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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Beste schuttersvrienden en gildeleden
Op het ogenblik dat jullie dit tijdschrift lezen is onze Federatie niet
meer erkend door het Ministerie van Cultuur als deel van het
cultureel erfgoed in Vlaanderen. Wij passen niet meer in het
nieuwe erfgoeddecreet, dit althans volgens de adviescommissie en
de minister van cultuur.
Eigenlijk hadden we het al lang voelen aankomen. Schuttersgilden
zijn “maar” schuttersgilden, op intellectueel en cultureel vlak
blijkbaar niet hoogstaand en niet belangrijk genoeg. We hebben
geen specialisatie genoeg.
We zijn te klein… zegt men ons. We zijn “maar” in gans
Vlaanderen vertegenwoordigd, we zijn ook “maar” in meer dan 20
Europese landen vertegenwoordigd, we zijn “maar” met 6 miljoen
leden in Europa. Wij zijn “maar” volkscultuur van de “gewone
man”. Ook een aantal andere culturele koepels ondergaan hetzelfde lot.
Verder in dit tijdschrift lezen we meer over de adviezen van de commissie cultuur, het commentaar van
de dienst Kunsten en Erfgoed en ten slotte de beslissing van minister Schauvliege. Met ons aller dank!
Maar schuttersgilden zouden geen schuttersgilden zijn indien ze niet tegen een stootje kunnen. Ondanks
het feit dat onze financiële middelen erg beperkt worden, zal de Federatie gewoon doorgaan. Wij gaan
ons wat reorganiseren, activiteiten verleggen, herfinancieren en vooral, we gaan doen wat we graag doen
en hebben aan niemand nog enige uitleg te verschaffen.
Tien jaar financiering heeft ons uiteraard de gelegenheid gegeven om onze structuur uit te bouwen. Om
ons de kans te geven de gilden te motiveren en hen bewust te maken van hun waardigheid en hun sociaal
belang in de maatschappij. We zijn hierbij de vorige minister van cultuur, Bert Anciaux, heel dankbaar
dat hij ons daarbij heeft geholpen.
Ons groot gildehuis is, gelukkig maar, juist op tijd klaar geraakt. Elke regio, elk verbond, elke gilde heeft
er een eigen kamer. Iedereen is er gelijk. Het is altijd zo geweest dat de gilden eeuwenlang steunen op
vrijwilligers, op het dienen van hun medemensen, op de vriendschap en broederlijkheid. Dit betekent
gewoon dat al deze vrijwilligers, mensen die steeds ter beschikking staan van onze verenigingen, veel
méér waard zijn dan de centen die we niet meer krijgen. Zonder deze mensen werkt het niet. Zo simpel is
het. De Federatie is bijzonder dankbaar dat zij over zo een ontzaglijk kapitaal beschikt.
Zij die denken dat we nu ons hoofd gaan laten hangen, vergissen zich. Deze ministeriële beslissing is een
motivatie om nog harder te werken. We zijn er zeker van dat ook iedereen, in de gilde- en schutterswereld
zich verder zal blijven inzetten. Wij rekenen op jullie.
Van harte dank en leve de Federatie voor Vlaamse Historische Schuttersgilden.
Paul Stoop, voorzitter

3

WOORDJE VAN DE REDACTIE
Beste lezer
Als ik dit voorwoordje schrijf, is het al volop herfst. De bomen
beginnen wat kaler te worden en de zonnestralen worden steeds
schaarser. “’t Is weer voorbij die mooie zomer” klinkt het uit de radio.
Terwijl Gerard Cox namijmert over de zomer, denken wij ook even
terug aan het voorbije seizoen. Het grootste deel van de
gildeactiviteiten gaan door in open lucht, dus de meesten onder ons
hebben boog en pijl, karabijn of buks opgeborgen tot volgend jaar. De
uitslagen van de verschillende toernooien zijn gekend en de prijzen
uitgereikt. Aan de talrijke winnaars een welgemeend proficiat, voor de
verliezers: “Volgende keer beter”. Een dikke proficiat zeker aan onze
collega van de redactie, Mark Demulder, die zich tot nationaal koning
wist te schieten.
Met een goed gevoel blikken wij zeker terug op de mooie nazomer die
er voor zorgde dat de 10de gildedag in Borgloon en de Nationale
Koningsschieting in Kessenich uitgroeiden tot prachtige afsluiters van
het jaar. Verslagen over deze evenementen en ook over plaatselijke
activiteiten lees je verder in dit nummer. Heel erg bedankt aan de vele gildeleden en schutters die zich de
moeite hebben getroost om een verslag door te sturen zodat elkeen, van de Westhoek tot de Maaskant,
kan kennismaken met het gildeleven in gans Vlaanderen.
Ondertussen heeft de Federatie ook het nieuws gekregen dat zij niet langer erkend is als organisatie voor
volkscultuur. De reactie van het bestuur op deze trieste beslissing staat natuurlijk vooraan in dit
tijdschrift. Belangrijk gevolg is dat onze Federatie het in de toekomst met minder financiële middelen zal
moeten stellen dan in het verleden. De ceintuur zal een beetje moeten aangehaald worden en misschien
zal u dat ook merken aan uw geliefd tijdschrift: een beetje minder lectuur door een afgeslankt tijdschrift
of een uitgave minder per jaar? Wij weten het nog niet, maar wij houden u zeker op de hoogte.
Als u dit tijdschrift leest, zal de herfst al lang achter de rug zijn en zitten wij putje winter, begin 2012.
Hopelijk is de winter iets zachter dan vorig jaar en vooral met minder sneeuwellende. Niettegenstaande
dat wensen het bestuur en de redactie u een warm en zalig nieuw jaar toe, een prachtig gildejaar waarin
wij al uitkijken naar de 11de gildedag op 30 september 2012 in Poperinge. En vooral voor ieder van u een
goede gezondheid en veel geluk op alle gebied.
Ondertussen zet Gerard Cox de laatste woorden van zijn lied in, die ik graag met hem beaam:
't Is jammer dat 't over ging
't Is allemaal herinnering
Daar doen we 't dan de hele winter maar weer mee
't Is weer voorbij die mooie zomer
Die zomer die begon zowat in mei
Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen
Maar voor je 't weet is heel die zomer alweer lang voorbij
Veel leesgenot vanwege de ganse redactie!
François Van Noten, hoofdredacteur
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MEN VINDT LICHT EEN STOK OM EEN HOND TE SLAAN
Oudste immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen door minister
Schauvliege aan de kant gezet
Op 28 oktober 2012 ontvingen wij, via mail, bericht dat de Federatie van Vlaamse Historische
Schuttersgilden niet langer erkend wordt als organisatie voor volkscultuur.
Middels een brief werd deze beslissing gemotiveerd. Wij vatten deze motivatie even samen.
-

-

De FVHS en de Hoge Gilderaad der Kempen zijn er niet in geslaagd om een intensieve structurele
samenwerking op te zetten. De FVHS begeeft zich op een te kleine niche1.
In het beleidsplan is niet terug te vinden hoe de FVHS haar cultureel-erfgoedgemeenschap
organiseert en activeert voor cultureel erfgoed.
De netwerkstructuur naar het ruime erfgoedveld is onvoldoende uitgebouwd.
De FVHS deelt expertise binnen het netwerk van vrijwilligersverenigingen. Het beleidsplan geeft
hier geen informatie over.
De zakelijke en beheersmatige onderbouw van het dossier is onvoldoende. Er is geen
personeelsbeleid, geen organigram en geen koppeling tussen doelstellingen en begroting. Op vlak
van digitalisering voldoet de FVHS niet aan de voorwaarden. De organisatie inventariseert in een
eigen systeem, dat niet getoetst werd aan internationale standaarden en normen.
De rol die de FVHS opneemt voor de sportschuttersgilden wordt gewaardeerd, de organisatie
neemt hier een culturele en maatschappelijke verantwoordelijkheid op. De cultureel
erfgoedgemeenschap is echter te klein om apart gesubsidieerd te worden.

Wij zijn van mening dat enige reactie hier toch op zijn plaats is.
Wat betreft punt 1, hebben wij zeer intensieve onderhandelingen gevoerd met de HGK. Zij wensten
echter binnen de FVHS een aparte positie in te nemen. Hier konden wij niet mee akkoord gaan, omdat
binnen onze organisatie iedere bond gelijk behandeld wordt. Dit uitgangspunt heeft mede geleid tot het
succes van onze organisatie.
In het beleidsplan wordt duidelijk aangegeven hoe wij de schuttersgilden, het oudste immaterieel
cultureel erfgoed in Vlaanderen, willen ondersteunen en verder uitbouwen. Dat men niet kan of wil
begrijpen dat de gilden zelf dit immaterieel cultureel erfgoed vormen en dat wij onze werking volledig
afstemmen op de noden en behoeften van deze gilden om op die manier dit immaterieel cultureel erfgoed
in stand te houden, geeft naar onze mening alleen maar aan dat men ons niet wil erkennen.
Wij hebben in de afgelopen periode intensieve contacten gehad met andere spelers in het veld. Helaas
hebben wij moeten constateren dat niemand behoefte had om op welk vlak dan ook een samenwerking uit
te bouwen, ondanks het feit dat samenwerking mogelijk een positieve weerslag gehad zou kunnen hebben
op een eventuele erkenning. Wij zijn nog altijd bereid om te zoeken naar partners in het veld en om daar
mee samen te werken. Maar men dient zich te allen tijde te realiseren dat samenwerking ook inhoudt dat
alle bij de samenwerking betrokken partijen hier hun voordeel mee moeten doen.
Uiteraard delen wij onze expertise met alle aangesloten vrijwilligersverenigingen. Dat het beleidsplan hier
geen informatie over geeft, toont aan dat dit beleidsplan niet serieus genomen werd, en dat de beslissing
omtrent de weigering van de erkenningsaanvraag al veel eerder genomen is.

1

Niche: een klein, specifiek, afgeschermd stuk van een grotere markt
5

Geen personeelsbeleid, geen organigram en geen koppelingen tussen doelstellingen en begroting. De
FVHS werkt al sinds de oprichting met vrijwilligers. Alleen tijdens de eerste 5 jaar van de erkenning
hebben wij een deeltijdse werkkracht in dienst gehad, omdat dit toen een vereiste was. Op deze manier
konden wij de subsidies maximaal benutten voor onze werking. Dit wordt nu gebruikt als argument om
ons niet meer te erkennen. Waarom?
Dat wij een eigen inventarisatiesysteem gebruiken, was bij de verschillende overheden bekend. Wij
hebben zelfs vragen gekregen om deze informatie over te dragen aan andere organisaties. Waarom heeft
men ons dan niet eerder hierop attent gemaakt en ons geadviseerd hoe wij hier mee om moesten gaan.
Zijn al die bijeenkomsten bij FARO dan voor niets geweest? Of waren deze alleen maar tot meerdere eer
en glorie van….
De rol die de FVHS opneemt voor de sportschuttersgilden wordt gewaardeerd. Hebben wij 10 jaar er alles
aan gedaan en iedereen verteld dat wij een culturele organisatie zijn en dat het sportieve aspect binnen de
gilden alleen maar een middel is om mensen samen te brengen, krijgen wij nu te horen dat de rol die wij
opnemen voor de sportschuttersgilden gewaardeerd wordt. Dit is werkelijk de wereld op zijn kop. En dit
wordt dan geschreven door mensen die in dienst zijn van de overheid. Geen wonder dat wij een negatief
advies gekregen hebben en niet langer erkend worden als organisatie voor volkscultuur.
Conclusie
-

De historische schuttersgilden, hun werking, hun maatschappelijke functie en sociale rol zijn niet
bekend bij de overheid, of men wil ze niet kennen.
Het feit dat men het oudste immaterieel cultureel erfgoed aan de kant zet, geeft aan dat er andere
belangen gediend worden en dat men alleen dat gebruikt wat goed uitkomt.
De vrijwilligers die zich binnen onze organisatie gedurende meer dan 10 jaar ingezet hebben voor
de instandhouding en uitbouw van de gildewereld in Vlaanderen, krijgen een ezelstrap van de
Vlaamse overheid en worden op die manier bedankt voor hun inzet.

Tot slot
De titel van dit betoog geeft aan hoe wij ons op dit ogenblik voelen. De motivatie van de beslissing van
de minister, gekoppeld aan de vele gesprekken die wij met zowel FARO als het agentschap Kunsten en
Erfgoed hebben gehad, tonen voor ons aan dat men ons vanaf het begin niet heeft willen erkennen.
Deze beslissing heeft echter niet tot gevolg dat het nu afgelopen is met de Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden. Integendeel, vanaf nu kunnen wij een onafhankelijke koers varen en zijn wij
terug bij de oorsprong van de gilden, namelijk vrij om te gaan en staan waar wij willen. Mocht deze
negatieve beslissing iets positiefs opleveren, dan is het dat wel.
Peter Ressen, secretaris

De Federatie is niet langer gemachtigd om sportschutterslicenties uit te
schrijven. Het goede nieuws is dat de schutters welke lid zijn van een bij de
Federatie aangesloten gilde/schutterij, geen licentie meer nodig hebben
wanneer zij schieten met een wapen, eigendom van die gilde/schutterij.
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FEESTELIJKE 10DE GILDEDAG IN BORGLOON
Dat de editie 2011 van de jaarlijkse gildedag een feesteditie zou zijn, was al lang geweten. In Borgloon
zou dit evenement namelijk voor de tiende keer doorgaan en de Federatie wilde dit graag in de verf
zetten.
Zoals vele anderen was ook het Gewest Diest van de Hoofdschuttersgilde van Brabant naar de Limburgse
fruitstreek afgezakt. Gezien we ruim op tijd aankwamen, was er nog wat tijd over om iets te gaan drinken
in één van de cafés op het Speelhof, het centrum van de gebeurtenissen voor vandaag. Intussen bleven er
gildeleden van over heel Vlaanderen toekomen, zodat er rond 9.30u een gezellige drukte heerste in de
stad.
Na het aanmelden en afhalen van de eet- en
geschenkbonnetjes, was het stilaan tijd geworden om naar de
Sint-Odulphuskerk te gaan voor de eucharistieviering. Na de
aankomst van de genodigden, ging de viering omstreeks 10u
van start. Deken-pastoor Marcel Rouffa ging voor en zorgde
samen met het koor Cantilone, o.l.v. organist Johan Bamps,
voor een geslaagde mis. Zoals steeds werden een
herdenkingsschotel en -plaket gezegend, die later op de dag
aan de aanwezigen uitgedeeld zouden worden. En het moet
gezegd: het is steeds weer een indrukwekkend zicht wanneer
alle aanwezige vaandels onder tromgeroffel naar voor neigen
tijdens de consecratie…
Aan het einde van de viering verlieten de vaandeldragers als eerste de kerk om aan de uitgang een
erehaag te vormen voor alle aanwezigen. Daarna zocht iedere gilde zijn plaatsje op voor de optocht.
Al snel stond het Speelhof vol met mensen van over heel Vlaanderen, allen in prachtige gildekledij. De
inwoners van Borgloon hebben zich zeker de ogen uitgekeken tijdens de optocht, die onder een stralende
zon doorging.
Na de aankomst van de optocht, opnieuw op het Speelhof, en het begroeten van de genodigden op de
eretribune, stelden alle gilden zich op rond het podium. Daarna werden zij verwelkomd door Eric
Awouters, burgemeester van Borgloon, en Paul Stoop, voorzitter van de Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden. Beiden benadrukten dat ze het een grote eer vonden gastheer en gasten te
mogen zijn voor deze 10de gildedag en hoopten dat het voor ieder een zeer geslaagd feest mocht worden.
Vervolgens was het tijd geworden voor het wegbrengen
van het gildezilver naar de tentoonstellingsruimte in het
prachtige stadhuis en voor het opstellen van de vaandels
aan het podium. De andere gildeleden konden intussen
reeds de pendelbus nemen naar het College, waar het
middagmaal zou doorgaan. Daar was in twee grote
eetzalen plaats voorzien waar iedereen die zich ervoor had
ingeschreven, kon genieten van een kom soep en een
hoofd- en nagerecht naar keuze. Dank aan de SintSebastiaansgilde van Voort die het had georganiseerd; we
denken wel dat het voor iedereen geslaagd was en
gesmaakt heeft.
Iets minder praktisch was waarschijnlijk wel dat het College een eindje van het centrum af lag en er heel
wat mondjes te voeden waren, waardoor niet iedereen tijdig terug was en de optredens een halfuurtje later
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begonnen dan voorzien. Om 14u was de tentoonstelling van het gildezilver in het Stadhuis wel open
gegaan, maar omdat ze wat buiten het centrum van de activiteiten lag, was de belangstelling toch wat
minder dan de voorgaande jaren.
De diverse demonstratie-schietstanden konden genieten van een ruime aantrek – heel wat toeschouwers
keken bewonderend toe of waagden zelf hun kans en diverse gildeleden maakten kennis met de
schiettuigen uit andere verbonden. Er was mogelijkheid tot handboogschieten op liggende wip en op doel
en tot schieten met luchtkarabijn op pluimpjes.
Daarnaast waren er ook diverse mogelijkheden om Borgloon te leren kennen, al dan niet verbonden door
enkele pendelbussen die de hele namiddag rond reden: stadswandelingen, bezoeken aan een fruitbedrijf,
de veiling, de voormalige stoomstroopfabriek, … Teveel eigenlijk om op één namiddag te zien. Maar
men moet ergens beginnen om een stad of streek te leren kennen, nietwaar. En het kan tevens een goede
tip zijn om met het eigen gezin eens een daguitstap te doen!
Zoals steeds waren er diverse optredens op het centrale
podium die, zoals reeds gezegd, wat later dan gepland een
aanvang namen. De Sint-Sebastiaansgilde van Kampenhout
mocht de spits afbijten met hun volksdansen, live begeleid
door hun huisorkest “Bruers en Zussen”. Zij werden gevolgd
door het jonge “geweld” van twirlinggroep “The All Stars” uit
Kinrooi. Vervolgens bracht de Sint-Sebastiaansgilde van
Haacht nog enkele gekende volksdansen, waarna de
Gelmelzwaaiers uit Hoogstraten hun kunst van het vendelen
lieten zien. Opnieuw volksdansen daarna, met de SintSebastiaansgildes van Schaffen en Meensel, om uiteindelijk af
te sluiten met een tweede optreden van de Gelmelzwaaiers.
Intussen waren de muzikanten van het gastoptreden gearriveerd en rond 17u galmden de eerste
Tirolerklanken over Borgloon. De Oppenheimers brachten al snel de sfeer op het Speelhof in een hogere
versnelling, zodat het plein en de volle tent daarop bijna leken te daveren van plezier. Maar het erg
zonnige en warme weer zat daar zeker ook voor iets tussen. Eveneens rond 17u arriveerden de
geschenkpakketjes voor elke deelnemer aan de Gildedag: een zak vol gezonde Loonse appelen en peren.
Een cadeautje om van te smullen!
Veel te snel werd het 18u en na het slotwoordje van
voorzitter Paul Stoop, knalde het kanon van de schutterij
uit Rotem een einde aan deze 10de gildedag.
Aan het einde van deze reeks van 10 gildedagen (maar
evenzeer aan het einde van élke gildedag) toch een
speciaal woordje van dank aan alle medewerkers,
vrijwilligers, zowel vóór als achter de schermen. De lijst
van iedereen is echter véél te lang om op te noemen
zonder iemand te vergeten, dus dat ga ik niet doen. Maar
in elk geval: dankzij jullie zijn deze voorbije 10
gildedagen steeds een groot feest geworden! Een dikke merci en proficiat zijn zeker op zijn plaats…
Graag zien we jullie volgend jaar allemaal terug in Poperinge, waar de Koninklijke Gulde Vanden Edelen
Ridder Sint-Jooris en de stad onze gastheren zullen zijn voor de 11de gildedag.
Blokkeer zondag 30 september 2012 dus zeker al in je nieuwe agenda! Tot dan!
Davy Ickx
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Koninklijke Gulde vanden Eedelen Ridder Sint-Jooris V.Z.W
Goudenhoofdstraat 19 b
8970 Poperinge

