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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Beste schuttersvrienden en gildeleden
De laatste maanden is er in onze verhouding met de overheid wat
turbulentie geweest in verband met onze erkenning.
Geen nood! De federatie overleeft dit wel en intussen hebben we
ons aangepast aan de nieuwe situatie. We beginnen er ons zelf zeer
goed in te voelen: geen verplichtingen meer tegenover de overheid.
Wij lopen niet meer in een keurslijf en doen gewoon wat we graag
doen. Misschien organiseren we in de toekomst wel een paar grote
schietwedstrijden.
De regio‟s blijven uiteraard bestaan en we zullen er alles aan doen
om onze federatie verder uit te bouwen en te verfijnen.
De plannen voor onze gildedag in Poperinge zijn rond en de
medewerking ter plaatse is prachtig. Vele gilden en schutterijen
kijken reeds uit naar die dag.
Er is tevens een groot gildefeest voorzien in Bredene op zondag 2 september. Zij vieren de opening van
hun nieuw lokaal. Bij deze vragen we de gilden, die nog vrij zijn op deze datum en willen deelnemen aan
de optocht, zich te melden bij de federatie of rechtstreeks in Bredene.
De mogelijkheid wordt onderzocht om ons tijdschrift eveneens digitaal te ontvangen zodat we nog veel
meer mensen kunnen bereiken.
Ook wordt steeds meer de nadruk gelegd op onze verzekering. Deze verzekering is niet verplicht als lid
bij de federatie, maar het is een volwaardige verzekering, zonder administratieve rompslomp en daarbij
nog zeer goedkoop. Wie doet beter?
Zoals jullie merken, beste vrienden, heeft de federatie nog veel plannen en evenveel mogelijkheden.
We gaan hiermee door en we zijn niet van plan er vlug mee te stoppen.
En ook dit nog, bij de federatie hebt u geen sportschutterslicentie meer nodig om met vuurwapens te
schieten. De wapens waarmee geschoten wordt, moeten wel eigendom zijn van de vereniging.
De bonden die dit toepassen zijn hier heel blij mee. Denk maar aan o.a. de Lommelse Gilden en ook de
buksschutters hoeven zich voor de toekomst geen zorgen te maken. Geen kosten, geen administratief
geloop, geen dokter, geen attesten op de gemeente, enz...
Mag ik iedereen verder nog een vruchtbaar en heel aangenaam schuttersjaar toewensen, een jaar vol
vriendschap en plezier.
Paul Stoop, voorzitter
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WOORDJE VAN DE REDACTIE
Beste lezer
Mei, dat wil zeggen dat de winter zo goed als voorbij is en wij stilaan
mogen uitkijken naar de zomer.
De gilde- en schuttersactiviteiten zijn van start gegaan, in vele gilden
komen de koningsschietingen er aan, links en rechts is er een meiboom
geplant. Stilaan komt de motor van ons gildeleven op gang en wellicht
gaan wij straks weer zeggen: “Wat was het weer een druk seizoen.” En
in november, december en januari missen wij de gilde- en
schuttersactiviteiten, vervelen ons en zitten al te snakken naar de lente.
Met de lente zijn er ook wat wijzigingen. Zoals u in vorig nummer kon
lezen, wordt de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden niet
langer erkend als organisatie voor volkscultuur. Dat heeft natuurlijk
ook financiële gevolgen wegens het uitblijven van subsidies. Het
bestuur heeft flink nagedacht waar er bespaard kan worden en
tegelijkertijd toch nog als een volwaardige organisatie tegenover haar
aangesloten gilden en schutterijen naar buiten kan treden.
Een post die zwaar door woog op de begroting was het tijdschrift: de kosten van het drukken van uw
tijdschrift waren niet min. Er werd gewikt en gewogen, vele mogelijkheden onder de loep genomen en het
eindresultaat is dat uw tijdschrift blijft bestaan, zij het niet langer in de vorm van een papieren versie. Elk
nummer, te beginnen met het huidige, zal voortaan online gezet worden op de site van de federatie en kan
gedownload worden door elkeen die geïnteresseerd is. In eerste instantie zullen de verschillende
bondsvoorzitters verwittigd worden dat het tijdschrift kan geraadpleegd worden op de website, met het
verzoek om de gilden/schutterijen aangesloten bij hun verbond hiervan te verwittigen, die op hun beurt
hun leden op de hoogte brengen en daarmee is de cirkel rond.
Naar de toekomst toe zouden wij een gans netwerk uitbouwen zodat vanuit de redactie al een groot aantal
lezers kunnen verwittigd worden, maar daarover komt er binnen enkele weken wel een vraag voor de
nodige informatie.
De redactie heeft ook een woordje van dank voor Davy Versleegers. Van bij de start maakte hij deel uit
van de redactie, maar sinds het verdwijnen van zijn schutterij Sint-Anna Voorshoven, had hij minder en
minder voeling met het gildewezen. Zijn beslissing om niet langer deel uit te maken van de redactie is dan
ook begrijpelijk. Toch bedankt Davy, voor de inzet gedurende al die jaren dat wij al samen aan het
tijdschrift gewerkt hebben. Tegelijkertijd doen wij natuurlijk een oproep tot (een) vrijwilliger(s) om de
plaats van Davy op te vullen.
En ook een dikke proficiat aan Pater Karel, ook oud-redactielid, die op 20 mei zijn 50-jarig priesterschap
viert. Nog vele jaren!!!
Verder nog veel leesgenot met het nieuwe nummer, vanwege de ganse redactie!
François Van Noten, hoofdredacteur
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FROS sportschieten
www.fros.be - info@fros.be
Maatschappelijke zetel: Boomgaardstraat 22 B35 2600 Berchem

HERNIEUWING SPORTSCHUTTERSLICENTIES
Dit document beschrijft de werkwijze om een sportschutterslicentie te vernieuwen. Een vernieuwing van
de sportschutterslicentie is in principe nauwelijks anders dan een verlenging van een sportschutterslicentie of het aanvragen van een nieuwe sportschutterslicentie. Het belangrijkste verschil is het tijdstip
van aanvragen en de manier waarop de licentie geruild moet worden.
Ondanks de inspanningen van FROS om de procedure voor een vernieuwing zo eenvoudig mogelijk te
maken, zijn er een aantal punten waarmee iedere schutter zal moeten rekening houden.
De werkwijze voor bestaande FROS-leden is de volgende:
1. Aanvraagdossier voor de hernieuwing
3 maanden voor het verlopen van je sportschutterslicentie (SSL) zal je een brief toegestuurd krijgen
waarin de werkwijze is uitgelegd en het VL document voor de aanvraag in bijlage is ingesloten.
Je kan dan de nodige documenten verzamelen en het geheel maximaal 2 maanden en ten laatste 1
maand voor de vervaldatum van je licentie bezorgen aan FROS.
De documenten die je moet meesturen zijn de volgende:
1. VL11 formulier: Aanvraag hernieuwing Sportschutterslicentie
a. Naam, voornaam, geboortedatum, adres en e-mailadres zeker invullen
b. Datum van aanvraag invullen
c. Vervaldatum „oude‟ licentie invullen
d. Niet vergeten de aanvraag te ONDERTEKENEN
2. Kopie „oude‟ sportschutterslicentie of de originele licentie (let er op dat je dan een kopie van deze
licentie thuis bewaart)
3. Kopie identiteitskaart
4. Recente pasfoto
5. Kopie van het schuttersboekje waaruit blijkt dat er 12 beurten werden geschoten in het laatste jaar
(verspreid over 2 trimesters)
6. Uittreksel strafregister
a. Origineel (geen kopie)
b. Max. 3 maanden oud
c. Reden die vermeld wordt: „sportschieten‟, „wapenvergunning‟, „schietclub‟,…
d. Let er op dat het attest wordt afgeleverd op basis van art. 596, 1 van het wetboek van
Strafvordering
7. Doktersattest:
a. Max. 3 maanden oud
b. Vermelding dat de sportschutter in staat is een wapen te manipuleren zonder gevaar voor
zichzelf of anderen.
Je stort € 35 op rekening 647-0231620-74 van FROS met vermelding van je naam en SSL-nummer!
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2. Verwerking van het dossier door FROS
FROS zal ten laatste 3 weken na de verzending van je documenten de nieuwe SSL klaar hebben.
Het sportschuttersdecreet vermeldt dat alle aanvragen tot verlenging ten laatste 1 maand voor de
vervaldatum moeten toekomen bij de federaties. BLOSO dringt er op aan dat deze regel strikt wordt
toegepast. Als FROS ten laatste 1 maand voor de vervaldatum niet beschikt over een nieuw
aanvraagdossier, vervalt de „oude‟ licentie. De schutter moet dan een nieuwe SSL aanvragen (VL2formulier). Dit kan betekenen dat je eerst een theoretische en praktische proef moet gaan afleggen
alvorens je een nieuwe SSL kan aanvragen (voor de mensen die gebruik maakten van de
overgangsmaatregel).
3. Ontvangst van de nieuwe licentie
Er zijn 3 mogelijkheden om je nieuwe SSL te ontvangen.
1. je stuurde je originele SSL op: je ontvangt per post een nieuwe SSL van zodra die klaar is. De
vervaldatum op je nieuwe SSL zal dezelfde zijn als je oude SSL, ook al ontvang je die eventueel
enkele weken sneller.
2. je stuurde een kopij op: FROS laat je SSL op kantoor liggen tot je (± 3 weken na het indienen van
het aanvraagformulier) je originele SSL opstuurt ter omruiling
3. je komt tijdens de openingsuren naar FROS om je SSL zelf in te ruilen tegen je nieuwe SSL of op
afspraak in de diverse clubs (aan te vragen door de clubs op examencentra@fros.be). Een
omruiling in een club kan enkel georganiseerd worden als er voldoende documenten kunnen
geruild worden op hetzelfde tijdstip
Mits vooraf een praktische proef af te leggen, is het hernieuwen van je SSL het ideale moment om een
bijkomende categorie aan te vragen. Het is voor een sportschutter veel eenvoudiger om aan de provinciale
wapendienst aan te tonen dat je een actief schutter bent indien je voor alle type wapens die je bezit ook
een SSL hebt.
Recreatieve schutters moeten vanaf 1/1/2012 bij een vijfjaarlijkse controle kunnen aantonen aan de
provinciale wapendiensten dat ze actief schutter zijn. Ze moeten met iedere categorie van wapens
minstens 1 keer per jaar schieten en in totaal minstens 10 schietbeurten doen.
Wij raden alle schutters aan een SSL te nemen zodat ze van de voordelen van een sportschutter kunnen
gebruik maken. De administratie is op deze manier ook een stuk eenvoudiger voor de recreatieve
schutters.
We merken nog op dat FROS verplicht is om melding te doen bij de gouverneur wanneer een schutter
nalaat om zijn licentie te hernieuwen.
Bij vragen kan u steeds terecht bij een van de volgende personen:
Mark Demulder: markdemulder@skynet.be
Mike Van Gele: sportschutters@fros.be of 03/286.58.00
Filip De Leeuw: filip.deleeuw@fros.be of 03/286.07.57
Eddy Van Herbruggen: eddy.vanherbruggen@fros.be
Jean De Wit: dewit.jean@skynet.be
Hugo Steyls: hugo.steyls@telenet.be
Info ter beschikking gesteld door
Filip De Leeuw
FROS sportschieten

