8ste Vlaamse Gildedag te Gent (FVHS)
4/10/2009 16de Nationaal Koningsschieten te Lommel

DE LOMMELSE SCHUTTERSGILDEN
26 april 2009 Tentoonstelling der drie gilden te Lommel Kolonie
31 mei 2009 Tornooi zware buks te Lommel Werkplaatsen
21 juni 2009 Verbroederingstornooi te St.-Jozefgilde Kolonie

5 juli 2009 Deelneming OLS te Neer (NL)
2 augustus 2009 Verbroederingstomooi te St.-Ambrosiusgilde
16 augustus 2009 Verbroederingstomooi te St.-Sebastiaangilde
29 &30 augustus 2009 Europees Schutterstreffen te Kinrooi

20 september 2009 LDS te Stokkem
27 september 2009 Gildedag te Gent
4 oktober 2009 Nationaal Koningsschieten te Lommel

VERBOND ZUID-WESTLAND EN VEURNE-AMBACHT
3 mei 2009 Schiftingen Kampioenschap Zuid-Westland en lottrekking Schaal de Spot Veume-Ambacht te Lo
17 mei 2009 Schiftingen Kampioenschap Zuid-Westland
l juni 2009 Keizerschieting Zuid-Westland te Woesten
20 juni 2009 Finale kampioenschap Zuid-Westland te Beselare
30 augustus 2009 Kampioenschap Veume-Ambacht te Reninge

12 september 2009 Finale Schaal de Spot te Lo
27 september 2009 Gildedag te Gent
4 oktober Nationaal Koningsschieten te Lommel

BOND SCHUTTERSGILDEN MAASVALLEI
24 mei 2009 lste bondsfeest te St.- Ambrosius Kinrooi

c£-

7 juni 2009 2de bondsfeest te Meeswijk
21 juni 2009 3de bondsfeest te St.-Pieter Leut

5 juli 2009 Deelname aan OLS te Neer (NL)
20 september 2009 LDS te Stokkem
27 september 2009 Gildedag te Gent
4 oktober 2009 Nationaal Koningsschieten te Lommel

VERBOND ST.-JORISGILDEN HOOGSTRATEN
16+17- 23+24 mei 2009 Bondsschieting te Meer en Hoogstraten

30+3 Imei -6+7 juni 2009 Bondsschieting te Loenhout en Minderhout
13+14 -20+21 juni 2009 Bondsschieting te Meerie
15+16 - 22+23 augustus 2009 Bondsschieting te Rijsbergen en Sprundel
29+30 augustus 2009 Europees Schutterstreffen te Kinrooi
5+6 - 12+13 september 2009 Bondsschieting te Wortel en Castelre
20 september 2009 te Minderhout 2de zestal
26 september 2009 te Spmndel lste zestal

27 september 2009 Gildedag te Gent
4 oktober 2009 Nationaal Koningsschieten te Lommel
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HOOFDSCHUTTERSGILDE VAN BRABANT
5 april 2009 schieting te St.-Sebastiaansgilde Halen

19 april 2009 schieting te St.-Sebastiaansgilde te Meensel
26 april 2009 schieting te St.-Sebastiaansgilde Dilbeek
3 mei 2009 schieting te St.-Sebastiaansgilde te Waanrode
9 mei 2009 l proef Brabants Kampioen te Neder-over-Heembeek

23 mei 2009 2de proef Brabants Kampioen te Dilbeek
13 juni 2009 3 proef Brabants Kampioen te Meensel
14 juni 2009 schieting te St.-Hubertusgilde Bekkevoort
21 juni 2009 schieting te St.-Sebastiaansgilde Schaffen
27 juni 2009 4 proef Brabants Kampioen en Koningsschietmg Brabant te Halen

28 juni 2009 Brabants gildefeest te St.-Sebastiaansgilde Halen
5 juli 2009 schieting gewest Diest
28+29+30 augustus 2009 Europees Schutterstreffen te Kinrooi

27 sepember 2009 8ste Gildedag te Gent
4 oktober 2009 16 Nationaal Koningsschieten te Lommel

EEN DAGJE UIT IN REGIO HASSELT-

BELGIË
Hasselt: klein maar fijn...