WAS HET 1462 OF WAS HET VROEGER?
1462: jaar waarin de Poperingse Sint-Joorisgilde als schuttersgilde erkend is bij
middel van een charter opgesteld, geschreven en bekrachtigd door de apostolieke en
Keizerlijke notarissen Ghislenus Serpanssone en Guilhelsmus De Sainspol, te Poperinge verblijvende op
27sten Hooimaand 1462. Dit charter bevat de statuten van de Gilde.
Het is de periode waarin de Bourgondiërs in Vlaanderen het voor het zeggen hadden, onder leiding van Filips
de Goede (1396-1467), Karel de Stoute (1430-1477) en Maria van Bourgondië (1457-1482). Dit was een tijd
van grote welstand met grootse feesten zoals “van den Gouden Fazant” (1454) en van de oprichting van het
Gulden Vlies (1430). Maar het was ook de tijd van minder fraaie dingen, zoals de opstand in het Luikse (146768) die onderdrukt werd met een leger van 20.000 man sterk.
In deze tijdsomstandigheden verkreeg de St.-Jorisgilde te Poperinge het recht om zich Gilde of Gulde te
noemen, alhoewel uit meerdere feiten blijkt dat deze vereniging reeds vele jaren bestond, met of zonder octrooi,
dus ook met of zonder de toelating van hogerhand. Dit betekende voor Poperinge met of zonder de zegen van
de St.-Bertinusabdij te St.-Omaars (St.-Omer, Fr.), aan wie de stad toen toebehoorde.
Uit de geschiedenis blijkt dat de Kerk, bij monde van de geestelijkheid, zich vaak bemoeide met de werking
van de gilde. Te Poperinge benoemde de abt van de St.-Bertinusabdij een proost. Zo stelden zij elk jaar op St.Lucasdag (18 oktober) twee burgemeesters aan, één van de Wet en één van de Commune (gemeente), tien
schepenen, een griffier, een baljuw en een amman. Zowat de helft van het Gemeentebestuur was lid van de
gilde.
Nieuwe statuten van de gilde, opgesteld in 1611 onder impuls van de aartshertog Albrecht en aartshertogin
Isabella, die dit soort gilden nieuw leven wilden inblazen, verplichtten ieder lid van de stadsmagistratuur om
ook lid te zijn van één of andere schuttersgilde. Zo is het begrijpelijk dat de gilden belangrijke steun kregen van
het stadsbestuur onder de vorm van geld of een nieuwe parure (uniform) of wijn bij allerlei feesten.
Dat de erkenning van de gilde hier te Poperinge voor het eerst slechts in 1462 zou zijn gebeurd, lijkt ons sterk
twijfelachtig. Dit zou betekenen dat dit slechts plaatsvond zo’n 150 jaar na de erkenning van de St.-Jorisgilden
te Ieper en Gent en van nog zoveel andere gilden uit de 14de eeuw. Het is in ieder geval zeker dat de Poperingse
“Kruisboogmilitie” reeds veel vroeger bestond. Dit was vermoedelijk rond het jaar 1187 met het ontstaan van
de vrijdagmarkt.
Uit de geschreven vermeldingen van de Guldensporenslag op 11 juli 1302, blijkt dat de Poperingse
kruisboogmilitie deelgenomen heeft aan de voedselbedeling. Op 23 augustus 1328 heeft de Poperingse
kruisboogmilitie meegestreden tegen de Franse koning in de slag bij Kassel. De Graaf van Vlaanderen inde zeer
hoge belastingen in opdracht van de Franse Koning. De inwoners van de “kasselrijen”, Veurne, St.Winnoksbergen, Kassel, Poperinge en Broekburg, verenigden zich en trokken met hun commandant Nicolaas
Zannekin en 15.000 man ten strijde tegen het Franse leger, wat hen uiteindelijk met een verlies van 3.000 man
zuur opgebroken is.
Op 4 september 1346 kregen zij nogmaals de kans om, bij oproep van de Engelse koning, slag te leveren samen
met alle milities van het Graafschap Vlaanderen en de Engelsen, tegen de Franse koning in de Slag van Calais.
De Engelsen, met steun van Vlaanderen, wonnen deze slag en het beleg van Calais zou honderd jaar duren. De
Poperingse militie had er trouwens alle belang bij om aan deze slag mee te doen vermits zij tijdens hun
bloeiende lakennijverheid de Engelsen broodnodig hadden om via de haven van Calais toelevering te krijgen
van Engelse wol.
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Een minder roemrijke anekdote was de aanval en de plundering op het Franse stadje Hammes door de
Poperingse kruisboogmilitie tijdens die battementen.
In mei 1383 kreeg Nieuwpoort te maken met plunderaars uit Gent. Met de hulp van gildemilities uit Veurne,
Poperinge, St.-Winnoksbergen en Kassel werd slag geleverd tegen de Gentenaars en konden zij hen verdrijven.
Deze slag te Nieuwpoort is niet zó bekend als de “Slag bij Nieuwpoort” in 1600, tussen de Republiek en de
Spaanse legers, maar in die tijd was het kruisboogschieten reeds lang een sportdiscipline tussen de gilden.
De Poperingse Kruisbooggilde was ook aanwezig op het “Beleg van Ieper” op 9 juni 1383, ten tijde van de
magistraat Jacob van Belle. Jacob van Belle was de zoon van Nicolas van Belle, die vanaf 1349 tot aan zijn
dood op 15 juli 1376, de belangrijkste plaatsen bezette in de Ieperse magistratuur. Zo verscheen hij in zijn
functie van schepen voor de grafelijke raad te Gent op 11 januari 1372 om de inwoners van Poperinge aan te
manen het akkoord met de stad Ieper, omtrent de fabricatie van laken, na te leven. Dit was in feite een
akkoordje van de magistratuur van Ieper met de Graaf van Vlaanderen, om de wevers van de stad Poperinge,
fabrikant van de wereldberoemde popeline (kwaliteitslaken met zijdeachtige glans) en grootste concurrent van
Ieper, te verbieden om nog lakens te maken.
Men kan zeker aannemen dat de keikoppen zich niet zomaar lieten ringeloren en in die tijd menig battementje
uitgevochten hebben met de Ieperlingen. In de zin van die tijdsgeest stellen wij ons nog altijd de vraag of de
Poperingenaars tijdens het beleg met de Ieperlingen meegestreden hebben of deze keer met de Engelsen en de
Gentenaars, wat méér waarschijnlijk was.
Verder leert de geschiedenis van de Ieperse St.-Jorisgilde ons dat in 1401 Poperinge deelnam aan een schietspel
op de perse te Ieper samen met 16 andere gilden, in 1417 Ieper een prijs won te Poperinge bij een schietspel, in
1422 Ieper een schietspel inrichtte naar aanleiding van de Tuindagen (het schietspel duurde 20 dagen en 52
gilden namen eraan deel, waaronder Poperinge en Roesbrigghe) en in 1450 Ieper de hoofdprijs won te
Poperinge.
Blijkbaar was de goeie verstandhouding tussen de steden Poperinge en Ieper en hun gilden hersteld tot in 1462
een grote schieting plaatsvond te Oudenaarde. Het schuttersfeest duurde 8 dagen. Ieper won de hoofdprijs, maar
deze schieting kreeg een staartje. Tussen de kruisboogschutters van Poperinge en Ieper ontstond een felle ruzie,
waarom weten we niet. Werden er oude koeien uit de gracht gehaald of zou het kunnen dat Ieper naar het
octrooi van Poperinge vroeg? Misschien was dit niet meer in het bezit van de Poperingenaars en werd daarom
in 1462 een nieuw octrooi aangevraagd.
Uit dit alles leren wij dat de gilde van St.-Jooris te Poperinge zijn mannetje stond en het zou ons ten zeerste
verwonderen moest Ieper een gilde uitnodigen of een gilde bezoeken die geen erkenning had of niet in het bezit
was van een octrooi. Zonder overdrijven kunnen we de erkenning van de gilde van St.-Jooris te Poperinge
situeren in de tweede helft van de 14de eeuw en lijkt 1383 een zeer aanvaardbaar jaar voor de erkenning als
gilde.
Maar bescheiden als we zijn… werd 1462, op basis van het laatste Charter, als stichtingsjaar aanvaard. Dit
betekent dat wij in 2012 ons 550-jarig jubileum vieren. Naar aanleiding van ons jubileum en op onze aanvraag
in 2007 was het bestuur van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden onmiddellijk bereid om de
gildedag 2012 in Poperinge te laten plaatsvinden. Wij zijn hen bijzonder dankbaar en zullen er ook alles aan
doen om, in nauwe samenwerking met de Federatie en ons stadsbestuur, van deze gildedag iets onvergetelijks
te maken.
HORRIDO!
Roland Verhaeghe, hoofdman en Willy Maeckelberghe, eredeken
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30 september 2012: 11de Gildedag te
Poperinge
Welkom in de Hoofdstad van het Goede Leven. Samen met heel wat
partners hebben we met het stadsbestuur de voorbije jaren heel wat
inspanningen geleverd om onze toeristische sector een nieuw elan te
geven en de groeimogelijkheden optimaal te benutten. Van in het hartje
van de hoppestreek weten wij alvast hoe het goede leven smaakt. En
die smaak willen we delen met levensgenieters van over het hele land.
We zijn er vast van overtuigd dat de talrijke troeven van Poperinge,
zoals de vele verrassende en onbekende plekjes, de gastvrijheid van de
streek en het échte vakantiegevoel dat je er overvalt, ook jou zullen
weten te bekoren. Wandel door de straten van onze stad en laat je
verrassen door het ‘schatten op zolder’-gevoel. Trek op verkenning in
de hoppestreek en geniet van wat onze Franse buren ‘le dépaysement’
noemen. Even helemaal weg zijn, dicht bij huis maar toch in een
andere wereld. Op de volgende pagina’s geven we je alvast een voorsmaakje van wat je in en rond
Poperinge kunt beleven. Tijdens een gezellig dagje uit, voor een welverdiend weekendje of een midweek
of wie weet, voor een verrijkende vakantieweek met uitstapjes in de wijde omgeving... De Dienst voor
Toerisme staat alvast voor je klaar om je met raad en daad te helpen, tips te geven of samen met jou een
programma op maat uit te werken. Zodat je na je verblijf in Poperinge nog heel lang kunt nagenieten.
Poperinge, op en top een hoppestad
Wie Poperinge zegt, denkt hop. En wie hop denkt, drinkt bier. Onder andere...
want hop heeft intussen al heel wat meer toepassingen gevonden dan het heerlijke
brouwsel waarvoor ons land wereldfaam geniet. Hop is alomtegenwoordig in en
rond de stad: van het Hopmuseum in het centrum tot de typische hopvelden in de
omgeving... en natuurlijk de vele terrasjes waar de hoparoma’s en hopscheuten
opgediend worden, in je glas of op je bord. Klaar voor een verkenning van de
hoofdstad van de hop? Allez hop, en route!
Alles voor de levensgenieter
Van de hop naar de keuken is maar een kleine stap. Als Hoofdstad van het Goede
Leven heeft Poperinge alles te bieden waar foodies, gastronomen en fijnproevers
verlekkerd op zijn: smaakvolle streekproducten die je nergens anders vindt,
verrassende delicatessen en karaktervolle streekbieren... De talloze
gastronomische restaurants, culinair hoogstaande bistro’s, gezellige tearooms en
sfeervolle kroegen ontvangen je met open armen. En met verscheidene
(bezoek)brouwerijen in en rond de stad, is Poperinge hét ideale bedevaartsoord
voor de aanbidders van een smaakvol leven!
Stad achter het front
Bijna 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog
maakt de Westhoek zich op voor een historische herdenking van
deze wereldbrand. Hoewel Poperinge – in tegenstelling tot Ieper
bijvoorbeeld – niet op de frontlijn lag, vind je zowel in de
binnenstad als in de omgeving tal van sporen van den Grooten
Oorlog. Talbot House, dat ‘a home from home’ wou zijn voor de
Britse soldaten, roept die sfeer op en andere grote en kleine
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begraafplaatsen rond de stad houden de herinnering levend. Een bezoek dat niemand onberoerd laat.
Actie(f) in en rond Poperinge
Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en... voor je weer
doorgaat, even diep ademhalen en de gezonde buitenlucht opsnuiven. Je
kunt het allemaal, of toch bijna, in en rond Poperinge. Zowel niet-geoefende
als getrainde wandelaars en fietsers komen ruimschoots aan hun trekken
langs de talrijke wandel- en fietsroutes in de Westhoek. Maar ook als je de
adrenaline door je lichaam wilt voelen stromen, vind je in Poperinge vast en
zeker de kicks die je zoekt. Trek je stapschoenen aan, smeer de fietsketting
én de kuiten in en laat je betoveren door het wondermooie landschap van het
hoppeland.
Een duik in het verleden, een blik op de toekomst
Als je rondloopt in Poperinge, is het
rijke historische verleden niet weg te
denken. Naast het hoperfgoed en de sporen van WO I, wemelt het
in de stad van de monumenten en gebouwen die op andere vlakken
hun stempel drukten op de grote en kleine geschiedenis van
Poperinge. Wie door de straten en op de pleintjes wandelt, ziet aan
alles dat de stad lééft. Nieuwe projecten, de meest uiteenlopende
winkels waar je alles vindt wat je zoekt, bruisende restaurants en
cafés... laat er geen twijfel over bestaan: Poperinge koestert zijn
verleden en zijn erfgoed, staat met beide voeten in het heden én houdt een scherpe blik op de toekomst
gericht.
Toeristische Dienst stad Poperinge
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TWEE HOOFDGILDEN: LEUVEN EN SOISSONS
(uit het archief van pater Karel)
Inleiding
Tegenwoordig is het heel gewoon geworden dat gildebroeders deelnemen aan een regionale, nationale of
Europese organisatie. Daardoor kunnen ze elkaar als broeders die geografisch ver weg, maar geestelijk
dichtbij zijn, leren kennen en ontmoeten. Periodieken van deze organisatie informeren hen. Zij
informeren over de activiteiten van de verenigingsleden, alsook over persoonlijke gebeurtenissen,
koninklijke onderscheidingen, overlijden, benoemingen, enz… Deze “openheid”, vanuit het relatieve
isolement of vanuit de simpelere beperkingen van een gilde rondom de parochietoren, is pas begonnen
aan het begin van de 20ste eeuw. Maar het kent momenteel een brede ontwikkeling. Deze openheid was in
het geheel niet gewoon onder het Ancien Régime op twee uitzonderingen na: Leuven en Soissons. De
overkoepelende organisatie vanuit deze steden heeft niet zozeer gewerkt aan ontmoetingen van gilden.
Wel heeft het de interne materiële organisatie van veel schuttersgilden beïnvloed.
Grands Maitres du Noble Jeu de l’Arc
In Frankrijk hadden de heersende abten van de abdij van Sint-Medard in Soissons het recht zich
“Grootmeesters van het Edele Spel van de handboog van alle Broederschappen van Sint-Sebastiaan” te
noemen. Dat recht ontleenden zij mede aan de aanwezigheid, sinds 826, van belangrijke relikwieën van
Sint-Sebastiaan in hun abdij. Een uitvloeisel hiervan is dat de hoofdschuttersgilde van Soissons
gekwalificeerd werd als “compagnie colonelle”. Deze titel is alleen een eretitel gebleven. De abten van
Sint-Medard waren vaak belangrijke personen, die hun gezag over de boogschuttersgilden delegeerden
aan de hoofdprior van de abdij. Het gebied waarover de abdij de jurisdictie voerde over deze gilden,
bestond uit de oude provincies Ile de France (Parijs), Picardië (Amiens), Champagne (Reims) en Brie
(Meaux). Dit gebied werd ook aangeduid met de naam “Pays de l’Arc” (het land van de handboog). De
macht zal zich niet uitbreiden met de komst van de kruisboogschutters en haakbusschutters.
Statuts et règlements généraux
De “algemene statuten en reglementen”, uitgegeven in 1733, vatten (voor het laatst) de bevoegdheden en
de jurisdictie samen en vermelden als onderwerpen het stichten van nieuwe gilden, reglementen en
toestemming, goedkeuring of wijziging ervan en de
rechtspraak in laatste instantie. Dat kon gaan over conflicten
tussen de leden (“chevaliers”) of tussen de leden en het bestuur
van hun “compagnie”. Zij stichten een Broederschap met als
schutspatroon Sint-Sebastiaan. Daartoe moest iedere
boogschutter toetreden, anders kon hij geen lid worden van de
civiele vereniging. Meer nog, hij kon zichzelf niet eens laten
inschrijven. De jurisdictie van de Sint-Medardabdij kwam tot
stand in de 15de eeuw. Ze verdween met de Franse Revolutie
toen de abdij werd vernietigd. De oude titels bij het
handboogschieten zijn tegenwoordig weer in eer hersteld. Door
een canonieke erfenis voert de bisschop van het bisdom
Soissons deze titels, maar uitsluitend als eretitel.
Soortgelijke organisatie in Leuven
In Leuven, de hoofdstad van het hertogdom Brabant, was een
soortgelijke organisatie toevertrouwd aan de drie
schuttersgilden van de stad: de kruisboogschutters van Sint13