6

TWEE HOOFDGILDEN: LEUVEN EN SOISSONS - RECHTZETTING
In het artikel met genoemde titel, verschenen in het vorig nummer van het tijdschrift, stond op blz. 16: “In
Leuven bestaat er geen gilde, (…)”. De heer Willy Pelgrims, schuttersdeken van de Gilde Ste Barbelen uit
Leuven is helemaal niet akkoord met deze zin en kroop in zijn pen en schreef het volgende:
Graag en reactie op een artikel uit uw tijdschrift "Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden.
Twee hoofdgilden: Leuven en Soissons.
Hierin pretendeert de federatie dat er geen gilde meer is in het Leuvense.
Mag ik er U dan aan herinneren dat u (*) onze peters waart bij de toekenning aan Reuzegom om aan
haar naam de titel van "Gilde van Ste Barbelen A° 1488" te mogen toevoegen, dat wij in 2008 de 50 jaar
heroprichting van de gilde gevierd hebben, dat Reuzegom Gilde van Ste Barbelen op een van uw
hoogdagen in Diest de feestelijkheden zijn komen opluisteren, dat Pater Karel onze feestmis is komen
celebreren in de St Michielskerk en er zelfs een artikel over geschreven heeft, duik naar eens in jullie
archieven.
Je ziet mijn waarde heer, Leuven is eeuwen oud maar nog springlevend
(*) De Sint-Sebastiaansgilde van Haacht was peter bij de heroprichting van de Gilde van Ste Barbelen in 1958.

Als hoofdredacteur kan ik alleen maar beamen dat wat de schuttersdeken van de gilde Sinte-Barbelen
schrijft, volledig strookt met de waarheid. Misschien had één woordje meer de juiste bedoeling van die
zin duidelijker kunnen weergeven. Moest er gestaan hebben "In Leuven bestaat geen hoofdgilde meer",
dan zou dat wel de juiste context weergeven. Het artikel handelde immers niet over individuele gilden,
maar over de hoofdgilden (de overkoepelende organen boven de gilden) van Leuven en Soissons. En zulk
een hoofdgilde bestaat er in Leuven (helaas) niet meer.
Alvast onze excuses voor de verwarring die is ontstaan.
François Van Noten, hoofdredacteur
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DE MEIBOOMPLANTING
Bij de Sint-Sebastiaansgilde van Haacht wordt elk jaar op de vooravond van 1 mei de meiboom geplant
bij de koning van de gilde. Om 20 uur stipt wordt een 6 meter hoge paal met daarop een met bloemen
versierde den geplaatst in de voortuin van het
koningspaar. Eens de boom stevig op zijn plaats
staat, worden de koning en koningin midden in een
kring geplaatst en wordt er rondom hen de
Rozenwals gedanst. Daarna ontvangen zij
geschenken en worden zij gelukgewenst door de
gildebroeders en -zusters en door de talrijk
opgekomen genodigden. Na deze plichtplegingen
gaat het richting gildelokaal waar gezorgd is voor
een hap en de nodige drank. Het orkest “De
Hochtse Boys” zorgt er voor de nodige ambiance
en er wordt gefeest en gedanst tot in de vroege
uurtjes.
Ontstaan
Het planten van de meiboom in Haacht is geen
echte gildetraditie. Na WO II bestond er in de
Brabantstraat en de Wespelaarsestraat, de 2
voornaamste straten van Haacht, een soort
buurtcomité, de Brabanders. Elk jaar met
junikermis en bamiskermis was het daar feest: er
werden volksspelen gehouden en vooral duchtig
gedronken. Niet moeilijk, meer dan de helft van de
huizen was immers café. Een andere traditie die zij
in ere hielden was het planten van een meiboom bij
hun voorzitter. Toen de Brabanders in de jaren 50 ophielden te bestaan, heeft de gilde dit folkloristisch
gebruik overgenomen, dank zij de toenmalige hoofdman die zeer begaan was met het gildeleven en al wat
met folklore te maken had. Tijd dus om even verder op zoek te gaan naar de achtergrond van dit oude
gebruik.
Het planten van een meiboom (ook wel meij of mei) is een erg oud gebruik dat nog altijd voorkomt in
grote delen van Europa. Het is een vruchtbaarheidsrite om bij het begin van de zomer de natuur te
huldigen. Men gelooft dat het planten van de boom leidt tot vruchtbaarheid voor vee, akkers en mensen.
Het planten van de meiboom is in sommige gemeenten nog een erg levend ritueel dat gepaard gaat met
feestelijkheden en uitingen van liefde voor de gemeente waarin men woont.
Een meiboom is een versierde paal of boom. Het oprichten van de boom gaat gepaard met verschillende
rituelen, deze verschillen per gebied. De boom wordt vaak geplant op 1 mei, of op de vooravond daarvan.
In andere gebieden gebeurt dit tijdens het Midzomerfeest of Pinksteren. De meiboom wordt in veel
gevallen op het dorpsplein (brink), tussen de kerk en de herberg, geplant.
Er worden verschillende soorten bomen gebruikt, zoals de conifeer, es, den, spar en berk. De boom werd
in optocht vervoerd met één of meer versierde wagens, de zogenaamde meiwagens. In sommige gevallen
werd de optocht vergezeld door een muziekkorps en werd gebruik gemaakt van zelfgemaakte waldhoorns
(vergelijkbaar met de midwinterhoorn), meifluitjes, hoppen of pijpen. Deze fluitjes werden gebruikt om
de heksen, de boze geesten die het meifeest konden bederven, te verjagen.
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De meiboom wordt versierd met een vlag of vlaggetjes, strikken, linten, kronen, bladeren, bloemen en
planten (zoals de jeneverbes, fluitenkruid, boterbloemen), gekleurde wol, papier (crêpepapier) en slingers.
Boven op de meiboom wordt wel een meidoorntak geplaatst. In andere gevallen worden de takken van de
boom verwijderd en blijft een kale stam met kroon over. Ook wordt wel een (gestolen) haan in een kooi
omhooggebracht. Weer andere gebieden hebben kransen of een zon (of zonnewiel) op of aan de paal,
wimpel(s) en windwijzers. De wijze van versieren verschilt per gebied.
De meiboom wordt soms bewaakt, omdat naburige dorpen proberen de meiboom te stelen of
beschadigen. Dit zou ongeluk brengen. Dit komt ook voor bij het paasvuur, wat in verband staat met de
meiboom (vaak is de meiboom het centrale deel van het paasvuur, ook de palmpasentak staat in verband
met de meiboom).
Rondom de meiboom vinden reidansen plaats. Meisjes dansen rond de meiboom en de meigraaf werpt
zijn krans, zo wordt de meigravin of meikoningin van het jaar gekozen. Ook zijn er dansen bekend
waarbij linten worden verweven. De meiboom komt in volksliedjes voor. Een ander gebruik is het
paalklimmen. Soms om de touwen te verwijderen die zijn gebruikt om de meiboom op te richten, in
andere gevallen moet het voorwerp op de meiboom rondgedraaid worden om geluk te brengen.
De meiboom wordt na de meimaand afgebroken. In bepaalde gebieden, zoals Zuid-Duitsland, blijft de
meiboom het gehele jaar staan.
Na de reformatie werd in veel gebieden opgetreden tegen het gebruik, waardoor het in bepaalde gebieden
verdwenen is. Toch bleven meifeesten rond meibomen (met meidansen, meikoninginnen en meigraven)
ook na de kerstening van Europa voortbestaan.
website Wikipedia