Mooi afgelijnd door een groene gordel, ligt het vrij
kleine Hasselt in het Belgische Limburg. Ja, het is
klein, maar het heeft alles in zich om een
aantrekkelijk stadje te zijn. Het is de stad van de
mode, stad van het groen, stad van de smaak, stad
van de beroemde Virga-Jesse Feesten, maar het is

vooral de stad van het Heilig Paterke van Hasselt.
Een bezoek aan Hasselt, zonder een bezoek aan het Heilig

Paterke, is geen volwaardig bezoek: dan heeft men Hasselt niet
gezien en is men vooral de ziel van Hasselt voorbij gelopen. Het

Heilig Paterke, dat in 2003 werd zalig verklaard - daarom zegt
men wel eens ondeugend: het Heilig Paterke kreeg in Rome zijn
zaligheid! - ligt begraven in een mooie grafkapel, direct naast de
kerk van de paters Franciscanen-Minderbroeders in de

Minderbroedersstraat 19 B3500 Hasselt. Deze grafkapel is
dagelijks open van 7 uur tot 19 uur. Het daarbij aansluitend
museum is open van 10 uur tot l lu45 en vanl3u30tot 16 uur.

In de Onthaalruimte kan men, bij het verlaten van het geheel,
allerlei devotionalia en vooral noveenkaarsen vinden ter ere van
de zalige Valentinus, maar men vindt er ook allerlei van andere

heiligen. OPLETTEN: op alle Belgische feestdagen en tussen
Kerstmis en 2 januari daaropvolgend, blijven het museum en de Onthaalmimte gesloten.
Eetgelegenheid is er bij de Paters Minderbroeders op dit adres niet, maar vlakbij kerk en grafkapel vindt
men een tiental eetcafés en restaurant] es naar eenieders beurs. Het centmm van de stad ligt op
loopafstand.

42

INHOUDSTABEL:
Blz. 3 - Woordje van de voorzitter
Blz. 4 - Accreditatie door Unesco van Faro, Heemkunde VlaanderenJW en FHS
Blz. 6 - Woordje van de redactie

Blz. 7 - Heroprichting vzw Mechelse Kolveniersgilde
Blz. 12 - Het Verbond Beringen-Mijnstreek 50-jaarjong (vervolg)
Blz. 15 - Grandioze feestavond in de Bond van Schutterijen Maas en Kempen
Blz. 17 - Vertellingen rondom de handboog deel IV
Blz. 22 - Twee jonge bestuurders: Bjöm Ulenaers en Kris Dries
Blz. 26 - E.H. Piet Pepels, proost van de Kon. Schutterij St.-Ser^atius Raam Ophoven

Blz. 27 - Vertellingen over de Bokkenrijders
Blz. 29 - Archiefbank Vlaanderen regisstreert het erfgoed van schuttersgilden
Blz. 30 - Europees Schutterstreffen

Blz. 36 - Nieuws uit de bonden Provinciaal Hoofdverbond Karabijnschutters Limburg
Blz. 39 - Belgisch Overlegorgaan
Blz. 40 - Federatie VHS Verzekering - Genker Verbond - Bond Maas en Kempen

- Verbond Beringen-Mijnstreek
Blz. 41- Verbond Lummen - De Lommelse Schuttersgilden - Verbond Zuid-Westland en

Veume Ambacht - Bond Schuttersgilden Maasvallei - Verbond Sint-Jorisgilden
Hoogstraten

Blz. 42 - Hoofdschuttersgilden van Brabant - Een dagje uit in de regio Hasselt

MEDEWERKERS
Paul Stoop - Peter Ressen - Jeannine Jonckers - Jacky Verheyen - Pater Karel De Wilde -Bjöm UlenaersHerman Janssen - Pierre Mathijssen - Katrien Weyns - Hubert Van Eygen - Mark Demulder - Fran9ois
Van Noten - Davy Ickx - Louis Drees - Davy Versleegers.

Tijdschrift verschijnt driemaal jaarlijks
Abonnementsprijzen voor 2008
Binnenland € 9
Buitenland € 15
Te betalen aan de bank: K B C Nr. 735 - 0011152 - 82 van de Federatie met vermelding
van: "abonnement tijdschrift van vzw Federatie Vlaams Historische Schuttersgilden".
Voor betalers in het buitenland: Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw, Breeërsteenweg

394, B 3640 Kinrooi; IBAN: BE 7350 0111 5282, BIC: KREB BE BB
Abonnement dient vooraf betaald en kan elk moment ingaan met voortzetting, mits een opzeg van drie
maanden voor verstrijken van huidig abonnement.

Veel leesgenot, succes met

uw hobby en tot volgende
uitgave
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