Joris, de haakbusschutters van Sint-Christoffel, maar vooral aan de handboogschutters van SintSebastiaan. Op grond van deze titel worden deze gilden aangeduid als “Hoofdgilden”. Iedere gilde had de
rechtsmacht over de gilden van hetzelfde wapen. De toegekende privileges van een Hoofdgilde behelsden
vier belangrijke voorrechten. Als eerste was er het exclusieve recht om de reglementen van de gilden
binnen het hertogdom te mogen verlenen, goed te keuren of te wijzigen. Het reglement zegt dat het
Leuvense reglement diende als model en de plaatselijke specificaties dienden als aanvulling. Dat konden
bijvoorbeeld datums van het koningsschieten of van religieuze feestdagen zijn. De eerste reglementen
werden met de hand geschreven. Later zouden ze gedrukt worden. De kwaliteit van het materiaal (papier
of perkament) en de zorg voor de uitvoering (verlucht met tekeningen of niet) bepaalden de te betalen
onkosten. De hoofdgilde behield zich ook de rechten voor rondom de organisatie van schietwedstrijden,
die naast de eigen leden, ook toegankelijk waren voor andere deelnemers. Zij speelde ook een rol als
“sportieve commissie”. Zij publiceerde een kalender. Daarvoor controleerde zij met zorg de datums van
de schietwedstrijden om te voorkomen dat in een nabijgelegen plaats ook iets georganiseerd zou worden,
waardoor het gevaar ontstond dat de deelname aan de geplande activiteit in het gedrang zou komen. De
hoofdgilde oordeelde ook onafhankelijk in conflicten tussen leden van een gilde, als zij het niet via het
interne gezag geregeld konden krijgen. De hoofdgilde besliste uiteindelijk over problemen tussen gilden
en hun gildebroeders binnen het rechtsmachtgebied. Tegen deze beslissingen was geen beroep meer
mogelijk. Tot slot werd een hoofdgilde ook gezien als een instantie van goede raad, dit zowel door gilden
die van haar afhankelijk waren, als voor gilden die dat niet waren zoals bijvoorbeeld de gilden van het
graafschap Vlaanderen.
Soissons en Leuven: gelijke bevoegdheden
In de twee genoemde plaatsen erkenden de koninklijke Franse justitie en de Soevereine Raad van Brabant
de exclusieve bevoegdheden van de rechten van Soissons en Leuven, zolang het zaken van hun
respectievelijke gilden aanging. Om te zeggen dat die kwaliteiten en voorrechten van een hoofdgilde
boven elke twijfel verheven waren, zou te mooi zijn. Een aantal processen in Brabant en in het Pays de
l’Arc getuigen daarvan. Nadere bestudering van beide algemene reglementen bevestigt een en ander. De
twee organisaties (Soissons en Leuven) verschijnen in de 15de eeuw met vrijwel gelijke bevoegdheden.
Men kan zich daarom afvragen of er in die tijd geen overleg is geweest. Was men wederzijds bekend met
elkaar? Omdat de originele archieven verdwenen zijn, kunnen wij alleen maar deze frappante gelijkenis
vaststellen. Er is echter een belangrijk verschil: de religieuze plichten van de broeders. Deze plicht is zeer
uitvoerig beschreven in de statuten van Soissons uit 1733. De plaats die de Soissonse Grootmeester
binnen de kerk bekleedde, is daarvan waarschijnlijk de oorzaak. De religieuze plichten staan nergens
vermeld in de enige legale tekst uit Leuven. Dat reglement, getekend in 1551, betreft het houden van het
landjuweel. Deze Landcharte beperkt zich tot het bespreken van de technische ontwikkeling van het
schieten. De twee jurisdicties zijn overigens voornamelijk beperkt gebleven tot het terrein van de
handboogschutters. Voor Soissons was dat per definitie zo. De kruisboogschutters en de haakbusschutters
lijken weinig of geen behoefte aan hun hoofdgilde te Leuven gehad te hebben. Die laatste stelden geen
voorbeeldreglementen op, vandaar ook hun geringe bekendheid vroeger en nu. Het is bijvoorbeeld
opmerkelijk dat de tekst van het reglement voor de wedstrijden met de kruisboog, getekend in Mechelen
in 1533, geen enkele zinspeling maakt op een of andere hoofdgilde voor dat wapen, die zou gesticht zijn
in Leuven of elders!
Processen om primaatschap van Leuven
Het is overigens verwonderlijk vast te stellen dat Leuven geen gilde van schermers heeft gehad, terwijl
andere hoofdplaatsen van het hertogdom Brabant (Brussel, Antwerpen, ’s Hertogenbosch en Mechelen)
wel zo’n gilde hadden. Er was nooit vraag naar een hoofdgilde van schermers in Brabant. Kwam dat door
het beperkte aantal schermersgilden? Het besluit in 1430 door hertog Filips de Goede, die Brussel tot
Brabantse hoofdstad maakte, veranderde helemaal niets aan de Leuvense bevoegdheid, voor zover die in
die tijd al bestond, bekend en gerespecteerd was. Het gilde van Sint-Sebastiaan te Leuven was volgens
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eigen verklaringen gesticht in het jaar 1343. Het gilde ging negentig jaar later achteruit toen Brussel
hertogelijke hoofdstad werd.
Daardoor verloor het Leuvense gilde de eretitel “gesticht en gevestigd in de hoofdstad”, maar dat
prikkelde de Leuvense gildebroeders om naar wegen te zoeken, deze glorieuze titel te bewaren. Men
wilde die laten rechtvaardigen en bevestigen door het hoogste rechtscollege , door de officiële Soevereine
Raad, die met het Hof naar Brussel was verplaatst. Om het primaatschap van de Leuvense gilde te
verdedigen, moesten veel processen worden gevoerd voor de Soevereine Raad van Brabant. In de loop
van de procedure moesten elementen worden gepresenteerd. In 1638 had jonkheer Ferdinand van
Spoelbergh, heer van Lovenjoel, in die tijd hoofdconinckstabel (voorzitter) van het Sint-Sebastiaansgilde
van Leuven, een manuscript geredigeerd onder de titel “Antiquiteyten ende privilegiën der oude groete
ende edele handboge gulde binnen deze vermaerde hoofdstad van Loven”. Dit document zal als vereist
bewijsstuk dienen op 25 augustus 1650, tijdens de processen aangespannen door Leuven tegen een gilde.
Welke gilde is jammer genoeg onbekend. De plaats is op het stuk in kwestie uitgewist. Het register bevat
278 bladen in een perkamenten band met sluitkoorden. De rug is versierd met gouden draden en
getekende valse nerven. Sinds 1972 berust het manuscript in een particuliere verzameling. Voor de
gildegeschiedenis is het van groot belang. Tijdens het proces diende het als bijlage. Na het proces kreeg
het gilde het terug. Gedurende bijna 150 jaar is het door de opeenvolgende griffiers van de gilde
aangevuld. Enkele daarvan waren helaas minder zorgvuldig en slordige kalligrafen! De laatste inscripties
dateren uit 1794, midden in de Franse Revolutie. Die had de verdwijning van het legale gildeleven, dus
ook de rol van de Leuvense Sint-Sebastiaansgilde als hoofdgilde. Het register bevat veel gekopieerde
verwijzingen uit diverse officiële registers van steden en van de staat. Verder zijn er in opgenomen:
samenvatting van het leven van Sint-Sebastiaan, beschouwingen over het ontstaan van de boog, de gilden,
titels en functies van de leiders, over de koningen en hun privileges, over kapelaans (allen kanunnik en
rector van de universiteit), over de vaandeldragers, de tabbaarden, beschrijving van de lokalen, over de
burgerlijke plichten van politie en heerdiensten. Verder wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven
van het koningsschieten in de jaren 1638 en 1641 en de
feestelijkheden er omheen, over de manier van
vogelschieten en het schieten op schijf. Verder vindt men er
de complete reglementen van de “kleine Leuvense gilden”
Sint-Jacobus (1523), Sint-Kwinten (1529), Sint-Michiel
(1589) en de reglementen van de gilden van Huffel (1543),
Betekom (1539) en Ruisbroek (1504). Ook is de tekst van
het voorbeeldreglement opgenomen. Deze werd door de
hoofdgilde vastgesteld in 1525. Verder worden de teksten
en rituelen van de eedaflegging door
hoogwaardigheidsbekleders en leden uitvoerig toegelicht.
De tekst in het register is dus van groot belang.
De tekeningen in het register
Het register bevat ook een aantal tekeningen in kleur. De
eerste tekening stelt het “Waer-teecken” voor (zie foto 1 op
blz. 13). Deze tekening moet uitgelegd worden door
vergelijking met de tweede tekening. De wapenschilden
zijn gekopieerd uit het wapenboek gedateerd 1500 van
jonkheer Van Duffel, burgemeester van Leuven, die, zoals
veel leden van zijn familie, leidende functies had in de
gilde. Op de eerste tekening is het blazoen leeg. Het rust op
een sokkel in klassieke stijl tegen een boom, die door twee
zwarte slangen die de ontbladerde takken omhelzen,
wegkwijnt. Onder deze compositie staat het devies “Houdt
Middelmaet” (staat niet op de foto). Dit heeft een dubbele betekenis: bescheidenheid oftewel “de gulden
15