België
In Hasselt heeft de meiboomplanting plaats op de vooravond van 1 mei. De traditie dateert uit de tijd dat
de Hasseltse rederijkerskamer De Roode Roos op meiavond een meigraaf koos (1557). Aan de
stadswallen kwamen de gezellen bijeen om het Meiliedeken te zingen. Nog steeds komen de leden van de
rederijkerskamer samen ter hoogte van de vroegere Jongmanstoren. Ze gaan met de meiboom naar de
Grote Markt en planten hem daar. Muziekmaatschappijen spelen er het Meiliedje. Het lied dateert uit de
17de eeuw en werd ooit ten onrechte toegeschreven aan Vondel. Componist Maurice Leenders schreef in
1870 een arrangement en de dirigent van Sint-Cecilia, Alexis Pierloz (1853-1919), schreef de bezetting
voor het hedendaagse Meiliedje.
Daarnaast zijn er nog vele plaatsen op het platteland waar dit gebruik in ere wordt gehouden. Zo was er in
2011 in Herne een nationale meiboomplanting, is er dit jaar een meiboomplanting in Moerbeke-Waas
tijdens het 3de weekend van mei, in Duffel op 1 mei, enz... Meestal zijn het volksdansgroepen die nog een
meiboom planten (Boerke Naas uit Sint-Niklaas, Reintje Vos uit Kemzeke, de Moeffeleer uit Duffel,
Pallieter uit Lier, Scheldemeeuwen uit Antwerpen L.O., de Boezeroenen uit Kuringen, Pierlala uit SintTruiden, enz.) of zelfs een fanfare (De Kempenzonen uit Tielen).
Een meiboom in augustus!
De meiboomplantingen van Brussel en Leuven vinden plaats in augustus. In beide steden geeft die
meiboomplanting overigens aanleiding tot het oprakelen van een eeuwenoude twist, waarbij ze elk
beweren "de echte meiboom" te planten. Hierbij de versie van de Brusseleirs:
Het planten van de Meyboom (of Meiboom) op de hoek van de Broekstraat en de Zandstraat is een oude
traditie in Brussel, die in 2008 al aan zijn 700ste editie toe was. Toch zijn historici het niet altijd eens over
de oorsprong van de meiboomplanting.
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Sommigen spreken over een gebruik dat teruggaat tot 1213. Brusselaars, die toen een trouw vierden,
zouden een aanval van Gentenaars hebben afgeslagen. Na die gebeurtenis zou de hertog van Brabant de
Stad toelating gegeven hebben om een gilde van kruisboogschutters op te richten. Een andere versie van
het verhaal linkt ook de Leuvenaars aan dat gevecht tegen de Gentenaars. Een derde versie tenslotte zet
de Brusselaars zelfs tegenover de Leuvenaars. De jaartallen lopen uiteen, van 1143 in de ene versie tot
1308 in de andere versie. In de versie van 1143 zou het over de trouw tussen een Leuvenaar en een
Brusselse gaan, een relatie waaraan snel een einde kwam. Besluit: er bestaan vele versies en niemand kan
de feiten en de legenden rond het planten van de Meyboom nog goed uit elkaar houden.
Toch zijn sommige aspecten van de Meiboom historisch correct. Het planten vindt altijd plaats op 9
augustus, de vooravond van Sint-Laurens. Het evenement wordt georganiseerd door de Gezellen van SintLaurentius, die zich de erfgenamen noemen van een oud gezelschap. Dat gezelschap heeft echt bestaan en
maakte deel uit van de Gilde van Kruisboogschutters van de Onze-Lieve-Vrouw. De gilde was
verantwoordelijk voor de kapel en het ziekenhuis van Sint-Laurens, in de straat met dezelfde naam. De
wedijver tussen Brussel en Leuven speelt zeker een rol in de traditie van de Meyboom. De Brusselaars
moesten de boom immers telkens voor 17u planten, anders ging het privilege van het planten naar de
Leuvenaars. In 1939 slaagden de Leuvenaars er wel in om de boom te stelen, maar de Brusselaars kapten
een andere boom en plantten die net voor het verstrijken van de tijdslimiet. De Meyboom kreeg - sinds de
wederoprichting van de Gezellen van Sint-Laurentius in 1880 - een nieuwe invulling. De volkswijk ten
oosten van de Broekstraat verdween tijdens de 20ste eeuw ook onder de sloophamer. De inwoners trokken
meer naar het centrum van Brussel of naar Sint-Joost en Schaarbeek. Toch leefde de oude wijk voort in
het collectieve geheugen van de Brusselaars. Het planten van de Meyboom houdt de herinnering aan de
vergane volkswijk nu levend. Ook nu blijft de traditie zich nog elk jaar vernieuwen. De 'Poepedroegers'
(dragers van de reuzen) en de 'Buumdroegers' (dragers van de boom) kregen het gezelschap van de
gardevils, die de stoet beschermen. Verder is er de Fanfare van de Meyboom en de Madames Chapeau.
(Website Feestelijk Vlaanderen)

en de versie van de Leiveneers:
De Meyboom, symbool van het jonge ontluikende leven en de groei, dient traditiegetrouw geplant te
worden op 9 augustus, de vooravond van Sint-Laurentius en dit vóór 17 uur. Het feest kan bogen op een
zeven eeuwen oude traditie, die steunt op diverse legenden en herinnert aan een overwinning van Brussel
op Leuven. Volgens anderen aan een huwelijksplechtigheid waarbij een edelman uit Leuven huwde met
een meisje uit de Brusselse Bas-fondswijk. Hij gaf geld om op Sint-Laurentiusdag feest te vieren en een
Meyboom te planten.
De legende die zowel in Brussel als in Leuven naar voren wordt geschoven, klinkt echter anders. Op een
dag in 1213 vond te Brussel een bruiloftsfeest plaats in een afspanning. Tijdens het feest bemerkten de
genodigden een bende onruststokers uit Leuven. Het kwam tot een handgemeen en de Brusselaars
dreigden het onderspit te moeten delven, tot zij plots werden bijgestaan door de gezellen van SintLaurentius. De Leuvenaars verloren en Jan III, hertog van Brabant, gaf de gezellen de toelating om
jaarlijks op 9 augustus de Meyboom te planten. Dit privilege zou vervallen indien de Leuvenaars zich
vóór 17 uur meester konden maken van de boom. Alhoewel de legende gesitueerd is in 1213, werd pas in
1308 aan deze gebeurtenis vaste vorm gegeven.
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In 2011 hadden we dus de 703de
Meyboomplanting; de 38ste in Leuven
sinds 1974. Dit wil zeggen dat Brussel
tot heden slechts 665 officiële
plantingen heeft gekend aangezien de
Brusselaars sinds 1974 hun privilege
verloren hebben. De 'Mannen van 1929'
besloten in 1974 de Brusselaars dit
recht af te nemen en de enige echte
Meyboom naar Leuven over te brengen.
Vermomd als journalisten kwamen ze
erachter welke boom de Brusselaars
hadden aangeduid voor de planting.
's Nachts trokken ze er op uit om de
boom om te hakken en mee te nemen.
Op de stronk lieten ze volgend
opschrift na: 'Brusselaars hier heeft uw
boom gestaan, de Leuvenaars zijn
ermee vandoor gegaan'. Op 9 augustus
1974 stond hij vóór 17 uur op de Grote
Markt te Leuven. De Brusselaars tilden
niet zwaar aan het voorval en gingen
gewoon verder met hun
Meyboomplanting.
Beide steden eigenen zich sindsdien het
Meiboomplanting in Leuven in 1946
recht toe de 'echte' Meyboom te
planten. Het soort boom heeft voor de Brusselaars geen belang; in Leuven kiest men voor een zilverberk
omdat deze langer groen blijft. De boom wordt in Brussel reeds de volgende dag weggehaald; in Leuven
blijft hij echter staan tot na de tweede zondag van de maand september, de jubileumdag van de
'Vriendenkringen Mannen van het Jaar' en het 'Verbond der Jaartallen'. In Leuven zetten de
'Vriendenkringen Mannen van het Jaar' de traditie verder, meer bepaald binnen het 'Blok 9'. Na het jaartal
'1929', volgden de jaartallen '1939', '1949' en '1959'. In 2010 werd de fakkel overgenomen door de
'Mannen van 1969', de huidige Leuvense Meyboomplanters.
Website De Leuvense Meyboom - De 'echte' of toch niet?

Om een idee te geven van de hardnekkigheid waarmede het gebruik in ere wordt gehouden en beide
partijen op hun oude rechten blijven staan, dient vermeld, dat in 1939 de Leuvenaars erin slaagden
te Brussel de meiboom te stelen. De dagbladen van de volgende dag maakten melding van het feit:
Gisteren zou in de Pachecowijk, waar sinds acht dagen kermis wordt gevierd, andermaal de Meiboom
worden geplant. Rond half drie zette zich als naar gewoonte de stoet aan de Congreskolom in
beweging. De reuzen Peke, Meke, Mieke en Janneke waren er bij en ook de Keizer en zijn gade hadden
plaats genomen in hun galakoets. De muziek weerklonk en de stoet begaf zich langs veel omwegen naar
de Noordstatie, terwijl op de Koninginneplaats een schoone populier op een vrachtwagen wachtte,
geklonken in lichte boeien, om te worden geplant.
Plots echter ontstond er tumult aan de overzijde van de straat. Twee mannen begonnen te
vechten om de aandacht van de talrijke Brusselaars af te leiden. Een knaap sprong ondertusschen op
den vrachtwagen en sneed de touwen van den boom los. Vijf Leuvenaars vlogen op den Meiboom aan
en sjouwden hem naar een platten autocamion, die daar in de buurt stond te wachten. In drie tellen
reed de camion met den gestolen Meiboom langs den Haachtschen steenweg de stad uit, terwijl de
vechtenden op een motorrijwiel sprongen en eveneens bliksemsnel verdwenen.
Groote verbolgenheid heerschte bij de Brusselaars die, toen zij in stoet ter plaatse verschenen, het
verschrikkelijke nieuws vernamen, en hun woede al dadelijk in de herbergen moesten gaan koelen.
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Een lid van het comité diende een klacht in bij de politie, en andere leden gingen op zoek naar een
nieuwen boom die vóór vijf uur moest worden geplant, anders zouden de Leuvenaars misschien toch nog
«rechtskundig » in het gelijk gesteld worden.
Ten slotte kwamen eenige mannen met een boom aandragen. Het was een treurwilg, maar dat belette
niet, dat al de Brusselaars zich haastten om het treurig exemplaar vóór vijf uur geplant te krijgen.
De Leuvenaars waren er dus aan voor hun moeite, wat voor de Brusselaars andermaal een reden
was om een pint geuzen-lambiek te gaan drinken, ditmaal op den goeden afloop en nog een pint faro
erbij op de overwinning !
Onmiddellijk na de aanklacht was de Brusselsche politie uitgezonden om den Meiboom terug te brengen.
Zij volgde per motor het spoor van de camionette tot in Evere, maar toen keerde zij onverrichter zake
terug.
Ondertusschen werden de Leuvensche helden in hun stad feestelijk ingehaald en zij lieten zich zelfs
met hun buit fotografeeren.
De telefoon had echter ook zijn werk gedaan en de Leuvensche politie werd officieel op de hoogte
gebracht van het gebeurde, en moest dus optreden.
Een beroep op de Leuvensche solidariteit van de pakkemannen hielp niet, en de boom moest worden
afgegeven. Maar de Leuvenaars bleven niettemin steunen op hun overwinning, daar de Meiboom,
ondanks alles, toch binnen de Leuvensche muren bleef, zij het dan in handen van de politie. Het werd
hun echter verboden een Meiboom op den openbaren weg te planten.
De « Peetermannen » lieten zich daardoor niet ontmoedigen, en terwijl zij ergens een anderen boom
gingen zoeken, werd reeds het terrein klaar gemaakt : een private grond van een herbergier.
Daar werd even triomfantelijk als te Brussel de Meiboom geplant, zoodat er in het geheel drie
Meiboomen waren, waarvan twee valsche en een echte.
Het resultaat van dit alles was, dat er te Brussel zoowel als te Leuven duchtig feest werd gevierd.
uit De Nieuwe Gazet (Antwerpen) van 10/08/1939
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BESELARE: WAT HET KUNSTBORD ONS VERTELT

Zoals naar traditie is er ook voor 2012 nagedacht over wat het
bord symboliseert. In 2011 vierden we met alle verenigingen van
ons dorp “150 jaar Warden Oom”. Deze keer hebben we gekozen
om hulde te brengen aan de stichters van ons Gild. Adriaan Van
der Woestine werd begraven in de kerk, binnen het hoogkoor
voor de eerste altaartrap. Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef er
niets overeind van het dorp, alles werd met de grond gelijk
gemaakt. Als een wonder werd de grafsteen van onze heren van
Beselare ongeschonden uit het puin gehaald. Omlijst van twee
kolommen, bekroond langs boven, vertoont hij de oude
familiewapens, twee wildemannen houden het schild dat
omgeven en bekroond is met de ridderhelm en het dekkleed. De
baniersvlucht bestaat uit twee pauwstaarten met tussen beiden een

griffoenkop. Het gehele wapen is
geflankeerd door, rechts, de kwartieren
Van der Woestine en Scoten, en links, de
kwartieren Brevere en Poorte; vier
andere schilden zijn blank gelaten. Het
grafschrift luidt: “Hier ligt begraven de
edele heer Adriaan Van der Woestine –
Ridder Heer van Becelaere dewelcke
overleed den achtsten october 1527”.
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De grafsteen werd in de muur binnen in de kerk
ingemetseld aan de mannenkant. Je ziet hem bij
het binnengaan net boven het wijwatervat. Deze
grafsteen bevat alle wapenschilden van ons
gildezilver. Opmerkelijk is dat, als we te Gent
een bezoekje brengen aan de Sint-Baafskathedraal, we zien dat er eveneens een groot
ornament staat met de wapenschilden, dat
verwijst naar de heren Van der Woestine van
Beselare.
Op het kunstbord: de kerk in 1917 en de
grafsteen.
Hans Van Bockstael

NORBERT VALCKE WORDT NIEUWE HOOFDMAN BIJ DE
KONINKLIJKE HANDBOOGMAATSCHAPPIJ WILLEM TELL
OOSTENDE
Na een ononderbroken periode van meer dan 47 jaar als bestuurslid, waarvan ruim 42 jaar als hoofdmanvoorzitter uitte Daniël BOUTTELISIER tijdens de bestuursvergadering van 12 september 2011 de wens
om vanaf het nieuwe werkjaar een stap opzij te zetten en stelde hij zijn functie ter beschikking van de
maatschappij. Samen met zijn echtgenote Hedwige, die reeds meer dan 28 jaar de kantine openhoudt,
wensen zij het vanaf nu wat kalmer aan te doen. Zij beloven echter trouw de wekelijkse ledenschietingen
te blijven bijwonen, want ten huize BOUTTELISIER is boogschieten een echte passie.
Tijdens de bestuursvergadering van 14 november 2011 werd Norbert VALCKE met eenparigheid van
stemmen als 6de hoofdman-voorzitter van deze 105-jarige Oostendse Handboogmaatschappij verkozen.
Zijn 5 voorgangers waren: Jules VANDERMEULEN (1907-1932), Edmond VANHONSEBROUCK
(1932-1948), Michel VANNITSEN (1948-1971), Leon VERGRACHT (1971-1979) en voornoemde
Daniël BOUTTELISIER (1979-2011). Norbert VALCKE is lid van de vereniging sedert april 1995 en
werd in april 1997 verkozen tot secretaris.
Tijdens de bestuursvergadering van 12 december 2011 werd hofmeester Noël VANTYGHEM verkozen
tot nieuwe secretaris en werd adviseur Guy LEEMPOELS aanvaard als nieuwe hofmeester.
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Samen met ondervoorzitter Laurent SCHOUTEETEN, schatbewaarder Noël VANDECASTEELE en
adviseur Joseph HICKS is de bestuursploeg opnieuw compleet.
Als lid met het meest aantal jaren
lidmaatschap (60 jaar lid in 2012)
behoudt Daniël BOUTTELISIER
de titel van “Deken” van de
maatschappij.
De nieuwe hoofdman dankte de
uittredende voorzitter en zijn
echtgenote voor de jarenlange
inzet en drukte de hoop uit om
samen met de bestuursploeg en
met alle leden-schutters in een
vriendschappelijke en sportieve
sfeer te werken aan de verdere
uitbouw van de maatschappij.
vlnr: ondervoorzitter Laurent Schouteeten, adviseur Joseph Hicks, uittredend
hoofdman-voorzitter Daniël Bouttelisier, de nieuwe hoofdman-voorzitter
Norbert Valcke, schatbewaarder Noël Vandecasteele, secretaris Noël
Vantyghem en hofmeester Guy Leempoels

Ad multos annos! Lang leve
Willem Tell Oostende!

Wie zich geroepen voelt om nader
kennis te maken met de
handboogsport, is steeds welkom op één van de ledenschietingen die doorgaan in ons lokaal PAX
(kelderverdieping), Schilderstraat 5 te Oostende, iedere maandag en donderdag van 19.00 tot 21.30 uur.