middenweg volgen” en het schieten met de handboog midden op het doel. Door beide zaken zal de gilde
floreren. Dat wordt voorgesteld in de tweede tekening: het gouden Jeruzalemkruis rust niet meer op een
levenloos voetstuk, maar is opgehangen aan een robuuste boom, levenskrachtig, vol in het blad en in volle
groei (zie foto 2 op blz. 15). Deze twee tekeningen willen het belang van de hoofdgilde tot uitdrukking
brengen. Door deze gilde zullen de gilden die onderworpen zijn aan de rechtsmacht (het geheel van de
uitspreidende takken) ook leven en groeien. De derde tekening stelt het zegel van de hoofdgilde voor. Het
dateert uit 1589 en vervangt een zegel waarvan de matrijs door slijtage
onleesbaar was geworden. Het is van rode lak, waarop een afbeelding
staat van Sint-Sebastiaan, gekleed als Romeinse veldheer. Rechts houdt
hij een boog vast en links een pijl. De pijl rust op het gildewapen. Het
geheel is omgeven door een in slecht Latijn geschreven inscriptie
“Sigillum gvlde sg.Sebastiani Lovanien”. Dit zegel werd aan een
authentiek document gehangen door middel van een rode zijden koord
en werd beschermd door een blank ijzeren etui. De tweede tekening is
de enige reproductie die wij kennen van het koningscollier van het
Leuvense Sint-Sebastiaansgilde.
Samenwerking nu
Het oude en uitgestrekte “Pays d’Arc” is in het huidige Frankrijk beperkt tot de streek ten noordoosten
van Parijs. Daar vormen de traditionele boogschutterscompagnieën een federatie. Deze is uitsluitend
actief op sportief gebied. De bisschop van Soissons aanvaardt geen enkel materieel gezag meer, maar
houdt daarentegen wel een groot moreel gezag in stand over de handboogschutters. Als zodanig zit hij
getrouw diverse manifestaties voor die geregeld door de verenigingen van zijn bisdom georganiseerd
worden. Het Grootmeesterschap dat hij in de Orde van de Aartsbroederschap van Sint-Sebastiaan
bekleedt, geeft aan de bisschop de mogelijkheid, eventueel buiten zijn diocees en door de
aartsbroederschap heen, zijn invloed uit te oefenen. Die invloed beperkt zich tot de morele activiteiten
van de verenigingen. Dit schijnt op dit ogenblik noch aan de wens van de verenigingen, noch aan het
verlangen van de Grootmeester te beantwoorden. Overigens bewaren het grootste deel van die historische
handboogcompagnieën angstvallig, behalve het ritueel van de “Chevalerie d’Arc”, de religieuze tradities
door uiterlijke kenmerken, zoals statuten, afbeeldingen en de jaarlijkse missen. Deze hele erfenis wordt
opmerkelijk weergegeven door de collectie van het museum over de handboogcompagnieën in Crépy-enValois, ten zuiden van Soissons. Een bezoek daar is ten zeerste aan te bevelen.
Het oude hertogdom Brabant
Dat is tegenwoordig in nationale, provinciale en taalkundige delen uiteen gevallen.
Deze verbrokkeling vinden wij terug in de “federale” organisatie van de historische gilden, die er zich
gehandhaafd hebben. De verschillende federaties van Noord-Brabant, van Vlaams-Brabant en van de
Kempen beroepen zich met recht op de oude geest en de tradities van de gilden van het oude hertogdom.
Dat geldt slechts in mindere mate of zelfs in het geheel niet voor de gilden in het Romaanse taalgebied
van het hertogdom, alsook niet voor die van de oude hertogelijke hoofdstad. In Leuven bestaat geen gilde,
in ’s Hertogenbosch blijken initiatieven te leven. Tweehonderd jaar na de Revolutie blijft er een lacune
bestaan. Het verdwijnen daarvan zou één van de rampzalige effecten ervan doen uitwissen.
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NATIONAAL KONINGSSCHIETEN TE KESSENICH
Op 2 oktober jl. vond in het pittoreske dorpje Kessenich, gelegen in de buurt van Maaseik, het Nationaal
Koningsschieten plaats, een organisatie onder de vleugels van het Belgisch Overlegorgaan.
Het lokaal van de inrichtende gilde is gelegen vlakbij de dorpskerk, alwaar de deelnemende gilden de dag
begonnen met een mooie misviering opgedragen door E.H. Jaak Leen en opgeluisterd door het zangkoor
Sint-Martinus uit Kinrooi. Tijdens de misviering werden ook de orden van verdienste uitgereikt aan
verdienstelijke gildeleden.
Na de gildemis stelden de 63 deelnemende gilden,
vergezeld door verschillende muziekkorpsen zich
op voor een korte, maar mooie stoet naar het
feestterrein. Op het einde van deze rondgang
passeerde iedere gilde voorbij de tribune met de
genodigden, die ze dan ook op gepaste wijze hulde
brengen. De jury beslist later op de avond wie zal
gehuldigd worden als mooiste koningspaar,
mooiste gilde, enz…
Na de gebruikelijke speeches van de plaatselijke notabelen
en de voorzitter van het Belgisch Overlegorgaan bracht het
zangkoor St.-Martinus uit Kinrooi eerst nog een
adembenemende versie van het nationaal volkslied in de 3
landstalen en verklaarde de president van het Belgisch
Overlegorgaan het Nationaal Koningsschieten voor
geopend. Daarna was ieder koningspaar uitgenodigd op een
aangename receptie, aangeboden door het inrichtend
verbond Maas en Kempen in het lokaal van de schutterij.
Na de receptie werden de koningsparen door het
muziekkorps van Lommel naar de schietstand begeleid.
De koningen worden door lottrekking onderverdeeld in 2
groepen. Op een grote houten plaat is door een plaatselijke
kunstenaar een mooie vogel geschilderd, een Vlaamse gaai.
Rond deze vogel is er een zwarte ring, die door de koningen
moet weggeschoten worden. In de eerste ronde zijn er 2
schietbomen in gebruik, de koning die de vogel afschiet
mag samen met 7 koningen voor hem en 7 koningen na hem
meedoen aan de finale.
Samen met de koning van vorig jaar wordt er dan opnieuw
begonnen tot de vogel valt. De gelukkige mag zich dan
Nationaal Koning noemen.
Na een spannende strijd was deze eer dit jaar weggelegd
voor ondergetekende Mark Demulder, koning van
Eendracht L.S. Gestel (Lummen), die op het juiste ogenblik
met een welgemikt schot de laatste vezel doorschoot en de
vogel deed tuimelen. Vreugde alom en niet het minst bij de
eigen gildeleden.
Naast de koningsschieting is er ook nog de prinsenschieting. Zij schieten slechts één ronde en het was de
Nationaal Prins van vorig jaar, Gregory Kriescher van de Kgl. St.-Michael Flobert Club uit Linde
Hergenrath, die zichzelf opvolgde als Nationaal Prins.
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De mooie dag werd dan beëindigd met de overhandiging van de zilveren breuk, die zeker een mooie
plaats krijgt bij de respectievelijke winnaars.
Een prachtige organisatie en een echte nazomerse dag, beter dan wij gekend hebben in juli en augustus,
maakten van deze Nationale Koningsschieting een geslaagde dag.
Mark Demulder, nationaal koning

Naast de schietingen voor Nationaal Koning en Nationaal Prins hadden er ook nog wedstrijden plaats voor diverse wapens en
zorgden muzikanten voor de nodige sfeer in en rond de feesttent.

Weetje
Mark Demulder, nationaal koning, is tevens koning van de gilde Eendracht L.S. Gestel (Lummen). Velen
zullen zich afvragen wat de letters L en S betekenen. Het zijn de beginletters van Lutgardis en Sebastiaan,
de patroonheiligen van de 2 gilden die na een fusie samen de gilde Eendracht L.S. Gestel (Lummen)
vormen.
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Uitslagen en prijzen Nationaal Koningschieten
Nationale Koning 2011: Mark Demulder
Schuttersgilde Eendracht LS Gestel

Nationale Prins 2011: Gregory Kriescher
Kgl. St.-Michael Flobert Club Linde Hergenrath

Orde van verdienste “Zilver met gouden rand”:
Raimond Thijs, Jozef Jans, Willem Ketelslegers en Constant Caproens, allen van Kon. Schuttersgilde St.Blasius Rijkhoven
Optocht
Koning: Schuttersgilde St.-Lambertus Laren
Koningin: Kon. Oude Schuttersgilde St.-Niklaas Eigenbilzen
Koningspaar: Kon. Schutterij St.-Sebastiaan St.-Huibrechts-Lille
Keizerspaar: Schutterij St.-Mon. & Gon. Maasmechelen 1
Vaandeldrager Militair & Fantasie: Kgl. St.-Hubertus Schützen Lontzen
Vaandeldrager Historisch: Kon. Schutterij St.-Joris Kaulille
Commandant Militair & Fantasie: Kon. Schutterij St.-Servatius Raam
Commandant Historisch: St.-Jozefgilde Lommel
Defilé Militair: Schutterij St.-Laurentius Meeswijk
Defilé Fantasie: Kon. Schuttersgilde St.-Jozef Oud-Winterslag
Defilé Historisch: Schutters St.-Sebastiaan Grote Brogel
Mooiste groep Militair: Schutterij St.-Martinus Niel-bij-As
Mooiste groep Fantasie: Schuttersgilde St.-Kristoffel Munsterbilzen
Mooiste groep Historisch: Kon. Gilde St.-Sebastiaan Lommel
Grootste gilde/schutterij: Kon. Gilde St.-Sebastiaan Lommel
WEDSTRIJDUITSLAGEN
Schietdiscipline O.L.S.: Buks op blokjes
1ste plaats:

Schutterij St.-Mon. & Gon. Maasmechelen 1
Kon. Schutterij St.-Servatius Raam
Kon. Schutterij St.-Servatius Raam
Schutterij St.-Hubertus Manestraat
Schutterij St.-Laurentius Bocholt
St.-Johannes Schützengesellschaft Rocherath
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Schuttersgilde St.-Gertrudis Beverst
Schuttersgilde St.-Gertrudis Beverst
Schuttersgilde O.-L.-Vrouw Zutendaal
Kon. Schuttersgilde St.-Antonius Congo-Bockrijck
Schietdiscipline P.V.K.G.S.: Karabijn op klep
1ste
2de
3de

Schuttersgilde St.-Kristoffel Munsterbilzen
Kon. Oude Schuttersgilde St.-Niklaas Eigenbilzen
Schuttersgilde St.-Jacobus Eversel

Schietdiscipline O.S.V.: Geweer op blokjes
Jeugd: Dôme Joël, St.-Hubert Gemmenich
Dames: Hagen Anne-Marie, St.-Hubert Gemmenich
Heren: Dôme Mathieu, St.-Hubert Gemmenich
Ploegen:
1ste : Kgl. St.-Hubertus Schützen Lontzen
2de : St.-Hubert Gemmenich
3de : Kgl. St.-Nikolaus Bürgerschützen Eupen
Schietdiscipline Confederatie Historische Schuttersgilden: Luchtkarabijn vlak op pluimpjes
Dames: Jonckers Jeannine, Mechelse Kolveniersgilde
Heren: Veuskens Jaak, Schutterij St.-Harlindis. & Relindis Ellikom
Ploegen: Mechelse Kolveniersgilde
Schietdiscipline H.S.G.B.: Boogschieten liggende wip 17 meter met katrolboog
Jeugd: Rasschaert Tom, Kon. Sint-Sebastiaansgilde Meensel-Kiezegem
Dames: Van Criekinge Nady , Kon. Sint-Sebastiaansgilde Meensel-Kiezegem
Heren: Willems Willy, Kon. Sint-Sebastiaansgilde Waanrode
Ploegen: Kon. Sint-Sebastiaansgilde Schaffen
Schietdiscipline H.S.G.B.: Boogschieten liggende wip 17 meter met gewone handboog
Jeugd: Collignon Kris, Sint-Sebastiaangilde Dilbeek
Dames: De Pauw Solange, Sint-Sebastiaangilde Dilbeek
Heren: Luyten Henri, Kon. Sint-Sebastiaansgilde Schaffen
Ploegen: Kon. Sint-Sebastiaansgilde Waanrode
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Den Crans
van Aloude Schuttersgilden
van Antwerpen

BESCHRIJVING VAN DE
"KONINCKBREUK KRUISBOOG"
De zilveren Gildebreuk, die in 1976 geschonken werd aan het
Kapiteinschap "Kruisboog", bestaat uit 10 volzilveren schakels, naar
oude traditie in de vorm van de Bourgondische vuurslag. De
schakels zijn gietwerk van de goudsmid Paul van Dessel, destijds
leraar goudsmederij in het Technisch Instituut in de Londenstraat.
Achteraan sluit de keten met een zilveren medaille met het wapen
van de Stad Antwerpen.
Vooraan hangt de centrale plaat, eveneens in zilver, waarop het wapen
van de gilde, gehouden door de Wildeman en de Wildevrouw van
het Antwerps stadswapen en onderaan de wapenspreuk met de datum
van erkenning van de gilde van de "Oude Voetboog".
Het was de toenmalige stadssecretaris prof. C. Peeters (K.U.Leuven)
die de gilde de toelating gaf om in de hoofdplaat van de breuk het
wapen van Antwerpen te gebruiken.
Aan de centrale plaat hangt een "Koninckvogel". Tussen de medaille en
de centrale plaat bevinden zich zes medaillons.

Detail van de zilveren medaille met het wapen van Antwerpen. De
afkorting S.P.Q.A. staat voor “Senatvs Popvlvs Qve Antverpiensis” of “De
senaat en het volk van Antwerpen”
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Achterzijde van de zilveren medaille met
vermelding "STAD ANTWERPEN, DE
GILDE VIERT, 8.9.1968".

Medaillons met links het wapen van de familie van Havre en rechts
het wapen van de familie Cogels

De families d’Ursel, van de Werve, van Havre
en Cogels zijn leden van het beschermcomité
van de gilde. Ze hebben een belangrijke rol
gespeeld in de geschiedenis van de Antwerpse
schuttersgilden. Zij schonken dan ook deze
medaillons bij de creatie van de breuk in
1976.

Medaillons met links het wapen van de familie d'Ursel en rechts
het wapen van de familie van de Werve

Medaillons met links het wapen van de "Oude Voetboog" met vermelding
"D.G.W" (De GoedWilligen) en de datum 1306, het jaar van de erkenning van
de "Oude Voetboog" in Antwerpen.
Rechts een afbeelding van St.-Joris te paard, de patroonheilige van de
Kruisboogschutters
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Detail van de zilveren centrale plaat met “Koninckvogel”:
Centraal staan de Wildeman en de Wildevrouw die het
gildewapen vasthouden.
Het wapen van de gilde bestaat uit een krans met zes rozen,
zoals bekend van de krans die de zes privilegiën van de stad
symboliseren. Binnen de krans bevindt zich een kruisboog met
twee gekruiste buksen geflankeerd door twee krukkenkruisen.
Onder de Wildeman en Wildevrouw vermeldt een banderol de
tekst ATTRITA RESURGO, de wapenspreuk van de stad
Antwerpen na de Spaanse furie, die door de toenmalige
Kolveniersgilde en door "Den Crans" bij zijn oprichting
werd overgenomen.
De wapenspreuk ATTRITA RESURGO staat voor
"Vernederd, beledigd doch herrijzend". Zij verwijst ook naar de
overheersing door Napoleon, waarbij de gilden verboden
werden en hun eigendommen verbeurd verklaard. Onderaan de
datum 1306, het jaar van de erkenning van de schuttersgilde
"Oude Voetboog" te Antwerpen.
De zilveren "Koninckvogel" hangt met twee kettingen aan de
centrale plaat. Hij draagt een gouden kroon en heeft een
kruisboog
tussen de
snavel.
Op de achterzijde van de "Koninckvogel" staat de vermelding
van "Stichting Pierre Borgions Koning 1979", die het juweel
schonk aan de kruisboogsectie naar aanleiding van zijn
Koningschap.

Foto van de huidige koning met de
koningsbreuk
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Ontmoetingsdag regio Limburg
Op zaterdag 22 oktober 2011 heeft het Limburgs
regionaal bestuur “Het land van de Bockeryder“
een ontmoetingsdag georganiseerd in het
nagelnieuwe lokaal van de schuttersgilde St.-Jozef
Oud-Winterslag (gelegen: Op de Meerstraat z/n Genk).
Deze ontmoetingsdag werd georganiseerd om onze werking toe te lichten en ook om iedereen in onze
regio de kans te geven om kennis te maken met collega-schutters van de andere verbonden.
Van elk van deze gilden werden er een tweetal
afgevaardigden uitgenodigd om eens te komen luisteren en te
ontdekken naar datgene wat dit regionaal bestuur reeds heeft
gerealiseerd en nog wil realiseren. Er waren negentien
schuttersgilden aanwezig met in totaal ± 37 personen.

Regiovoorzitter Peter Ressen

Om 14u trok onze voorzitter van de F.V.H.S., Paul Stoop,
onze ontmoetingsdag op gang met een powerpointpresentatie
over de Federatie. Met deze presentatie werden de werking
en hun doelstellingen overzichtelijk voorgesteld. Ook hun
niet-aflatend streven naar het behoud van de aangesloten
gilden, maar zeker ook het aansluiten van nieuwe gilden
en/of van bonden vanuit de verschillende gewesten wordt
nauwlettend opgevolgd.

Daarna nam onze regionale voorzitter Peter Ressen het woord om ons op een eenvoudige, maar boeiende
manier een samenvatting te geven over de Limburgse regio, wat hun doelstellingen en projecten zijn en
waarvan het “Scholenproject” echt wel een pareltje is.
Na deze uiteenzettingen werd er een vijftiental minuten gepauzeerd en hadden wij de tijd om ons van een
drankje(s) te voorzien.
Het vervolg van ons namiddagprogramma bevatte nog een interessant onderwerp, nl. het onderhoud en
bewaren van het gildezilver. Deze presentatie werd verzorgd door Elisabeth Mertens. Zij is restauratrice
in opleiding, die ons aanbevolen werd door Dietlinde Peeters van het Zilvermuseum Sterckshof. Zij
bracht ons op de hoogte van de verschillende manieren die er zijn om het zilver te onderhouden en te
bewaren. In de
nabije
toekomst zal
men deze info
terug kunnen
vinden op de
website van de
F.V.H.S.
Na deze
uiteenzetting
was het tijd om
de benen eens
te strekken, kennis te gaan maken met de andere afgevaardigden en ook met een paar schietdisciplines
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van de Limburgse schuttersgilden. Niet alleen het klepschieten kwam aan bod, maar ook was er de
mogelijkheid om met de luchtbuks te schieten.
En zo werd de rest van de namiddag ingevuld. Voor wij er erg in hadden was het tijd om aan tafel te gaan
en te genieten van de lekkere broodjes. Na deze maaltijd nam de regiovoorzitter nog even het woord om
de inrichtende gilde en ook de aanwezigen te bedanken voor hun medewerking en hun interesse en ons
ook een behouden thuiskomst toe te wensen.
Jean De Wit

Ontmoetingsdag Oost-Vlaamse schuttersgilden
Op zaterdag 1 oktober hield de ‘Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden’ een allereerste
ontmoetingsdag voor de regio Oost-Vlaanderen.
Het was een prachtige, zonnige dag van zo wat 20°C, wat al een goed begin van het evenement was.
’s Ochtends vroeg om 10.30u stonden Jens en ik in Wetteren na onze treinrit. Eens op het terrein van SintSebastiaan Wetteren zagen we Frank, Koen en de voorzitter van Wetteren (Jan) die nog druk bezig waren
met de laatste voorbereidingen. Even later kwamen ook Davy en Marijke ons hierbij helpen: de
wegwijzers op hun plaats stellen, de tafels en stoelen buiten plaatsen, de tentoonstelling opstellen, …
waren een aantal van de taken die nog volbracht moesten worden.
Om 12.30u kwamen al enkele gildeleden van Wetteren toe. Iets later arriveerden de andere genodigde
gilden waaronder: Eeklo, Berlare, Overmere, Mariakerke en Wichelen.
Bij aanvang sprak Koen de gildes toe en legde uit hoe de middag zou verlopen. Rond 13u begon het
eerste peloton van 4 man, nl. Leopold Timmerman, Marnix De Grande, Camiel Dobbelaere en Jaques
Wauters (Eeklo), te schieten. Zij behaalden een mooie 22 punten, maar was dit wel voldoende om de
beker te winnen?
André Versluys, Emiel Verhulst, Freddy Fruithof en Freddy Riengoir trotseerden de wip in de bloedhete
zon en ze scoorden 18 punten.
Het volgende peloton kon aantreden: de schutters waren De Smedt Jonathan, De Smedt Cindy,
Vlaeminck Franky, De Loose Mario en Vlaeminck Luc. Samen kwamen ze met 20 punten ontzettend
dicht in de buurt van de score van Eeklo.
Toen was Mariakerke aan de beurt. Met 4 man en 1 vrouw sterk gingen Rik De Koninck, Jeroen
Anseeuw, Declerck Frank, Philips Eric, Van De Vure Georgette de strijd aan met de wip. Als eindtotaal
hadden ze 16 punten.
De twee volgende schuttersgroepen waren beide van Wetteren en het verschil in punten tussen beide was
1 vogel. Het eerste peloton bestond uit Jan, Georges, Willy, Victor en Edwin. Het tweede peloton werd
vertegenwoordigd door Ronny, Davy, Marijke, Jean-Pierre en Lucien. Ze behaalden respectievelijk 16 en
17 punten.
And last but not least, de gilde Wichelen: deelnemers waren Rosita, Raf, Yasmin, Shani en Koen. Rond
16.45u brachten zij hun totaal op 13 punten.
Nadat het laatste peloton had geschoten, werden de punten geteld en kon de prijsuitreiking plaatsvinden.
Frank nam deze taak op zich en zo kregen de eerste 3 gildes een prijs: voor de 1ste plaats was er een fles
Keizer Karelbier voorzien voor elke schutter, een beker en een aandenken, voor de 2de plaats was er een
fles Cava voor elke schutter en een aandenken, voor de 3de plaats was er ook een fles Cava voor elke
schutter en een aandenken.
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De beste schutter met de meeste individuele punten kreeg ook een prijs. Er was een ex aequo tussen Luc
Vlaeminck (8 punten met 4 kleine vogels en 1 hoge) en Raf (8 punten met 8 kleine vogels), maar omdat
Raf het meeste aantal vogels had geschoten, won hij de biermand.
De overige gildes die niet in de prijzen vielen kregen ook een aandenken aan deze eerste ontmoetingsdag.
Na de prijsuitreiking volgden de speeches van
Frank, voorzitter Oost-Vlaanderen, Paul, voorzitter
van de Federatie en mezelf als secretaris van OostVlaanderen. Iedereen werd hierin bedankt voor
hun komst, medewerking, inzet en broederlijkheid.
Tussendoor werd er ook initiatie op de liggende
wip gegeven. Deze taak werd door Koen en mezelf
verzorgd. Ik vulde de wip in, raapte pijlen en Koen
gaf uitleg aan mensen die niet zo vertrouwd waren
met het schieten op ‘de liggende wip’.
Even later kon er ook geluisterd worden naar de
muziekband die op de achtergrond allerhande nummers speelde van bekende en uiteenlopende genres. Zij
deden dit met een vleugje humor, door bij bepaalde nummers een bijhorende hoed op te zetten.
De tentoonstelling had ook veel succes. Men kon er ‘breuken’ van de gildes bekijken, oude geschriften,
enz… De nodige uitleg lag erbij ter inzage of kon gevraagd worden.
Tenslotte was er ook nog ‘de markt’,
die zich binnen bevond. Er werden
allerhande borden en tegels uitgestald
en kon men deze ruilen, kopen of
gewoon bewonderen.
Hiermee was de eerste ontmoetingsdag
voor Oost-Vlaamse schuttersgilden
afgelopen en keerde iedereen tevreden
terug naar huis.
Kortom, het was een wondermooie dag
en we zijn tevreden dat deze dag een
succes was. We hopen dat dit in de
toekomst nog beter kan en dat er nog
meer gildes deelnemen.
De winnaars van de schieting

Yentl François, secretaris Oost-Vlaanderen,
met dank aan Jens Van Schuylenbergh

1ste sportmarkt te Oostende
De sportraad van de stad Oostende organiseerde op 28 augustus 2011 in de Mr. V-arena in het
Schorrepark een eerste sportmarkt. Het was de bedoeling om aan alle Oostendse sportverenigingen de
kans te bieden zichzelf bij het brede publiek kenbaar te maken.
Niet minder dan 31 verenigingen tekenden present. Ook onze schuttersmaatschappij, de K.H.M. Willem
Tell Oostende, was er door 3 bestuursleden vertegenwoordigd. Er werd doorlopend een
powerpointpresentatie getoond waarop de diverse activiteiten van onze maatschappij naar voor gebracht
werden.
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Van VlaS kregen wij de gevraagde infofolders “Staande wip” en “Liggende wip” ter beschikking en wij
konden op die manier toch enkele bezoekers nader laten kennis maken met onze sport. De
geïnteresseerden werden dan uitgenodigd om op een ledenschieting eens langs te komen om totaal
vrijblijvend “in werkelijkheid” nader met het
boogschieten op staande en/of liggende wip
kennis te maken en wij durven hopen dat er
uiteindelijk enkel nieuwe leden zullen kunnen
gerekruteerd worden.
De sportbar van de Mr. V-arena waar het
evenement plaatsvond, was werkelijk te klein,
want de organisatoren hadden een dergelijke
respons niet verwacht. Deze eerste organisatie
was dan ook een succes en er werden reeds
plannen gesmeed om volgend jaar dit initiatief te
herhalen.
Norbert Valcke
Secretaris K.H.M. Willem Tell Oostende

31ste kampioenschap van Stene staande wip en grote prijs Archery
Dynamics op 26 juli 2011
Op dinsdag 26 juli 2011, traditiegetrouw de eerste dinsdag na 21 juli, werd voor de 31ste keer verzameling
geblazen in het sportpark De Schorre te Oostende, rond de staande wip van de K.H.M. Willem Tell
Oostende. Niettegenstaande het minder goede weer mochten we voor dit jaarlijks beschrijf
“Kampioenschap van Stene” en de sedert enkele jaren eraan gekoppelde “Grote prijs Archery Dynamics”
61 schutters verwelkomen. 50 senioren en 11 jeugdschutters wedijverden vanaf 13.30 uur tijdens het
beschrijf voor de ereschaal geschonken door de stad Oostende en voor de fles whisky geschonken door de
hoofdman.
Het was Diego Vanmorrelghem uit Veldegem die de eerste top neerhaalde en meteen de trofee van de
stad Oostende veroverde. De derde top, waaraan de fles whisky verbonden was, werd kort daarna door
ons eigen lid Guy Leempoels neergehaald.
Rond 17.30 uur kon dan de blokschieting “Grote Prijs Archery Dynamics” aanvangen. Aan deze prijs is
een trofee en een waardebon van € 150,00 verbonden. Deze laatste wordt geschonken door Peter
Bouttelisier, zaakvoerder van Archery Dynamics, de gekende zaak in bogen, pijlen en trofeeën. Na de
eerste 3 ronden was er nog niemand in geslaagd de begeerde hoofdvogel te schieten. Uiteindelijk op het
einde van de vijfde ronde slaagde Daniël Bouttelisier, onze hoofdman en vader van Peter, erin de blok
volop te treffen. Niemand van de 9 nog volgende schutters kon hem dit nadoen.
De nieuwe “Kampioen van Stene” was gekend en eindelijk, na 25 jaar, is het opnieuw iemand uit de
eigen rangen die deze titel kon veroveren.
Proficiat aan de hoofdman die fier als een pauw de trofee uit handen van de schepen van sport, Nancy
Bourgoignie, in ontvangst mocht nemen en van zijn zoon Peter kreeg hij de waardebon van € 150,00
overhandigd.
Het was alweer een puike manifestatie ten gunste van onze geliefde sport.
Norbert Valcke
Secretaris K.H.M. Willem Tell Oostende
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Nieuwe Sire en Baljuw
liggende wip bij K.H.M. Willem
Tell Oostende
Bij de K.H.M. Willem Tell Oostende had op 3 oktober
in het lokaal PAX (kelderverdieping), Schilderstraat 5 te
Oostende, de jaarlijkse sireschieting op liggende wip
plaats.
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Niet minder dan 25 schutters gingen de strijd aan en
na de 3 reglementaire ronden hadden 10 schutters de
hoofdvogel afgeschoten en moest er dus gekampt
worden voor de titel. Na de eerste kampronde bleven
enkel nog de hoofdman Daniël Bouttelisier en de
schatbewaarder Noël Vandecasteele in de running. Na
5 extra kampronden tussen de 2 finalisten was het
uiteindelijk Noël Vandecasteele die met een score van
3 tegen 2 de titel van Sire liggende wip 2011-2012
behaalde.
Tijdens de eerste 3 reglementaire ronden van de
baljuwschieting had niemand een van de beide
vleugels van de sirevogel afgeschoten en was er dus
De nieuwe sire en de nieuwe baljuw
nog geen nieuwe baljuw. Volgens het reglement wordt
de titel van baljuw dan toegekend aan de schutter die de eerste hoogvogel schiet tijdens het beschrijf dat
onmiddellijk volgt na de sireschieting. Het was uiteindelijk Mario Madelein die in de derde ronde van het
beschrijf de hoofdvogel volop trof en zich dus Baljuw liggende wip 2011-2012 mag noemen.
Norbert Valcke, secretaris

Finale van de “Schaal de Spot”, een organisatie van het
Koninklijk Verbond Veurne-Ambacht
Zoals ieder jaar wordt de finale van de fel betwiste “Schaal de Spot” gehouden op het terrein van de
schuttersgilde Willem Tell Lo. Deze schutterscompetitie had plaats op zaterdag 10 september 2011.
De competitie “Schaal de Spot” werd dit jaar al voor de 51ste keer georganiseerd. Dit jaar kwamen vanuit
24 verschillende gilden van het Kon. Verbond Veurne-Ambacht 55 ploegen van elk 5 schutters in het
strijdperk. Na vier voorronden bleven er nog 4 ploegen over voor de finale: Beselare A, Diksmuide B,
Langemark A en Staden A.
De ploegen waren sterk aan elkaar gewaagd en heel wat schutters kwamen de finalisten aanmoedigen,
maar de zenuwen op zo'n dag onder controle houden en een tikkeltje meer geluk maken dikwijls het
verschil tussen winnen en verliezen.
Langemark A ging uiteindelijk met 53 punten (van de 58 punten op een volle wip) met de overwinning
lopen. Beselare A strandde op de tweede plaats met 50 punten. Staden A eindigde derde met 49 punten.
De vierde plaats was voor Diksmuide B met 46 punten. De winnende ploeg van Langemark A bestond uit
Antoine Caron, Alex Callewaert, Renaat Caron, Jeroen Caron en Jerome Caron.
Tijdens de finale is er ook nog een individuele prijs weggelegd voor de schutter die tijdens de finale het
hoogste aantal punten kan bijeen schieten. Dit jaar sleepte Antoine Caron die prijs in de wacht met maar
liefst 18 punten.
Gelijklopend met de finale die betwist wordt op de tweede wip, vond er op de eerste wip ook nog de grote
prijs van de erevoorzitter Jean Destrooper plaats. Daar geldt een totaal andere puntentelling. Tijdens het
beschrijf telt een afgeschoten vogel maar voor één punt en dubbel afgeschoten vogels tellen niet mee in
de puntentelling. 62 schutters namen deel aan deze wedstrijd op wip 1. Twee schutters uit Staden konden
elk 5 punten bijeensprokkelen, nl. Pascal Naert en Joeri Debaere. Door omstandigheden kwam er geen
bekamping tussen beide schutters en zo werd het mooie porseleinen bord aan Joeri Debaere overhandigd.

29

De competitie ging door onder een stralend zonnetje en na de uitgebreide prijsuitreiking kon men nog
samen genieten van een heerlijke receptie aangeboden door het gemeentebestuur van Lo, in aanwezigheid
van burgemeester Lode Morlion.
Ghislaine Vandewalle, secretaris Kon. Verbond Veurne-Ambacht

Jubileumviering in de gilde Willem Tell Lo
Op zondag 14 augustus 2011 werden bij de gilde Willem Tell Lo drie jubilarissen gevierd. Hierbij de
toespraak die voor die gelegenheid werd gehouden:
“Beste Schuttersvrienden,
Aan allen hartelijk welkom op deze heel bijzondere dag. Niet minder dan drie leden van onze gilde
Willem Tell Lo vieren vandaag hun lange en rijk gevulde schutterscarrière. Maar wie zijn die
feestneuzen? Wel, Paul Derycke is al 50 jaar schutter: een gouden jubileum en Pierre Deloz en Gerard
Chamon kunnen al 60 schuttersjaren voorleggen en vieren dus vandaag hun diamanten jubileum. En ja,
hoe meer jaren erbij komen, hoe meer ervaringen en ook hoe meer titels er kunnen verworven worden.
Ze zijn ook alle drie tot echte schutters gedoopt, want zowel Paul, Pierre als Gerard gingen al enkele
malen bij de dokter op bezoek nadat ze een pijl op een verkeerde manier op hun hoofd hadden
opgevangen.
Maar ik wil nog iets meer vertellen, elk over hun eigen carrière, niet té uitgebreid, maar toch enkele
bijzondere speerpunten.
Beginnen we bij de jongste: Paul Derycke met zijn gouden jubileum.
Als jonge knaap trok Paul mee met zijn pa en leerde van hem die mooie hobby in zijn thuisdorp Reninge
waar tot op heden nog altijd een bloeiende gilde bestaat.
Uit de annalen van onze gilde Willem Tell Lo zien we dat Paul al in 1966 lid was bij ons. Zo is Paul al 17
jaar (met enkele tussenpozen) lid bij de gilde van Lo. Paul werd 2 maal schutterskoning. Een eerste maal
in 1972 te Reninge. Ook in 1978 werd hij schutterskoning en nam toen deel aan de keizerschieting te De
Panne. Paul vormt samen met Pierre, Gerard, Jan en Etienne een verwoede kaartersgroep. Paul heeft ook
twee vaardige handen en zorgt samen met de bestuursleden voor de wip, herstelt de kapotte vogels, zorgt
voor de accommodatie op het terrein en is ook altijd bereid vrijwillig de handen uit de mouwen te steken.
Daarom Paul, onze grote dank en we wensen je nog veel aangename schuttersjaren in ons midden.
En wat weten we van Pierre en Gerard? Eigenlijk te veel om op te noemen, maar toch haal ik enkele
bijzonderheden aan. Wel, ze zijn even oud, beiden 60 jaar schutter en kunnen beiden al heel wat
diamantjes aan hun schutterskroon kleven. Pierre startte zijn schuttersloopbaan in St.-Deb. Beveren aan
de IJzer, maar deze bloeiende gilde is jammer genoeg in 1970 ter ziele gegaan. Langs Oostvleteren om,
kwam Pierre in 1979 in onze gilde te Lo. Pierre schoot 4 keer koning te Beveren en al 3 maal te Lo, nl. in
1991, 2006 en 2008. Pierre veroverde ook verscheidene kampioenstitels, zoals in 1976 Kattekampioen te
Ieper, veroverde de prijs van de voorzitter te Lo in 1983 en laatstleden won Pierre het meest aantal pijlen
in Zuid-Westland.
Samen met zijn vriend Gerard, werd Pierre bestuurslid van het Koninklijk Verbond Veurne-Ambacht in
februari 1995. En sedert dit jaar is Pierre voorzitter van het Koninklijk Verbond Veurne-Ambacht.
Daarom Pierre, hartelijk proficiat van ons allen voor deze rijk gevulde schutterscarrière en dank voor uw
belangeloze inzet t.o.v. de plaatselijke gilde Willem Tell Lo en het Koninklijk Verbond Veurne Ambacht.
We wensen je nog veel leuke schuttersjaren.
Gerard Chamon, ook 60 jaar schutter en een even rijk gevulde diamanten kroon.
Gerard startte in Adinkerke waar toen 2 gilden actief waren, nl. Adinkerke-dorp en Adinkerke-veld, maar
jammer genoeg hebben ook beiden opgehouden te bestaan. Gerard was zeer lang lid te De Panne, maar
sedert het overlijden van zijn vriend Jean Werquin is Gerard nu al verschillende jaren lid bij ons in
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Willem Tell Lo. Maar wie is Gerard als schutter? Aan de ouderen onder jullie moet ik hem niet
voorstellen, want waar Gerard opdaagde, wist men dat hij zeker een geduchte kandidaat was voor de
oppergaai. Gerard kon zich ettelijke malen tot koning kronen en kon aldus ook telkens meedingen in de
regio voor de keizerschietingen. Zo
werd Gerard al in 1957 voor de 1ste
maal keizer van het Koninklijk
Verbond Veurne-Ambacht. Dit
herhaalde hij ook in 1960, 1962,
1977 en 1983, dus 5 keer. Gerard is
ook samen met Pierre sedert februari
1995 bestuurslid van het Koninklijk
Verbond Veurne-Ambacht.
Maar er is nog iets, Gerard, 't is niet
omdat je boog laatstleden tijdens het
schieten in talrijke brokken vloog,
dat je nu plots aan stoppen moet
denken.
In elk geval hartelijk proficiat en nog
vele plezierige schuttersjaren.”
De 3 jubilerende schutters kregen van de gilde Willem Tell Lo een mooi geschenk en ook hun dame werd
in de bloemen gezet. Heel wat vrienden-schutters brachten geschenken mee. Door de plaatselijke gilde
werd er nog een heerlijke receptie aangeboden. De jubilarissen werden op de gevoelige plaat gezet en
daarna volgde nog een prachtige schieting onder een zwakke zomerzon. De schieting stond helemaal in
het teken van de jubilarissen en zij waren ook de vrijgevige sponsors.
Ghislaine Vandewalle, lid van Willem Tell Lo en secretaris van het Koninklijk Verbond Veurne-Ambacht