HOE EEN VERBROEDERING ONTSTAAT, 45 JAAR STAND
HOUDT EN NOG STEEDS DE WIND IN DE ZEILEN HEEFT
Sinds de overdracht door de Belgische staat van het Duitse
militaire kerkhof van Lommel, het grootste van West-Europa,
aan de Duitse oorlogsgravendienst in 1952, waren het vooral
Duitse jongeren die in de vorm van een zomerjeugdkamp het
onderhoud van het kerkhof kwamen doen. Slagzinnen als
“Verzoening via de graven” of “Werk voor de vrede” waren
het motto om dit kerkhof, waar om en bij de 40.000 Duitse
soldaten begraven werden, ordelijk en netjes te houden. Om
de goede gang van zaken te bewaren werden deze groepjes
steeds begeleid door een politiecommissaris.
In 1967 was dat niet anders: commissaris van dienst was
indertijd Herbert Meuschke. Op weg naar het kerkhof kreeg
de groep in Beringen, in de omgeving van de St.-Denijsgilde,
af te rekenen met motorpech. Tot overmaat van ramp bleek
de herstelling niet van een leien dakje te zullen lopen:
onderdelen die uit Duitsland moesten overgebracht worden,
waren onontbeerlijk. Er zat niets anders op dan een
slaapgelegenheid te zoeken. Gelukkig konden ze rekenen op
de goede zorgen van Mr. Goddeeris. De man was op dat ogenblik niet alleen directeur van de mijn van
Beringen, maar ook erevoorzitter van de St.-Denijsgilde. Toen bleek dat enkele Duitse jongeren schutters
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waren van de gilde uit Esbeck, groeide al snel de interesse naar onze manier van schieten. Omdat onze
schietklep op een schietboom bevestigd is, schieten wij omhoog terwijl dat bij hun een meer horizontale
aangelegenheid is. Onze Limburgse gastvrijheid en ondernemingszin maakten dat er nog dezelfde dag een
vriendenschieting werd gehouden tussen onze Duitse gasten en verschillende gildes van het verbond
Beringen. De verbroedering was een feit…
Tot vandaag wordt deze vriendschapsband in stand gehouden
door wisselende jaarlijkse bezoeken. Het eerste weekend van
juni trekken we voor 4 dagen naar Esbeck, een klein dorpje met
ongeveer 800 inwoners op een 30-tal kilometers van Hannover,
waar we overnachten bij onze vrienden. Het volgende jaar zijn
zij dan weer van harte welkom bij ons, leden van de gildes van
Geenhout, Paalstraat, Beringen, Laren en het vroegere
Meelberg. Elk jaar trachten wij onze Duitse gasten een
origineel programma aan te bieden. Naast het onvermijdelijke
schieten bezochten wij in het verleden o.a. het Duitse militaire
kerkhof in Lommel, het provinciehuis, de ondergrond van de
mijn van Beringen, de stad Brussel, enz...
Onvergetelijk
was zeker het
bezoek in 1977 aan het Oud-Limburgs Schuttersfeest in
Niel-bij-As, bij de St.-Martinusgilde aldaar. Met 2
autobussen waren we er. Door de hechte
vriendschapsbanden gaan er ook een aantal mensen
individueel op andere momenten bij elkaar op bezoek.
Dit jaar hebben we wel een heel bijzondere uitwisseling.
Uitzonderlijk gaat ons bezoek aan Esbeck door op 6, 7, 8
en 9 juli. We zijn immers uitgenodigd op de viering van
1000 jaar Esbeck. Zaterdag 7 juli vormt het hoogtepunt
wanneer de dorpskern wordt omgevormd tot een
middeleeuws decor. Op de plaatselijke markt zullen ook
wij een standplaats krijgen. We zullen er niet alleen het
gildeleven van het verbond Beringen voorstellen, maar ook
onze toeristische troeven zullen aan de hand van foto‟s
kenbaar gemaakt worden. Uiteraard zullen er ook
streekproducten aan de man gebracht worden. Het feit dat
onze verbroedering dan 45 jaar bestaat, geeft het geheel
nog wat extra uitstraling.
Wij kijken er nu al naar uit, maar ook jij mag er gerust een
kijkje komen nemen. Misschien tot dan...
Voorzitter
Vandezande Denis
Steengroefstraat 33
3583 Beringen

Ondervoorzitter
Claes Alfons
Bergstraat 13
3560 Lummen
fonsclaes@telenet.be
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Secretaris
Christiaens Maurice
Ericastraat 42
3582 Beringen
maurice_marina@hotmail.com

HOOFDSCHUTTERSGILDE VAN BRABANT
Ook bij de Hoofdschuttersgilde van Brabant is het nieuwe seizoen van start gegaan. De
kampioenschapsschietingen gaan door te Neder-over-Heembeek op 28/04/2012, te Sint-Pieters-Kapelle op
12/05/2012, te Meensel (voor Schaffen) op 2/06/2012 en te Meensel op 16/06/2012. Het Brabants
gildefeest en de schieting voor Koning van Brabant gaan door te Meensel-Kiezegem op zaterdag
30/06/2012.
Verder zijn er koningsschietingen op Hemelvaartdag (17/05/2012) bij de gilden van Haacht, Herne en
Sint-Pieters-Kapelle, op de zaterdag voor Pinksteren (26/05/2012) bij de gilde van Dilbeek, op 7/08/2012
bij de gilde van Halen, met halfoogst (15/08/2012) bij de gilde van Waanrode en op 26/08/2012 bij de
gilde van Neder-over-Heembeek.
Ook de twee gewesten hebben hun koningsschieting: het gewest Zuidwest-Brabant op 2/09/2012 te
Dilbeek en het gewest Diest op 8/09/2012 te Meensel.

KONINKLIJKE SINT-SEBASTIAANSGILDE WAANRODE:
KONINGSSCHIETING EN KASTEELFEESTEN OP 15 AUGUSTUS
2012
Onze gilde is een historische en momenteel bloeiende vereniging die met haar 448 jaar bestaan de oudste
nog bestaande vereniging van onze gemeente. Zij heeft zowel op provinciaal als nationaal, ja zelfs op
Europees vlak, bekendheid verworven.
Vermoedelijk opgericht in het begin van de 16de eeuw, wordt 1564 algemeen als stichtingsdatum
aanvaard, aangezien er in de nog bestaande archieven geen oudere datum terug te vinden is.
Van in het begin was de heer van Schoonhoven hoofdman van de gilde en tot op heden is het nog steeds
iemand van de adellijke familie d‟Arschot-Schoonhoven die de taak van hoofdman waarneemt.
In 1693 werd de toenmalige hoofdman Filip Robert van Schoonhoven koning van de gilde en schonk een
zilveren borstplaat met daarop zijn wapen en de gravure “Philippus Robertus van Schoonhoven, Baron en
Heere van C.Cantreyn, Wanroye, Coning 1693 ende hoofdman van de Gilde tot Wanroye”. Deze plaat en
een zilveren medaillon van 1665, zijn de oudste zilveren platen aan de braak van onze gilde, een
pronkstuk van onschatbare waarde.
Ook het 17de-eeuws houten beeld van onze patroonheilige, de heilige Sebastianus, en onze 117 jaar oude
vlag (1895), welke zich beiden vooraan in de Sint-Bartholomeuskerk bevinden, maken deel uit van het
patrimonium van onze gilde.
Bij koninklijk besluit van 8 april 1991 werd de gilde gemachtigd de titel van” Koninklijke” te dragen.
Vandaag is zij de belichaming en de verdedigster van een belangrijk cultureel erfgoed en dit tracht zij dan
ook te allen tijde niet alleen te verzamelen en te beschermen, maar ook te demonstreren. Zo is er statutair
voorzien dat de gildebroeders om de drie jaar kampen voor de titel van gildekoning.
Dit gebeurt met gewone handboog op een voor de gelegenheid geplaatste staande wip en zal dit jaar
plaats vinden op 15 augustus in het prachtige kasteelpark van onze hoofdman, graaf en gravin
G. d‟Arschot, dat die dag gratis toegankelijk is voor het publiek.
De gildebroeder die de oppergaai neerhaalt, wordt dan getooid met de “Koningsbreuk”. Gedurende drie
jaar draagt hij dit kostbaar juweel telkens wanneer de gilde deelneemt aan processies, optochten en
plechtigheden in binnen- en buitenland.
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Zo zal onze nieuwe koning onze gemeente vertegenwoordigen op het Europees Schutterstreffen te
Tuchola (Polen) op 25 en 26 augustus, op de 11de gildedag van de Federatie van Vlaamse Historische
Schuttersgilden te Poperinge op 30 september en op de Nationale koningsschieting te Antwerpen op 7
oktober.
Onze gilde maakt ook deel uit van de Hoofdschuttersgilde van Brabant en van de Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden die geaccrediteerd is door Unesco.