Karabijnschuttersgilden Verbond Beringen-Mijnstreek:
wedstrijden en uitslagen
Op zondag 28 augustus 2011 was de laatste van 10 wedstrijden voor de karabijnschuttersgilden van het
Verbond Beringen-Mijnstreek bij Sint-Trudo Linkhout.
De 9 vorige wedstrijden gingen door bij St.-Joris Vorst, Eendracht LS Gestel, St.-Antonius Geenhout, St.Denijs Beringen, St.-Joris Brelaar, St.-Ludovicus Paalstraat, St.-Willebrordus Meldert en St.-Lambertus
Laren.
De eindstand van het ploegenklassement na 10 wedstrijden (300 punten) is als volgt (van elke reeks worden
de eerste 5 vermeld):
1
2
3
4
5

A-reeks
Meldert
Linkhout
Brelaar
Paalstraat
Laren

297
293
292
290
289

B-reeks
Geenhout
Gestel
Paalstraat
Beringen
Laren

C-reeks
Brelaar C
Beringen C
Geenhout C
Paalstraat C
Geenhout D

289
287
277
274
267

Voor de individuele wedstrijd hadden we volgende kampioenen:

31

280 18/18
280 17/18
279
278
266

Jongeren 16-23 jaar
Kampioen: Coenen Kevin
2de Laveren Robin
3de Vilters Stef
4de Coenen Robin
Vanden Eynde Jochen

Paalstraat
Linkhout
Laren
Paalstraat
Paalstraat

50/50
49/50
47/50
46/50
46/50

Heren 24-60 jaar
Kampioen: Willems Paul
2de Laveren Johan
3de Carmans Eddy
4de Peremans Patrick
5de Christiaens Maurice
Bekkers Bart

Linkhout
Linkhout
Meldert
Geenhout
Beringen
Brelaar

50/50
50
50
50
50
50

13/13
12/13 2/3
12/13 1/3
12/13 0/3
11/12
11/12

Dames 24-60 jaar
Kampioene: Snyers Annik
2de Vanoppen Jeanne
3de Isenborghs Magda
4de Jans Nancy
5de Poelmans Marina

Laren
Paalstraat
Geenhout
Geenhout
Beringen

50/50
50
50
49
49

8/8
7/8
5/6
10/11
5/6

Mannen +60 jaar
Kampioen: Huygens Ernest
2de Orens François
3de Reynders Daniel
4de Kenens Georges
5de Reynders Alfons

Brelaar
Paalstraat
Beringen
Meldert
Linkhout

50/50
50
50
50
50

14/15
11/12
8/9
7/8
6/7

Vrouwen +60 jaar
Kampioene: Schroven Gabriella
2de Vaneerdewegh Lisette
3de Vanwetswinkel Roza
4de Marx Marie Louise
5de Leurs Roza

Geenhout
Brelaar
Geenhout
Meldert
Linkhout

De kampioenenploeg van Geenhout B

50/50
48
47
46
9/10
45
8/9

Op 3 september was er de
jaarlijkse keizerschieting
die dit jaar doorgang vond
bij St.-Franciscus Hulst. Dit
gaf volgende uitslag:

Keizerin Snyers Annik en keizer Vilters Stef

De kampioenenploeg van Meldert A

De kampioenenploeg van Brelaar C (de ploeg werd
tijdens het jaar wat gewijzigd)

Mannen:
Keizer: Vilters Stef
2de Reynders Daniel
3de Willems Paul
4de Peremans Patrick
5de Broekhoven Freddy

Laren
Beringen
Linkhout
Geenhout
Gestel

20
19
9
8
5

Vrouwen:
Keizerin: Snyers Annik
2de Aerts Christa
3de Pairoux Brigitte

Laren
Paalstraat
Brelaar

9
8
5
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4de De Blick Diane
5de Vermeyen Brigitte

Gestel
Vorst

5
4

Op 4 september werd er geschoten voor de kampioen tussen
de verbonden Beringen-Mijnstreek en Lummen. Deze
wedstrijd werd ingericht door Sint-Joris Vorst op de
schietstanden van St.-Antonius Geenhout Paal.
Intergewestelijk kampioen werd Geneiken A met 30/30 op
een klep van 25mm en met 18/18 op een klep van 20mm.
2de St.-Antonius Geenhout B
30/30 en 17/18.
de
3 St.-Jan Thiewinkel B
30/30 en 15/18
4de St.-Joris Brelaar C
27/30 en 15/18
de
5 St.-Willebrordus Meldert A
27/30 en 14/18
6de St.-Jacobus Eversel C
25/30
Op 10 september had de jaarlijkse
keizerschieting plaats tussen de verbonden
Beringen-Mijnstreek en Lummen. De
wedstrijd werd voor het tweede jaar op rij
gewonnen door Rudi Drieskens van St.Antonius Congo Bockrijk, vóór Willems Paul
van St.-Trudo Linkhout en Sneyers Dirk van
St.-Lambertus Laren.
De wedstrijd voor de dames werd gewonnen
door Vanmechelen Diane van St.-Jan
Thiewinkel, eveneens voor het tweede jaar op
rij, vóór Theunis Gerda van St.-Rochus
Genebos en Luceri Tesia van St.-Denijs
Beringen.

Keizer Rudi Drieskens en keizerin Diane Vanmechelen

De aanwezige winnaars tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking

Op zaterdag 17 september was er de jaarlijkse prijsuitreiking die doorging bij St.-Trudo Linkhout.
Julien Meyen

Sint-Sebastiaansgilde Meensel heeft een nieuwe staande wip
Na enkele jaren wachten heeft de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Meensel, met de steun van het
gemeentebestuur, weer de mogelijkheid om te schieten op staande wip. Maar ook eerder in onze
geschiedenis vinden we zo’n onderbreking terug.
Van schieten naar niet meer schieten en terug
Voor zover we in het gildeboek konden nagaan, werd er blijkbaar na 1883 niet meer op staande wip
geschoten. In de rekening van dat jaar vinden we namelijk de laatste expliciete verwijzing naar de
“vogelenschuit”, zijnde de koningsschieting. Vanaf 1886 vinden we dan steeds vermeldingen van
konings- en bestuursverkiezing.
Tijdens de twee Wereldoorlogen stond het gildeleven op een lager pitje. Zeker de Tweede Wereldoorlog,
die in zijn laatste dagen enorm veel leed meebracht voor de inwoners van ons dorp, zorgde ervoor dat de
gilde rond 1946 weer stilaan opstond en pas vanaf begin jaren 1950 weer enige betekenis had in de
dorpsgemeenschap.
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Het was vooral na de viering van 400 jaar gilde in 1956 dat er een sterke impuls kwam. Op het feest
brachten enkele aanwezige gilden volksdansen naar voor, wat het bestuur van onze gilde aanzette om ook
volksdansen aan te leren. Met die dansen oogstte de gilde veel successen, tot op de Wereldtentoonstelling
van 1958 te Brussel toe. Of er van boogschieten echter veel sprake was, daar hebben we het raden naar
gezien er niets over geschreven wordt in het gildeboek. We vermoeden daarom dat er in eerste instantie
met volksdansen en aanwezigheid op (gilde)feesten herbegonnen werd.
Pas in een document uit 1979 vinden we weer iets over boogschieten terug. Onderaan een verslag n.a.v.
het 20-jarig bestaan van de dansgroep, waarvoor de gilde op 20 januari 1979 een herinneringsmedaille
kreeg van het Ministerie van Nederlandse Cultuur, schreef de secretaris van onze gilde dat er sinds 1975
weer deelgenomen werd aan schietingen op liggende wip, georganiseerd door gilden uit het omliggende.
Opnieuw een staande wip…
Niet veel later namen enkele leden het initiatief om zelf een staande wip op te richten op de koer van de
voormalige school, welke later verbouwd werd tot Ontmoetingscentrum. Het was in eerste instantie een
open wip, die reeds na 1 jaar afgekeurd werd wegens onveilig. Uit verslagen blijkt
dat een aantal handige Harry’s uit de vereniging niet zo lang daarna zelf een kapwip
ineen staken: ijzer werd aangekocht en aaneen gelast tot een stevige mast en kap.
Deze wip werd in de loop van 1982 opgericht en sinds toen gebeurden er weer
regelmatig schietingen op staande wip.
In de loop der jaren begon de ouderdom echter ook zijn tol te eisen en tijdens een
proef van het Brabants Kampioenschap in 2006 merkte men dat de achterste pilaar
onder de grond compleet doorgeroest was. Aangezien de mast diep verankerd zat en
tevens goed vastgemaakt was aan de nog bestaande palen van de voormalige open
wip, was er niet echt reden tot paniek en er werd een extra steunpijler aan de
achterzijde geplaatst ter versteviging.
Naar alle waarschijnlijkheid was de achterste poot doorgeroest vanwege het
regenwater dat bovenaan de wip kon insijpelen en dan beneden niet de grond in kon
trekken, waardoor het op dat punt dus bleef staan. Die hypothese werd bevestigd bij
het boren van de gaten om de steunpijler vast te maken: toen kwam er namelijk een
grote hoeveelheid water uit de poten gelopen, dat er dus waarschijnlijk al jaren in
opgehoopt zat. Vanaf dat moment keken we extra uit naar mogelijkheden voor een
vernieuwing of vervanging van de staande wip. Door de verkiezingen in 2006
vingen we echter bot bij de hogere instanties. En het eigen budget was verre van
toereikend om zelf de mast te vervangen.
… maar na bijna 30 jaar aan vervanging toe
Na het aanbrengen van de steunpijler werd nog een paar jaar verder gebruik gemaakt van de mast, tot er
na de strenge winter van 2008-2009 verregaande roestvorming werd ontdekt bij enkele
verstevigingsstukken. Op sommige plaatsen kon je er gewoon door duwen. Een bevriend metaalwerker
gaf ons de raad de wip niet meer te gebruiken, wat we dan ook deden. Die beslissing viel in april 2009,
wat het (toen hopelijk voorlopige) einde betekende van de schietingen op staande wip in MeenselKiezegem.
Dat gaf echter ook problemen voor de kampioenschapsschietingen binnen ons gewest en binnen de
Hoofdschuttersgilde van Brabant. Het was (en is tot op heden) namelijk zo dat in ons gewest enkel onze
gilde en die van Halen beschikten over een eigen staande wip. Wanneer het volgens de beurtrol aan een
andere gilde uit de omgeving was om een schieting te organiseren, gebruikten zij gewoonlijk de
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schietstand in Meensel-Kiezegem. Die mogelijkheid viel nu dus weg en er moest uitgeweken worden naar
Halen of naar de dichtstbijzijnde gilde in het andere gewest, namelijk Haacht.
Sinds de verkiezingen van 2006 hadden we sporadisch reeds een paar gesprekken gevoerd met de
gemeente, die wel oor had naar onze verzuchtingen, maar eerst moest nagaan of de nodige budgetten
vrijgemaakt konden worden. Een eerste strohalm die we hadden, was het feit dat er in het nieuwe
sportbeleidsplan geld voorzien werd voor vernieuwing van bestaande sportinfrastructuur.
Toen de gilde besliste niet meer op de wip te schieten, werden ook de contacten met de gemeente weer
nauwer aangehaald. In eerste instantie overliepen we een aantal opties: renovatie van de bestaande mast,
een volledig nieuwe wip op dezelfde locatie of herlocatie naar de oude watertoren een paar honderd meter
verderop.
Die laatste optie viel al snel weg, gezien er betonrot in het gebouw vastgesteld was en er ook redelijk wat
sloopwerken binnenin nodig zouden zijn om er een staande wip in onder te brengen. De
watermaatschappij zou de oude toren dus laten afbreken van zodra de nieuwe ernaast in gebruik kwam.
Ook een renovatie kwam niet in aanmerking, gezien de toenmalige staat van de mast. Daarom opteerde de
gemeente ook voor een compleet nieuwe wip die ze zelf zou financieren, ofwel op dezelfde locatie op de
binnenkoer van het Ontmoetingscentrum, ofwel op het ernaast liggende grasplein. Dit zou dan kaderen in
een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) rond jeugd, sport en recreatie.
In stilte hoopten we dat er toch een andere oplossing was dan zo’n RUP. Wanneer dat zou doorgaan, kon
de komst van een nieuwe wip nog een extra aantal jaren vertraging oplopen vanwege studies en eventuele
onteigeningen. Helaas zag het er zo niet naar uit, tot we tijdens een gesprek met de gemeente eind 2010
vernamen dat het Ontmoetingscentrum en de binnenkoer toch niet zouden opgenomen worden in het
projectgebied van het RUP. Wanneer dat wel gebeurde, betekende dat ook dat er, volgens de
stedenbouwkundige voorschriften, in het Ontmoetingscentrum geen culturele activiteiten of feesten meer
zouden mogen plaatsvinden, maar enkel nog activiteiten rond jeugd, sport en recreatie. Gelukkig bleef
alles bij het oude en kon aan de uitvoering van het project begonnen worden.
Geduld wordt beloond
Nu de beslissing van het gemeentebestuur om een nieuwe staande wip te plaatsen gevallen was, kon er
verder gewerkt worden. De gemeentelijke sportdienst zou het project verder opnemen en dankzij de
gedrevenheid van de sportfunctionaris kwamen we tot het resultaat dat we vandaag elke dag kunnen
bewonderen.
De prijsoffertes die de sportdienst opvroeg bij diverse firma’s brachten de firma van Marc Steeland uit
Ingooigem als laureaat naar voor. Ergens hadden we daar wel op gehoopt, omdat we reeds bij andere
Brabantse gilden fraaie nieuwe staande wippen van hen gezien hadden.
Na de gunning door de gemeente, ergens tweede helft van maart, kon de nieuwe mast, met
gemotoriseerde kap en manuele slede voor de vogels, besteld worden. De leveringstermijn werd voorzien
op 2 maanden.
In de tussentijd moest het terrein natuurlijk vrij gemaakt worden. Eén van onze bestuursleden had zijn
relaties aangesproken en kon voor een kraan zorgen waarmee we de oude mast naar beneden zouden
halen. De kraanman verraste ons door ons pas te verwittigen op de avond voordat hij zou langskomen,
maar gelukkig konden we ons nog wat organiseren zodat er de dag erna, op 22 maart 2011, een vijftal
leden present waren om de oude wip neer te halen.
Eerst werd de kap gelicht, waarna iemand naar boven klauterde en even voorbij de helft van de mast de
kettingen van de kraan vastmaakte. Toen die man weer beneden was, sleep hij een tweetal meter boven de
grond de 3 poten door en toen kon de kraan de oude wip zachtjes tot op de grond laten zakken. Dat werk
was op een uurtje geklaard, waarna eerst de kap verzaagd werd en vervolgens het onderste gedeelte van
de mast neergehaald werd. Tot slot werden de laatste stukken, die nog boven de grond stonden,
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weggewerkt en werd de rest van de mast in stukken gezaagd. Kort na de middag was alles achter de rug
en was de staande wip uit 1982 verleden tijd.
Eind maart en half april werden er pogingen gedaan om het bestaande betonblok, waarin de wip
verankerd stond, weg te halen, maar dat lukte slechts deels. Daarom werd besloten om de resten te laten
zitten en de nieuwe wip een stukje verder te plaatsen. De ondergrond werd voorlopig weer dicht en effen
gemaakt, in afwachting van de plaatsing van de nieuwe mast.
Op 1 juni was het dan zo ver: reeds om 7.30u waren de firma en de
graafmachine ter plaatse en men ging onder een stralende zon van start.
Eerst werd het gat voor de betonnen voet gegraven, waarna de mast, die
in 4 stukken geleverd werd, stuk voor stuk afgeladen en ter plaatse ineen
gestoken werd. Met stevige bouten werden de delen aan elkaar bevestigd
en op minder dan een uur tijd lag er een fonkelnieuwe mast klaar.
Vervolgens monteerden de werkmannen de wielen waarlangs de
trekkabels voor de kap en de slede met de vogels zouden lopen. Intussen
was het 9.45u geworden en tegen 10u zou een andere firma beton komen
gieten. Uiteindelijk gebeurde dit met een 20-tal minuutjes vertraging.
Toen het beton gegoten en wat gladgestreken was, volgde opnieuw een
mijlpaal: om 10.50u werd de “stoel” van de mast in het beton geplaatst.
Deze “stoel”, een ijzeren smeedwerk, zet zich vast in het drogende beton
en zorgt ervoor dat de mast stevig verankerd staat. Tot slot werden er
nog hekken gezet rond de kuil, zodat niemand er in zou kunnen
belanden. Vanaf dan zou het nog een maand wachten zijn tot het beton voldoende droog zou zijn en de
mast opgericht kon worden.
Een tweetal weken na het gieten van het beton gingen we nog even ter plaatse om de bestaande
elektriciteitskabel voldoende te verlengen. Zo kon de stroomvoorziening naar de wip verzekerd worden.
Intussen maakten we plannen voor een officiële inhuldiging vanuit de gilde, net zoals de gilde van
Dilbeek ongeveer een jaar eerder reeds deed voor hun nieuwe staande wip. We legden de datum vast op
10 juli en bezorgden uitnodigingen aan de gilden van de Hoofdschuttersgilde van Brabant en de
verenigingen van ons dorp. Maar we bleven vergeefs wachten op een datum waarop de wip afgewerkt zou
worden… Kon onze datum nog blijven? Of moesten we de festiviteiten afgelasten? Gelukkig kwam het
uiteindelijk nog tijdig in orde.
Op 6 juli was het opnieuw rond 7.30u verzamelen geblazen aan het Ontmoetingscentrum. Een zware
kraan stond klaar om de 30 meter hoge mast op zijn plaats te tillen. Verder waren ook alle andere
benodigde onderdelen afgeleverd, zoals de slede om de kam met de vogels op en neer te laten, de spil
voor het koningsschieten, de kap enz. Ook de kabels voor het op en neer laten van de slede en de kap
werden aangebracht.
Even na 8u was het zover: de kraan trok de mast omhoog en toen deze een stukje van de grond hing,
konden de werkmannen hem beneden in de juiste positie plaatsen om hem dan mooi op de “stoel” te
kunnen plaatsen. Helaas liep er bij één van de manoeuvres iets mis, waardoor één van de wielen die de
trekkabel van de kap geleidt, in twee brak. Gezien het nog nooit gebeurd was dat zo’n wiel brak, was er
geen reservewiel voorhanden en moest de firma ter plaatse komen met een nieuw exemplaar.
Nadat de mast geplaatst was, werd deze dadelijk vastgemaakt en waterpas gezet. Vervolgens bevestigden
de werkmannen de motor waarmee de kap op en neer gelaten zou worden. Toen dat gebeurd was, werd de
kap van de vrachtwagen geladen en tegen de mast vast gemaakt. Ook het ene einde van de trekkabel werd
aan de kap bevestigd. Daarna werd de elektriciteit aangesloten en was de motor zo goed als klaar voor
gebruik, waarna de behuizing er rond werd aangebracht.
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Vooraleer er getest kon worden, moest echter eerst het gebroken wiel vervangen
worden. Daarvoor klom één van de werkmannen tot boven in de mast, verwijderde het
kapotte wiel en plaatste het nieuwe, dat iemand van de firma zo snel mogelijk gebracht
had. De volgende stap was het vastmaken van het andere uiteinde van de trekkabel
voor de kap aan de motor en toen dat gebeurd was, ging de kap voor het eerst een
eindje naar boven. Dat was trouwens ook nodig om de slede aan te kunnen brengen.
Nadat deze bevestigd was, ging de kap helemaal naar boven en daarna naar beneden tot
een eindje boven de grond, zodat de maximale en minimale hoogte ingesteld konden
worden. Deze hoogtes werden vastgelegd door een toerentellertje heel precies af te
regelen. Wanneer de ingestelde hoogtes bereikt worden, slaat de motor automatisch af
zodat de kap nooit te hoog of te laag kan komen. Vervolgens werd de kam voor de
vogels op de slede vast gelast en daarna moest het tegengewicht tot op de juiste
zwaarte opgevuld worden.
Tot slot werden aan de voet van de mast twee schokdempertjes aangebracht om de
slede op te vangen, werd het deksel van de motorkast bijgewerkt om de trekkabel door
te laten en geplaatst en werd er rond de voet nog wat cement gestort om het geheel
mooi af te werken.
Rond 15.20u waren de werkzaamheden afgelopen en konden we opgelucht adem halen: de inhuldiging
kon wel degelijk de 10e juli doorgaan… en wij (en de andere gilden samen met ons) moesten bijna 2 jaar
geduld oefenen, maar eindelijk was ze er, de nieuwe wip!
Feest!
Natuurlijk moest de nieuwe wip feestelijk
in gebruik genomen worden. Gezien wij
onze inhuldiging vastgelegd hadden op
zondag 10 juli en de gemeente nog eerder
een officieel moment wilde houden, werd
er reeds op zaterdag 9 juli geklonken op
de nieuwe mast.
Op zondag stonden er dan de inzegening
en een feestschieting op het programma.
Rond 11u werden de verschillende gilden
uit de Hoofdschuttersgilde van Brabant
ontvangen. Het was al dadelijk een
gezellige bedoening en ook de zon liet
zich niet onbetuigd. Dan was het nog even
wachten op onze parochiepriester, Frans
Van Aerschot, die de wip zou inzegenen.
Kort na 11.30u was het zo ver: na een kort
dankwoordje door Davy Ickx, koning der gilde, sprak de pastoor een zegeningsgebed uit en stapte daarna
rond de wip, waarbij hij de kap en mast met wijwater besprenkelde. Hij besloot zijn rondgang met de
woorden:” Hip hip hip, hoera voor de wip!”, waarna een welgemeend applaus weerklonk.
Vervolgens (en dat was vooral voor de foto) duwden burgemeester Chris Desaever-Cleuren en Davy
samen op de knop om de kap naar boven te laten en werd de kam gevuld met vogels om de ereschoten te
kunnen doen. In de tussentijd ging ook de receptie van start en kon er geklonken worden op de
wedergeboorte van de staande wip in Meensel-Kiezegem.
Toen de wip klaargemaakt was, mochten de pastoor en de aanwezige leden van het schepencollege een
ereschot lossen, gevolgd door de gildekoning en –koningin, de oudste en de jongste schutter en daarna de
overige leden. Daarna werden de vogels weer naar beneden gehaald en werd de wip al klaargemaakt voor
de feestschieting in de namiddag.
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Intussen was ook de barbecue opgewarmd en werden de eerste stukken vlees gebakken. Omstreeks 13u
mocht iedereen dan beginnen aanschuiven aan het buffet. En we moeten zeggen dat het overheerlijk
smaakte en ook dat er meer dan voldoende was. Zo kon iedereen zich wat aansterken voor de
feestschieting, die om 14u begon. Wie erin lukte om hoge, zijde of kalle te schieten, kreeg een trofee mee
naar huis met daarop een mooie getekende versie van de gildevlag. Vogels met een kleinere plastic stop
leverden dan weer een soldaatje op en
de rest van de vogels was een
consumptie waard. Maar of het nu aan
het warme weer lag, aan de
hoeveelheid van de barbecue of aan
het feit dat men de nieuwe wip nog
moest leren kennen, dat weten we niet
precies, maar de vogels (en zeker die
voor de soldaatjes) leken moeilijk
naar beneden te komen. Uiteindelijk
wisselden toch 8 van de 10 trofeeën
van eigenaar, de soldaatjes deden het
minder goed met slechts 5 van de 20.
Dat kon de pret echter niet drukken en
we vermoeden dat de aanwezigen
zeker van deze dag genoten hebben.
En zoals steeds hadden de afwezigen
ongelijk.
Na het opruimen maakten we het dan nog gezellig met de overschot van de koffie en de taart en genoten
buiten op de bank van de laatste zonnestralen. Moe maar tevreden blikten we terug op de dag en op de
weg die werd afgelegd om te komen tot de ingebruikname van de nieuwe wip. En waarschijnlijk werd er
ook al wat verder gekeken – Groot Brabants Gildefeest in 2012, eventueel weer regelmatig oefenen,… –
of zoals het als titel van een krantenartikel stond: “Nieuwe wip moet minstens 30 jaar meegaan”. We
hopen alleszins op het dubbele…
Tot slot nog een oprecht woordje van dank aan eenieder die mee geholpen heeft om dit project tot een
goed einde te brengen: zonder jullie waren we misschien nog niet eens zo ver geraakt… Merci!
En nu: op naar de toekomst!
Davy Ickx
Koning/voorzitter Kon. Sint-Sebastiaansgilde Meensel

Kort historisch overzicht van de Karabijnschuttersgilde
Sint-Hubertus Goeslaer Lummen
Bij de stichtingsvergadering in het gemeentehuis van Lummen in het jaar 1854 waren 1 voorzitter en 2
kamermeesters aanwezig, zonder vermelding van namen.
Onze gilde werd in de gemeentelijke registers ingeschreven als Sint-Huybrechtsgilde, waarschijnlijk een
missing van de toenmalige secretaris van de gemeente Lummen, want van in het begin was Sint-Hubertus
als onze patroon gekend. Het bijzonderste boek met gegevens over onze gilde is bij het uitlenen aan een
reporter van een dagblad in een brand verloren gegaan! Hij had de bedoeling “De historiek van al de
Lummense schuttersgilden” in boekvorm te gieten.
In de oorlogsjaren stond de activiteit van de gilde van Goeslaer op een laag pitje. Er werd een hele tijd in
de gilde van Goeslaer niet geschoten. In 1952 kwam er een heroprichting tot stand. In ons eerste boek
lezen we als heroprichtingsdatum 8 juni 1952.
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Een citaat uit dit boek: “Na de algemene stemming te Goeslaer den 18 juni 1952 werden volgende
personen in het bestuur gekozen: president: Horions Jozef, voorzitter: Stokmans Henri, ondervoorzitter:
Claes Louis, schrijver: Minten Theophiel, schatbewaarde : Horions René, toezichter: Elsen François,
kamermeester: Elsen Jos.”
De eerste kosten kwamen eraan en het lidgeld was er zo al vlug door.
Men kocht:
2 karabijnen
2 165,00 BEF
kogels
320,00 BEF
1 trommel
200,00 BEF
2 trommelstokken
65,00 BEF
het zagen van de 1e schietboom
400,00 BEF
De gilde had op dat ogenblik een schuld van 754,00 BEF. Het
vaandel dat de St. Hubertusgilde gebruikte, had al een hele
ouderdom en was aan renovatie toe. (De ouderdom van het
vaandel is niet gekend)
De beeltenis van St.-Hubertus met onderstaande letters:
D.G.D.V.G.S.L.L.M. werd opgefrist voor de som van 400,00
BEF. Er wist in eerste instantie niemand wat die letters
betekenden, maar na enige navraag kwamen we tot het
volgende: De GilDe Van GoeSeLaer LumMen.
Er werd voor de eerste maal koningsschieten georganiseerd
op 3 augustus 1952. Onze eerste koning was Dekoning
Frederik. Er was dat jaar ook een eerste gildefeest op 8
november, waar 41 deelnemers kwamen opdagen. Het feest
kostte 3 322,00 BEF. Om de kas te spijzen werden er
muziekavonden ingericht en op kermiszondag deed men aan
hanenkappen. Men richtte ook een reis in naar Antwerpen.
In 1958 ging de gilde ook naar de Expo. Een anekdote van deze reis: na terugkeer naar Goeslaer werden
er nogal eens straffe verhalen verteld! Eén van de reisgezellen had daar in Brussel 22,00 BEF opgedaan
om van zijn water af te geraken!
Ondertussen begonnen de schietactiviteiten drukker te worden en misten we een eigen lokaal. Tot nu toe
konden we terecht in het plaatselijk café, maar dat kon zo niet blijven duren. Op 26 april 1976 kregen we
een tip dat we een oud prefab schoolgebouw van 20m x 6m gratis konden afbreken, maar dat moest weg
vóór 4 mei 1976. Alle beschikbare werkkrachten werden bijeen getrommeld en op 3 mei om 21u waren
alle onderdelen gestockeerd in Goeslaer. Van werken gesproken! Binnen de kortste keren werd het lokaal
terug in elkaar gezet in de St.-Hubertusstraat in Goeslaer. Om ons lokaal te kunnen afwerken werd er een
renteloze lening aangegaan bij de bestuursleden en de leden. In schijven van 1000 BEF werd op enkele
jaren tijd deze lening afbetaald. Een jaar later, op 7 mei 1977, was ons lokaal zover in orde dat we onze
eerste vriendenschieting konden houden. Er kwamen 71 ploegen van 6 schutters opdagen, in totaal 426
schutters, wat zeker een goede start was.
In 1995 kwam de nieuwe milieuwetgeving en moesten we de + 30 kg zware kogelvangers op de
schietbomen plaatsen. Dat was in ons geval onmogelijk en er werd gezocht naar afgedankte tv-pylonen,
die we gratis mochten hebben. Deze werden gevonden en direct voorzien van een goede
antiroestbehandeling. Later werden deze op de plaats van de bestaande schietbomen geplaatst. Zo konden
we verder en waren we in orde met de vergunningen.
In 2002 vierden we ons 50-jarig bestaan na de heroprichting in 1952. We hielden toen weer een
vriendenschieting met een deelname van 34 ploegen van 6 schutters, bijna de helft minder dan in 1977 bij
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de opening van ons lokaal.
Onze topjaren, zowel individueel als in ploegverband, lagen in de jaren 1975-1995.
Enkele uitschieters zijn:
1978: de jongste keizer van Lummen was Jerry Baerts, die op 12-jarige leeftijd onze gilde
vertegenwoordigde en won. Zijn zus Nancy was datzelfde jaar op 11-jarige leeftijd koningin van onze
gilde.
1984: provinciale schieting met een recordopkomst van 1206 schutters. Dit record werd door toenmalig
provinciaal voorzitter Emiel Vansichem 's avonds in zijn huldiging bevestigd.
1992: toen werden we maar liefst Europees kampioen met onze A-ploeg in Termien Genk. Voor deze
prestatie werden we ontvangen in het gemeentehuis van Lummen, waar we een aandenken in ontvangst
mochten nemen.
Overzicht van de prestaties van onze gilde en schutters:
Ploegen:
winnaar Groep Zuid
10x
winnaar Verbond Lummen 5x
winnaar Provinciaal
1x
winnaar Europees
1x
Individuele titels:
keizer Lummen
3x
keizerin Lummen
7x
keizer Lummen-Beringen
3x
keizerin Lummen-Beringen 7x
titels Groep Zuid
17x
titels Verbond Lummen
6x
titels Provinciaal
9x
Deze resultaten bewijzen dat we, als kleinste gilde van de
gemeente Lummen, toch goed ons mannetje kunnen
staan! Maar zoals bij zo vele verenigingen werd het voor
onze gilde zeer moeilijk om nog jongeren aan te werven.
Met de nieuwe wapenwet mag men pas vanaf 16 jaar aan
karabijnschieten beginnen en dat maakt deze sport kapot!
Vooral de kleinere gilden voelen dat als eerste met een
daling van het aantal leden en een veroudering van hun
schutters.
In 2005 was het bij onze gilde zover
gekomen dat de verhuur en het onderhoud
van ons lokaal en de schietstanden terugviel
op een paar personen. Deze situatie was niet
meer houdbaar. Ook te grote onkosten om
aan de brandveiligheid te voldoen, deden
ons een grote stap overwegen: op voorstel
van de voorzitter en na veel overleg met de
bestuursleden werd besloten om ons lokaal
met bijbehorende schietstanden af te breken.
Dit gebeurde met veel pijn in het hart, maar
het was de juiste beslissing.
We waren op dat ogenblik nog met 5 actieve
schutters en moesten voor elke schieting
beroep doen op een schutter van een andere
gilde.