PROGRAMMA VAN DE KONINGSSCHIETING EN KASTEELFEESTEN
Op 15 augustus beginnen wij om 11.00
uur met een plechtige gebedsviering op de
pui van het kasteel. Op deze viering is
iedereen van harte welkom.
Van 12.00 tot 18.30 uur: mogelijkheid tot
deelname BBQ (inschrijven kan tot 10
augustus).
12.00 uur: opening drankstanden, koffie,
taart, broodjes.
14.00 uur: vorming optocht aan de ingang
van het domein en intrede van de
Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde,
begeleid door de Koninklijke Fanfare
“Deugd en Vreugd”.
14.15 uur: verwelkoming en protocol van
de schieting.
De uittredende koning wordt ontdaan van
de zilveren koningsbreuk.
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14.30 uur: begin van de koningsschieting op staande wip.
Het belooft andermaal een spannende strijd te worden voor de
door iedereen zo begeerde koningstitel en onze huidige
koning en tevens hoofdman van onze gilde, graaf Guillaume
d‟Arschot zal zich zeker niet zonder slag of stoot gewonnen
geven.
Tijdens de schieting: optreden van de Kon. Fanfare “Deugd
en Vreugd”, liveorkest “Yellow Moons”, mogelijkheid
boogschieten op liggende wip, springkasteel, schminkstand,
ballentent, ijs- en snoepkraam, enz…
Na de schieting: huldiging nieuwe koning, installatie nieuwe
prins en uitreiking ereprijs.
Iedereen is van harte welkom en de inkom is volledig gratis.

HOOFDSCHUTTERSGILDE VAN BRABANT - GEWEST DIEST
Als laatste winterschieting van ons gewest hadden
wij op 18 maart onze jaarlijkse schieting “Trofee
Jean Bullens”, gevolgd door onze traditionele
paaseierenschieting.
De trofeeschieting begon stipt om 13.30 uur en
een zestigtal schutters van de gilden van
Waanrode, Bekkevoort, Halen, Meensel en
Schaffen namen hieraan deel. Reeds in de derde
ronde wist Davy Icxk uit Meensel en tevens
koning der koningen van Brabant, de oppergaai
naar beneden te halen en mocht hij de trofee, een
tinnen bord geschonken door de deken van het
gewest, Jean Bullens, in ontvangst nemen.
Voor Jean was dit de 20ste keer dat hij een
trofee schonk aan het gewest en niet alleen
het bestuur, maar ook alle schutters zijn hem
hier van harte dankbaar voor.
Na de uitreiking van de trofee werd de wip
vol gezet met afwisselend rode en blauwe
vogels. Voor iedere rode vogel werd een
naturaprijs (paashaas of paaseieren)
toegekend en aan een blauwe vogel was de
traditionele geldprijs verbonden. Ook voor
het hoog spel (hoge, zijden en kallen)
werden eenmaal naturaprijzen en eenmaal
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geldprijzen toegekend.
De voorzitter wenste alle aanwezigen veel succes en vooral veel eitjes en gaf het startsein voor de
schieting, die uiteraard volledig gratis was.
Ondertussen had iedereen zich al te
goed kunnen doen aan de aangeboden
paaseitjes en mochten de kinderen tot
12 jaar nog een paasgeschenkje in
ontvangst nemen van het bestuur dat
voor paashaas speelde.
Telkens er 5 vogels geschoten waren
werden er opnieuw 5 opgezet, zodat
tenslotte iedereen, zelfs zij die helemaal
niets getroffen hadden, toch nog een
eitje konden meepikken.
Langs deze weg bedankt het bestuur
van het gewest alle leden voor hun
deelname aan de winterschietingen en hoopt op dezelfde belangstelling te kunnen rekenen bij de
zomerschietingen, zowel op staande als liggende wip.
Willy Willems, hoofdman Gewest Diest

SINT-HUBERTUSGILDE BEKKEVOORT
Omdat de Sint-Hubertusgilde van Bekkevoort een sabbatjaar aangekondigd had, hierover enige uitleg. In
2011, na het Brabants Gildefeest, heeft onze hoofdman zijn ontslag aangeboden wegens strubbelingen.
Nog 4 andere leden hielden het voor bekeken en het begon er somber uit te zien voor de resterende leden.
Na veel overleg werd gelukkig besloten met de gilde verder te doen. Wij denken daarin geslaagd te zijn
omdat toch al nieuwe leden zich aangesloten hebben en oud-leden de weg naar ons terugvonden, hetgeen
wij van harte waarderen. Twee van die nieuwe leden geven ons tevens versterking bij het boogschieten.
Nogmaals aan allen van harte welkom.
Een hoofdman hebben we tot nog toe niet, maar hopelijk zal dat in 2012 wel in orde komen. Voor 2012
hebben we niettegenstaande alles toch de volgende activiteiten gepland: op 16 september 2012 zullen we
onze jaarlijkse prins- en prinsesschieting houden, alsook de driejaarlijkse koningsschieting. We
organiseren ook opnieuw een kaas- en wijnavond op 8 december 2012.
Georges Kemps (schietmeester)

1927-2012: 85 JAAR KONINKLIJKE SCHUTTERSGILDE
SINT-ANTONIUS CONGO BOCKRIJCK
Dit jaar is een speciaal jaar voor ons. Onze gilde bestaat reeds 85 jaar. Op 23 januari 1927 werd de
vereniging "Ons Welzijn" opgericht. Eén week later werd van daaruit de schuttersgilde opgericht. De
gilde had niet alleen de taak om schietwedstrijden in te richten, maar moest ook deelnemen aan
optochten, evenementen en dergelijke om het sociaal contact te vrijwaren tusssen de mensen. Sedert 2
maart 1952 mogen wij ons "koninklijke" schuttersgilde noemen.

20

De eerste schietboom (één hoge den) stond aan de Huiskensweier. Enkel mannen werden toen toegelaten
bij de schuttersgilde. Daarna verhuisde de schuttersgilde naar café America, waarachter 3 bomen (houten
palen) stonden. Vervolgens werd een kantinetje gebouwd aan de Rockxweier met eveneens 3 bomen.
Toen was het schieten nog een familiaal gebeuren, daar ook vrouwen en kinderen mochten meeschieten.
Wegens ongegronde klachten van duivenmelkers en enkele buren moesten wij daar weg en kregen wij
een terrein ter beschikking op de Schemmersberg (Wetzandstraat 91) van de (toen nog) gemeente Genk,
waar we sindsdien een heel mooie zelfgebouwde kantine hebben met 5 schietbomen (pylonen).
Elke zondagvoormiddag (winter
en zomer) komen wij hier samen
om te kaarten, biljarten en/of te
praten. Onze vele leden (79)
komen ook minstens één keer per
jaar bij elkaar voor de jaarlijkse
ledenvergadering, maar ook voor
alle feesten die er georganiseerd
worden zoals bv. een mosselfeest,
enz... Dit alles ligt aan de basis
van de goede sfeer en de
onderlinge vriendschapsbanden in
onze gilde.
Alles bij elkaar hebben wij 29
schietende leden die vanaf maart
tot oktober praktisch elke
zaterdag en zondag paraat staan
om de club te vertegenwoordigen
op de vele wedstrijden. Het koningsschieten is voor ons allemaal één van de hoogtepunten van het jaar.
Maar buiten het deelnemen aan de schietingen en andere activiteiten zijn onze leden ook steeds bereid een
helpende hand te reiken indien er werk aan de winkel is. Dit jaar hebben wij in maart een mooie nieuwe
omheining gezet. En er zijn nog verbeteringswerken op komst.
Sinds het begin van onze gilde hebben wij vele prijzen, teveel om op te noemen, kunnen veroveren. Dit
getuigen de vele trofees die in onze kantine te zien zijn. Maar nog steeds geldt voor ons de regel dat wij
niet alleen maar schietwedstrijden bijwonen en organiseren. Neen, wij doen ook vele uitstapjes, zoals
jaarlijks de nationale Gildedag, het bijwonen van het Nationaal koningsschieten en om de drie jaar de
meerdaagse reizen naar het Europees koningsschieten (naar Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Polen).
Er waren ook vele uitstapjes naar pretparken en/of wijnfeesten en nog veel meer. Telkens hebben wij veel
plezier gehad en zullen dit in de toekomst nog heel veel hebben.
Sedert de oprichting hebben wij 3 voorzitters gehad. Als eerste hebben wij Jef Engelen gehad die deze
taak 25 jaar gedaan heeft. Hij werd opgevolgd door onze 2de voorzitter, namelijk de toen nog jonge Lom
Decosemaeker en hij heeft deze taak zeer voorbeeldig en met veel overgave zo'n 50 jaar uitgeoefend.
Vanaf 2002 hebben wij dan onze 3de voorzitter Rudy Drieskens. Al vanaf het ontstaan van onze gilde zijn
er talrijke kleinere of grotere problemen ontstaan die wij goed hebben overwonnen dankzij de vele
bestuursleden die wij al die jaren gehad hebben. Sinds maart 2009 zijn wij een vzw geworden, met als
voorzitter Rudy en als ondervoorzitter Jan Cardinaels. Alfons Buvens is onze penningmeester en als
secretaris duiveltje-doe-al Daniela Steyfkens. Wij willen hen bedanken voor al het werk dat zij voor ons
allemaal doen om alles in goede banen te leiden en de financiën in goede balans te houden.
Maar bij dit feestelijke gebeuren mogen wij onze gildebroeders en -zusters, die we in de loop der jaren
hebben verloren, zeker niet vergeten. Er zal voor hen steeds een plaatsje zijn in ons hart, want zij hebben
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de weg voor ons geëffend om tot de gilde te komen die wij vandaag de dag zijn..
Wij willen iedereen bedanken die er voor gezorgd heeft dat wij deze 85 jaar nu kunnen vieren en hopen
dat er nog vele feesten mogen volgen in de toekomst.
In naam van al onze leden
Chris Maessen