Het huidige bestuur: voorzitter Guido Baerts, ondervoorzitter
André Horions, secretaris Jerry Baerts, kassier Jozef Claes en
toezichter Florent Cox

Onze schutters in volgorde van opstelling: Guido Baerts (A1), Elza Horions (A2),
Jeanne Kimpen (B1), Florent Cox (B2), Gusta Werckx (B3) en Jozef Claes, onze hulp
aan de schietstand
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In 2009 werd er dan besloten om samen met de gilde St.-Anna Mellaer te schieten, met dien verstande dat
de gilde St.-Hubertus Goeslaer nog altijd zelfstandig blijft bestaan. Wij hebben nog steeds onze eigen
jaarlijkse activiteiten zoals koningsschieten en ons jaarlijks gildefeest met vieringen van de schutters, de
leden en de bestuursleden. We hebben ook nog regelmatig bestuursvergadering en deze gaan door bij de
voorzitter in de living! Na 2 jaar samenwerking met de gilde van Mellaer moeten we vaststellen dat dit
een zeer goed initiatief was, dat in de toekomst waarschijnlijk nog navolging zal krijgen.
Langs deze weg bedankt de voorzitter zijn schutters, die met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar, dit jaar
elke zaterdag en zondag op post waren, zonder één enkele afwezigheid. Het huidige bestuur, waarvan er
verschillende meer dan 40 jaar dienst hebben, doet nog steeds zijn best om onze gilde te laten leven in een
sportief en heerlijk tijdverdrijf.
Alle herinneringen aan al de jaren van het gildeleven van de St.-Hubertusschuttersgilde Goeslaer werden
correct bijgehouden door één van onze schutsters. Deze foto's en krantenknipsels zijn gebundeld in maar
liefst 16 dikke fotoalbums en hebben een blijvende waarde.
Guido Baerts, voorzitter

Bredene op weg naar een definitieve accommodatie
De handbooggilde St.-Sebastiaan
Bredene werd gesticht in de periode
1630 tot 1786, heropgericht van 1922
tot 1948 en nogmaals heropgericht
op 5 december 1997. Na bijna 14 jaar na de
heroprichting, vele omzwervingen en verhuizen is
eindelijk de kogel door de kerk en werd de
bouwvergunning aan handbooggilde St.-Sebastiaan
verleend en kan het starten van dit project aanvangen.
De werken zullen enkel door vrijwilligers uit eigen
rangen gebeuren.
Iedereen is zich wel degelijk bewust van het grote werk
dat dan ook met bloed, zweet en tranen zal verlopen,
maar elkeen staat in volle vertrouwen klaar om deze nieuwe uitdaging aan te gaan.
Anita Poppe, griffier

Bredene zorgt voor sensatie op TRIARC
Op 6 november was er te Blankenberge het open
kampioenschap West-Vlaanderen boogschieten
Triarc. Triarc is op dezelfde dag 3 disciplines
boogschieten, namelijk op doel, op liggende perse en
op staande perse. Topschutters uit gans Vlaanderen
waren aanwezig.
De Bredense boogschutters hebben voor sensatie
gezorgd en gingen naar huis met heel wat ereprijzen.
Individueel:
In de categorie dames compound ging de 1ste plaats
(goud) naar Vandeportaele Katinka, de 3de plaats
de
(brons) was voor Moreau Jocelyne en de 4 plaats voor Ghijselbrecht Laurette. In de categorie dames
recurveboog behaalde Poppe Anita de 1ste plaats en goud.
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De jeugd behaalde een 4de en 5de plaats met Carlier Alex en Jacobs Jordy.
Bij de heren recurveboog was er een 1ste plaats (goud) voor Vandenbogaerde Jonathan. Cattoir Michael
eindigde 5de. Plaetinck Gerard was 9de, Verstraeten Steven 11de en Metsu Marc en Moreau Pierre deelden
de 15de plaats in de categorie heren compound.
Ploegen:
In de categorie compound voor heren werd de 5de plaats behaald, de dames eindigden 1ste. Bij de
recurveboog eindigden de damesploeg 2de.
Gerard Plaetinck

Koninklijke Handbooggilde Sint-Joris Boezinge in feest
Zaterdag 26 november kwamen de schutters en hun
familieleden samen voor de afsluiting van het seizoen 2011.
Traditioneel werd de avond ingezet met een H. Mis ter
nagedachtenis van de overleden leden.
Deze viering had dit jaar iets bijzonders daar tijdens de
plechtigheid het beeld van Sint-Joris, gesculpteerd door
Camiel Vanderjeugt, ingezegend werd door priester Patrick.
Daarvoor trokken we met een vijftal schutters onze
traditionele kostuums anno 1760 aan. In de toekomst wordt
dit Sint-Jorisbeeld op een staf meegedragen in optochten
waaraan de gilde deelneemt. Na de H. Mis trokken we richting café-bistro De Zege (bij onze gildeleden
Liedia en Korneel) voor de huldiging van onze
kampioenen. Algemeen kampioen werd Johan Turck; in de
categorie B was Dirk Vandewalle de primus en bij de
jeugd gaf Bart Sweertvaegher iedereen het nakijken. Met
een heerlijke maaltijd sloten we ons seizoen af. Animatie
was er met een kwisje en een indoor “Schijt je rijk”.
Voor 2012 kijken we allen reeds uit naar de gildedag die
doorgaat te Poperinge (“aan onze achterdeur”). De eerste
afspraken voor een nieuwe tweedaagse verbroedering met
de Schutterij van Sint-Huibrechts-Lille zijn reeds gemaakt.
Geert Vanderjeugt

vzw Kon. Karabijnschuttersgilde St. Jozef Oud-

Winterslag
Vzw nr: 4140.432.13
Zetel:
Cipressenstraat 4, 3530 Houthalen

Het nieuwe schuttersheem van St.-Jozef OudWinterslag

Sinds de oprichting van onze nieuwe schietstand, gelegen aan de Op de
Meerstraat, hebben we ons steeds moeten behelpen - in afwachting van een nieuw lokaal - met het
opzetten van tenten om de gastgilden te kunnen ontvangen om zodoende beschut te zijn tegen zon en
regen.
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Bij het stadsbestuur van Genk werd regelmatig een navraag gedaan hoe wij het als gilde verder moesten
stellen zonder infrastructuur, waarop de stad ons twee chalets ter beschikking stelde om voorlopig toch
onze keuken en onze toog in onder te brengen. Naderhand kregen we wel te horen dat deze illegaal
geplaatst waren, maar soit, ze deden dienst.
Ondertussen werd door ons bestuur een goedkeuring aangevraagd om hob-units aan te kopen en te
plaatsen, zodat we terug een fatsoenlijk onderdak verkregen om onze gasten te ontvangen en niet meer
steeds de tenten moesten opbouwen en afbreken. Als tijdelijke oplossing had de stad hier wel oor naar en
er werd dan ook geadviseerd om een definitieve aanvraag (via architect, enz.) in te dienen. Heel de
papierhandel werd ingediend en vanaf toen was het afwachten op de stedelijke goedkeuring. Ondertussen
kregen we via dhr. F. Anthonissen, gemeenteraadslid te Genk, te horen dat er op het grondgebied van
Ford Genk een volledige blok van hob-units leeg stond, die we gratis konden krijgen, alleen het
prijskaartje voor het afbreken en het transport moest door ons gedragen worden. De prijs tussen aankoop
van volledig nieuwe of het transport van deze gebruikte units werd vergeleken en een akkoord werd
gemaakt om voor het tweede te kiezen.
Ondertussen had de stad de goedkeuring verleend en werd de bouwaanvraag bekendgemaakt en
uitgehangen. Met een transportbedrijf werd een overeenkomst en datum afgesproken om over te gaan tot
het overbrengen van deze units. Dit is dan weer niet zonder horten of stoten verlopen, want blijkbaar
waren wij één dag te vroeg met deze uitvoering begonnen en werden de werken onder dwang stilgelegd
door de diensten van ruimtelijke orde. In weer en wind bleven onze units onbeschermd staan, want zelfs
een bescherming mocht er niet aangebracht worden.
Na heel de rompslomp kon er eindelijk in het voorjaar een aanvang gemaakt worden met de werken en
werd er beslist om op dinsdagen en zaterdagen de handen uit de mouwen te steken door ieder die kon. De
units werden tegen elkaar geplaatst en de binnenmuren werden volgens plan geplaatst. Buiten de
gelagzaal werden er een keuken, een voorraadkamer, een materiaalkamer, toiletten en natuurlijk ook een
toog geplaatst. Water en elektriciteit werden aangelegd, frigo’s geplaatst, verfwerken van plafonds en
muren werden uitgevoerd en als laatste werd de vloer gelegd. Het ruwe werk was nu gedaan en nu konden
de dames beginnen aan het maken en hangen van de gordijnen om ons lokaal een finishing touch te
geven. Aan de buitenkant werden de muren ook nog voorzien van een laag verf in de kleur zoals
voorgeschreven door de stadsdiensten. Nog even wat grondwerken aan de buitenkant en gras inzaaien en
alles was klaar. Deze werken hebben toch een 5 à 6-tal maanden in beslag genomen en zouden niet
voltooid geweest zijn ware het niet dat verschillende mensen van onze gilde een heel groot deel van hun
tijd hieraan besteed hebben. Proficiat aan hen.
De plechtige opening met de inzegening van ons nieuw mooi schuttersheem
werd gehouden op onze jaarlijkse gildedag. Deze dag beginnen we naar
aloude traditie met een optocht door enkele straten van Oud-Winterslag om
zo naar de kerk te gaan om een gildemis mee te vieren, samen met de mensen
van de parochie. Onze nieuwe proost E. H. Deken-pastoor Jaak Hermans gaf
in zijn homilie toe dat hij niet zo eigen was met het leven in een
schuttersgilde, maar dat hij wel fier was omdat de traditie nog steeds leeft in
deze gilde. Na de misviering vertrok onze optocht terug naar het
schuttersheem om samen met alle genodigden te genieten van een heerlijke
receptie. Na een woord door onze voorzitter werd ons nieuw lokaal officieel
geopend met de inzegening door onze proost. Voor onze genodigden werd er
een diavoorstelling getoond met het verloop der werken van de afgelopen
maanden.
Luc Smets
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Koningsboomplanting bij Bart en Tina
Een grote groep leden van de Koninklijke
Schutterij Sint-Sebastiaan Sint-HuibrechtsLille heeft op zaterdag 5 november 2011 de
43ste koningsboom geplant, ditmaal aan het
woonhuis van koning Bart Ras en zijn
moeder, tevens koningin Tina Vandervelden.
Onder de aanwezigen bevonden zich ook
enkele leden van het bondsbestuur Maas en
Kempen en van de Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden.
Het toenmalige bestuur besloot 43 jaren
geleden om de koning extra te eren en in de
“bloemetjes” te zetten door hem de
gelegenheid te geven een heuse koningsboom te planten op zijn grondgebied of, bij ontstentenis daarvan,
op een neutraal terrein. De koning zelf mag de boom kiezen die dan
onder toezicht van de gildebroeders en -zusters met de nodige ceremonie
in de grond geplant wordt. Onder de boom wordt een hermetisch
afgesloten oorkonde begraven die vertelt over de wetenswaardigheden
van onze schuttersgilde, onze parochie, onze gemeente, ons landje
gedurende dat jaar. Ook enkele kleine gebruiksartikelen en enkele
muntjes worden mee begraven. Als er iemand misschien de boom na
100 of 200 jaar ooit eens zal uitdoen, vindt hij hier dit document terug
en waant hij zich misschien een belangrijk iemand in historisch
opzicht…
Dit jaar ging het er bij de boomplanting als volgt aan toe: na het
welkomstwoord van voorzitter Benny Bax las secretaris Piet Triki het
jaaroverzicht voor. In dit overzicht beschreef Piet de meest markante
gebeurtenissen van het voorbije jaar binnen de schutterij en ons dorp
Sint-Huibrechts-Lille. Ook het goede en het
slechte weer was hem niet ontgaan. Daarna
verdween deze tekst samen met de boom in
de grond onder trommelgeroffel om het nog
een extra spannend cachet te geven. Dan kon
er een borrelke jenever of iets in die aard
gedronken worden op de nieuwe koning en op
de hopelijke groei van de nieuwe boom. In de
gelegenheidstent achter het woonhuis, werden
we nog getrakteerd op broodjes,
boterhammen en vlaai. ‘s Avonds was er nog
de koningston in ons gildehuis De Kompen,
een heus vat bier waarmee de schutters van
Lille veel moeite hadden om het leeg te
krijgen….
Bedankt Tina en Bart voor de hartelijke ontvangst.
Piet Triki, secretaris
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3 generaties bij Karabijnschuttersgilde Sint-Sebastiaan
Schalbroek (Lummen): Vital, Stefan en Simon Mechelmans
Vital (° 13/01/1934) is lid van de gilde sinds 1952 en bestuurslid sinds 1965. Hij was ook meerdere jaren
voorzitter (van 1973 tot 1986), maar vooral is hij als schuttersafgevaardigde al sinds 1966 het boegbeeld
van de Sint-Sebastiaansgilde Schalbroek in de contacten met andere gilden in Lummen en Limburg. Tot
2008 is hij ook afgevaardigde geweest
van het Verbond Lummen in het
Provinciaal Bestuur van Karabijnschuttersgilden Limburg. Hij is echter
nog altijd actief als schutter en kan
inmiddels een mooi palmares
voorleggen, waaronder het gilderecord
van 8 lokale koningstitels overheen 6
decennia (eerste titel in 1959 en laatste in
2001) en de keizerstitel van Lummen
(1986). Het gilde- en
karabijnschuttersgebeuren maakt dus al
bijna 60 jaar een belangrijk deel uit van
zijn druk sociaal leven.
Zoon Stefan (° 22/02/1961) is lid van de
gilde sinds 1975, bestuurslid sinds 1990
en secretaris sinds 2001.
Kleinzoon Simon (° 22/09/1992) werd lid in 2009 en is inmiddels ook gebeten door de schuttersmicrobe.
Het zal dus toch wel in het bloed zitten…
Stefan Mechelmans

Het bestuur van de
Federatie en de
redactieraad wenst
alle lezers,
gildeleden en
schutters een
gelukkig 2012.
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VOLWAARDIGE VERZEKERING 1
GEEN ADMINISTRATIE
GEEF HET AANTAL LEDEN DOOR AAN HET SECRETARIAAT, WIJ
HOEVEN GEEN NAAMLIJST
U DOET DE BETALING OP ONZE REKENING
ALLES IS ONMIDDELLIJK IN ORDE
HUIDIGE PREMIE PER PERSOON 4,50 EURO

1

Een samenvatting van de verzekeringspolis is terug te vinden op de website van de Federatie van
Vlaamse Historische Schuttersgilden: www.vlaamseschuttersgilden.be  Actueel  laatste paragraaf
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INHOUDSTABEL
Woordje van de voorzitter
Woordje van de redactie
Men vindt licht een stok om een hond te slaan
Feestelijke 10de gildedag te Borgloon
Was het 1462 of was het vroeger?
30 september: 11de gildedag te Poperinge
Twee hoofdgilden: Leuven en Soissons
Nationaal Koningschieten te Kessenich
Beschrijving van de “Koninckbreuk Kruisboog”
Nieuws uit de regio’s
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WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER
Paul Stoop - François Van Noten - Louis Drees - Davy Ickx - Mark Demulder - Peter Ressen - Roland
Verhaeghe - Willy Maeckelberghe - Toeristische Dienst stad Poperinge - Jean De Wit - Yentl François Jens Van Schuylenbergh - Norbert Valcke - Ghislaine Vandewalle - Julien Meyen - Guido Baerts - Anita
Poppe - Gerard Plaetinck - Geert Vanderjeugt - Jacques Verheyen - Luc Smets - Piet Triki - Stefan
Mechelmans
Dit tijdschrift verschijnt driemaal jaarlijks.
Abonnementsprijzen voor 2011: binnenland € 9; buitenland € 15, te betalen via
bankoverschrijving op rekening BE25 7350 0111 5282 BIC KREDBEBB van de vzw
Federatie Vlaamse Historische Schuttersgilden met de vermelding “abonnement tijdschrift”
Een abonnement dient vooraf betaald en kan elk moment ingaan met voortzetting, mits een
opzeg van drie maanden voor verstrijken van het huidig abonnement.
Alle schutters die geen exemplaar van dit tijdschrift mochten
ontvangen, kunnen dit aanvragen bij hun afgevaardigde.
Voor de liefhebbers: er is nog een voorraad van vroegere
nummers van dit tijdschrift aanwezig. Geïnteresseerd? Laat
iets weten bij een van de bestuurs- of redactieleden.
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