LEO TIMMERMANS OVERLEDEN
Lid van St.-Hubertus Manestraat, overleden op 79-jarige
leeftijd op 19 november 2011.
Leo Timmermans is in 1950 lid geworden van onze schutterij.
Hij werd door zijn vader onder de schietboom gezet om te
leren schieten. In de ruim 62 jaar dat Leo trouw lid was van
onze schutterij, is hij vele jaren bestuurslid geweest en heeft hij
ook de taken van ondervoorzitter en voorzitter voor zijn
rekening genomen. Leo was schutter in hart en nieren.
In 1974 kreeg hij de zilveren OLS-medaille voor 25 jaar lid. 15
jaar later, in 1989, werd hem de OLS-medaille voor 40 jaar lid
overhandigd. Het was in 1999 dat hij een kroontje op deze
medaille kreeg voor 50 jaar lid. Hij was de eerste schutter die
onze schutterij mocht vieren voor zijn 60 jaar lidmaatschap en
hij mocht daarom in 2010 het zilveren schildje van de OLSfederatie ontvangen.
Het jaarlijkse koningsschieten was ook voor hem een feestdag,
jammer genoeg heeft hij nooit het koningszilver kunnen
dragen.
Hij droeg de Manestraat in zijn hart, wat zich uitte in zijn verhalen uit de tijd van toen, toen de schutters
nog met de buks naast de fiets gebonden en de kogels op de bagagedrager naar de bondsfeesten reden om
na weinig schoten, doch na vele potten bier, huiswaarts te keren.
De laatste jaren was Leo slechter te been en nam hij niet meer deel aan de optochten, maar volgde deze
van op de feestweide om onze schutterij met een applaus te verwelkomen en daarna in de tent goede
plaatsen te bewaren zodat we allemaal samen konden zitten.
Op zaterdag 26 november hebben wij Leo met schutterseer naar zijn laatste rustplaats begeleid, zijn
rustplaats vlakbij onze kantine en kogelvanger.
Leo, we zullen je missen, je verhalen, je humor, maar vooral je vriendschap.
Namens Schutterij Sint-Hubertus Manestraat
Marie-Josée Neyens, voorzitter
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HANDBOOGGILDE ST.-SEBASTIAAN BREDENE
vzw
Gesticht in 1630 tot 1786
Heropgericht in 1922 tot 1948
Heropgericht op 5 januari 1997

Zetel: Bosduivenstraat 37
8450 – BREDENE
Tel: 059 / 323730

HISTORIEK
In lang vervlogen tijden werden krijgsgilden opgericht, oorspronkelijk om „manu et corde et militari‟ de
vrijheid en zelfstandigheid van onze steden en dorpen te verdedigen. Maar na verloop van tijd en als
gevolg van een gewijzigde militaire en politieke situatie, kreeg de sociale functie de bovenhand. De
gilden evolueerden naar ontspanningsverenigingen die de eer van de stad of gemeente op een meer
sportieve wijze hoog hielden. De geschiedenis van de krijgsgilden is dus onlosmakelijk met die van onze
steden, gemeenten of dorpen verweven. Het aandeel van de krijgers- of wapengilden is zeer ingewikkeld
en toch prachtig georganiseerd en valt tot op heden niet te onderschatten.
Wanneer de Oostenrijkse en Franse Revoluties er in slaagden het corporatisme op te doeken, dan kon ze
het voortbestaan van de wapengilden niet beletten. Tot op heden zijn enorm veel gilden erin geslaagd hun
onschatbaar bezit veilig te stellen en voor het nageslacht te bewaren. Onder meer was het zo dat veel
krijgers- en wapengilden de handboog hanteerden en dan weer anderen de kruisboog, de hellebaard, de
schermstok of het zwaard. In ver vervlogen tijden was het hoofddoel van de handboogschutters zich
verdienstelijk te maken bij krijgsverrichtingen en militaire expedities. De hand- en kruisboog waren de
aanvalswapens bij uitstek zonder dewelke belangrijke wapenfeiten een gans ander verloop zouden gekend
hebben. De schutters stonden niet alleen ten dienste van de stad, gemeente of dorp, maar namen ook
dienst in een grafelijk leger.
Vooral de veertiende eeuw is gekenmerkt door talrijke gewapende conflicten en expedities, waarin niet
zelden de handboogschutters in het gelid traden. Pijl en boog zijn ongetwijfeld tot de oudste aanvals- en
verdedigingswapens te rangschikken. De handboog is in de loop der tijden tot een gevaarlijk
oorlogswapen gaan evolueren. In de vijftiende eeuw verdrongen het buskruit en de vuurwapens definitief
de handbogen, zodat de rol zich beperkte tot gezelschapsspelen bij de gildebroeders.
De middeleeuwse handboog was meestal vervaardigd uit onafgewerkt olmenhout, breed, sterk en op korte
en lange afstand te gebruiken. Er waren twee soorten, de lange (longbow) en de korte boog.
De lange boog was feitelijk een technische verbetering van de kleine boog. De pees van de lange boog
kon gespannen worden tot aan het oor van de schutter, die van de korte boog tot aan de borst. De lange
boog had ook een groter penetratievermogen, de pijl kon door een maliënkolder dringen, door het zadel
van een paard of zelfs door eikenhout. De pijl was doeltreffend tot op ongeveer 200 meter. Toen overtrof
de lange boog de kruisboog in snelheid, maar niet in kracht. Per minuut konden twaalf pijlen worden
afgeschoten tegen slechts twee door de kruisboogschutter. De handboog was goedkoper, maar moest
aangepast zijn aan de gestalte en lichaamskracht van de schutter. Was de boog te licht, dan brak hij
gemakkelijk en een te zware boog kon niet gespannen worden door een zwakke schutter. De boogschutter
was daarbij uitgerust met een lederen pijlkoker en een lans of een zwaard.
De boog werd gebruikt voor het afstandsgevecht, het ander wapen voor lijf-aan-lijf gevechten. In
bepaalde steden was het verboden om bogen te gebruiken die niet in hun stad of gemeente waren
vervaardigd. Sommige pijlen waren gemaakt met een gekromde punt, die moeilijk uit de wonden kon
worden verwijderd. Het uniform was een maliënkolder, waarvan de mazen genaaid werden op een
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lederen rok. Daarop kwam dan het twee- of driekleurige uniform (chaperon of stoffen kap). Soms
gebruikte men een ijzeren helm. Daarbij was men ook voorzien van een klein schild versierd met het
stadswapen.
In tegenstelling met de kruisboog werd de handboog door de kerk nooit veroordeeld als oorlogswapen.
De boogschutters hadden het voorrecht om voorop te stappen in het stads- of gemeenteleger, zowel bij het
ten strijde trekken als bij de terugkeer. De boogschutters waren vooral de speciale korpsen en werden
altijd aanzien als de elite en werden ingedeeld in dizaines. Uit de gilden werden de hoofdmannen
genomen om de schutters aan te voeren tijdens expedities. De schutters vormden een mobiele groep, zij
waren het die de strijd openden en vormden als het ware de artillerie van het leger. Hun doel was
verwarring brengen in het vijandelijke kamp en de weg te openen voor de eigen stoottroepen.
DE SCHUTTERSGILDE SINT-SEBASTIAAN VAN BREDENE
Rond de jaren 1625 vonden de inwoners van Bredene geregeld pijlen op hun grondgebied, meer of
minder volgens de windrichting. Nu hadden de Bredenaars wel deelgenomen aan verschillende oorlogen
zoals het beleg van Troye, de Guldensporenslag en de Zevenjarige Oorlog tegen Klemskerke, waaraan de
Batterijstraat nog herinnert, maar ze konden niet gissen waar die pijlen vandaan kwamen.
Het is waar dat ze maar zelden naar de stad Oostende trokken. Deze stad is eeuwenlang een vuil,
charmeloos en stinkend nest geweest. Daarover zijn alle geschiedenisschrijvers en reizigers het eens en
wie verlaat nu graag zijn “voorgeborchte” om naar de hel trekken. Trouwens, wanneer de Oostendenaars
zich eens wilden amuseren, dan trokken ze in groten getale naar Saskermis. Die pijlenkwestie moest
echter opgelost worden. De mannelijke, meerderjarige Bredenaars speelden bloemzaadje om uit te maken
wie naar de stad zou trekken om eventueel daar een en ander te vernemen.
De ongelukkige verliezer trok zijn beste berenvel aan, nam voor alle zekerheid zijn zwaarste knuppel mee
en na de stalmest van zijn kloefen te hebben geschraapt, vertrok hij met het ponton naar Oostende.
Hij werd natuurlijk uitgeleide gedaan door vrienden en kennissen. Tegen de avond was hij reeds terug,
want zijn boterhammen waren op. Hij had ze uitgedeeld aan de vele bedelaars die hij in de stad
aangetroffen had. Hij bracht dadelijk verslag uit: de stadsmensen waren rond de jaren 1600 echt stout
geweest en daarom mochten ze geen vuurwapens meer bezitten. Ze namen dan maar weer boog en pijl ter
hand om hun mannelijkheid te bewijzen, maar ze schoten zodanig slecht dat de pijlen bij westenwind op
het grondgebied van Bredene terecht kwamen. Dit was niet te verwonderen, want Oostende was maar een
klein, krottig stedeken, zó klein dat de grote kerk met zijn achterwerk over de vesting scheen te zitten. Bij
oostenwind kreeg Mariakerke zijn deel van de afgeschoten pijlen. “Dat is goed”, zegden de mannen van
Bredene, “nu we pijlen voor niks krijgen, gaan we onze stuivers samendoen, een boog kopen waarmee we
om beurt kunnen schieten, en óók een clubje stichten.” Zo ontstond bij ons dan de Gilde van SintSebastiaan. Dat viel niet in goede aarde bij de Oostendenaars en prompt verplaatsten ze hun gaaipers naar
de westelijke kant van de stad. Deze nieuwe plaats lag buiten de vestingen, ongeveer ter hoogte van de
huidige Kemmelbergstraat. Dat de schutterskoningen waardige bewoners van Bredene waren, moge
blijken uit het hiernavolgende.
BESTAAN ZE NOG, “DE SCHAEKELS DIE GEJONT SYN DOOR CONINGHEN”
Gillis Bostoen kwam uit “n‟oede zeemanskiste” te voorschijn als de 25ste koning van de Bredense
handboogschutters (1715). Deze Gillis behoort tot een ambtenarengeslacht dat opklimt tot een Gillis
Bostoen, die in 1522 grond schenkt aan het hospitaal te Nieuwpoort. In hun familiewapen voerden ze een
gouden Sint-Andreaskruis met eikel en zespuntige sterren op een azuren veld. Dit kan van belang zijn: in
de oude schuttersgilden was het de gewoonte dat de koning van het gild zijn portret liet schilderen en dat
een galerij van portretten der koningen in het gildelokaal werd bewaard (catalogus/abdij van de Bijloke,
Gent). Soms vindt men ze terug in een museum of gereproduceerd in een boek.
Ze vermelden zelden een naam, wel het jaartal of de leeftijd van de koning. Dikwijls komt het
familiewapen op het schilderij voor, welke de persoon kan helpen identificeren.
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Hij werd gedoopt te Bredene op 16 december 1663, als zoon van Gillis Bostoen en Barbara Van den
Slycke. Hij huwde er op 7 maart 1687 met Kornelia Claeyssens, waarmee hij vier kinderen had.
Kornelia overleed op 10 juni 1701. Voor “heer en meester” Joannes Ignatius de Laeter, pastoor te
Bredene, sloot hij op 11 september 1701 een huwelijkscontract af: “Gillis Bostoen, weduwaer en Anna
van Heule, jonghedoghter oudt achthien jaeren, geassisteert met Michiel Van Heule, haeren vader ende
Cornelis Devos, haer halfven broeder ende Pieter Van Heule haeren oom als vooghden”.
Het huwelijk vond plaats op 16 september 1701. Gillis overleed “ter prochie van Bredene op den achsten
van de maent septembre seventhienhondert vyfen twyntigh. Hij was vrijlaet van desen lande binnen den
ambachte van sheer Wouterman, daer te vooren laet ter prochie ende heerelyckhede van RuddervoordeCoebrouck.” Twee eeuwen lang bleef de familie trouw aan de voornaam Gillis of Latijnse tegenhanger
Egidius. Zijn staat van goed berust op het rijksarchief te Brugge (BV II-7281) en beslaat 143 folios. Er
werd tevergeefs gezocht naar een handboog, doch vond men in f° 107: “voorts in het comptoir bevonden
eene fusicque, twee coppels pistolen, een pistole met twee loopen”.
Verder werd er dan het jaar waarop iemand zich koning schoot, een maaltijd geschonken voor en speciale
prijs van de koning geschoten door alle gildeleden.
KRONIEK VAN DE HANDBOOGGILDE ST.-SEBASTIAAN BREDENE
Het handboogschieten te Bredene gaat een heel eind terug in de geschiedenis. Onder invloed van
natuurrampen, oorlogen en vreemde overheersing werd het dikwijls onderbroken doch, zeer
merkwaardig: telkens terugkerend. Soms zijn er meerdere generaties tussenuit en is de naam St.Sebastiaan vergeten. Doch het handboogschieten te Bredene wordt nog steeds verder beoefend.
In de hierna volgende lijst zijn er hiaten tussen de data, daarom soms een verwijzing naar de toen
heersende oorlogen.
948
1000
1200
1572
1584
1599
1601
1612
1630
1651

1761
1762

1786
1887

Overdracht van gronden te Bredene aan de abdij St.-Riquier (Ponthieu).
Zware overstromingen.
Eerste polderhoeven, de kapel zou er al gestaan hebben.
Gekende vermelding van een herberg “St. Sébastien” te Bredene, naar aanleiding van een verslag
over de godsdienstoorlogen (bron: de heer Eeckhout).
De Geuzen trekken zich terug in de vesten van Oostende en ter bescherming graven zij de duinen
door naast de stad. De ganse streek loopt onder water en diepe kreken vormen zich, ook te
Bredene waar het grondgebied zich nog uitstrekt tot waar nu de havengeul is.
De Spanjaarden vormen de kerk van Bredene om tot een fort.
Beleg van Oostende, Bredene en omstreken verwoest.
Inpoldering van de ondergelopen gronden. Stilaan komt de bewoning terug.
Stichting Handbooggilde St.-Sebastiaan Bredene.
Brandglas met afbeelding keizer Marin Delapiere (naam volgens Actum in Gildecaemer in t‟Jaere
1761). Belangrijke informatie onder titel “Ene Vondst”: “te Sas Slijkens hebben wij een met
wapens beklede ruit ontdekt, toebehorend hebbend aan Jufvr. Rosalia De Waef, en voortkomende
aan haren moederlijke grootvader, de heer Lingier van Breedene” (heden hoort dit tafereel toe aan
de heer Charles Luca van Slijkens). Rondom lezen wij: “Geeft Marijn Le Pierre als keiser in t‟
jaert 1651 daer benevens tot sieraad naar de kerke van Breedene vereert”.
Verslag “in Actum Gildecaemer”.
Aanstelling: Koningin van de gans Victoria Beaumont.
Koningin van het lint Regina Maria Van Heste.
Koningin van de pollepel Joanna Van Haecke.
Iedere gildezuster koos elk haar koning.
Decreet van Jozef II Keizer van Oostenrijk: alle gilden worden verboden.
Lijst koningen geput uit het verslagboek verschijnen.
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1922 12 april: de gilde wordt heropgestart met de liggende & staande perse (eventuele vroegere
opstartfases niet bekend). Inleggeld der leden is 15 fr. Een volledig bestuur en “standregels”
worden opgesteld.
1930 De gilde neemt deel aan de viering 100 jaar België.
1936 Ereleden traden naar voor: André Zwaenepoel, Vandeweghe, Cyrielle Vandenbroecke, Gustaaf
Zwaenepoel en Constant Cazaux.
1940 Gilde beoefent het boogschieten in het “Boldershof” (liggende perse) en in de Landweg (staande
perse).
1944 Einde van het rekeningboekje St.-Sebastiaan Bredene.
1948 50-jarig jubileum van handboogschutter Jan Vandenbroele, jarenlang lid van St.-Sebastiaan
Bredene (14 maart).
1962 De ongebruikte staande perse waait om (weide in de Landweg).
1997 Heropstarten van de Gilde St.-Sebastiaan Bredene door de heren Gerard Plaetinck, Marc Metsu en
de dames Anita Poppe en Laurette Ghyselbrecht (5 januari).
1997 Eerste schietingen St.-Sebastiaan liggende perse op vrijdag in de schrijnwerkerij van de familie
Vandenbogaerde.
1998 Koning(in)- en Prins(es)schieting en investituur van de hoofdman.
1998 Aanvang jaarlijkse deelname aan nationale en internationale wedstrijden met meerdere
ereplaatsen.
1999 Start Olympisch doel buitenterrein van het sportcentrum.
2002 Start doel indoor polyvalente zaal Sportcentrum (dinsdag).
2003 Liggende perse verhuisd naar vakantiecentrum “Horizon”.
2006 Plaatsing en gebruik eigen staande perse op terrein “Horizon” (18 mei).
2006 BNFLW-kampioenschap sector Brugge-Kust jeugd in het gildelokaal.
2007 Organisator Belgisch Kampioenschap Triarc.
2007 De Gilde neemt deel aan de gildedag van “De Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden”
en maakt deel uit van de 60 gilden tellende stoet te Ieper.
2007 Organisator 1ste Internationaal “Open” kampioenschap “Prijs Baron Casier” op het kasteel te
Nokere.
2007 Academische zitting met ontvangst in het gemeentehuis naar aanleiding van 10 jaar werking van
de Gilde met overhandiging van een nieuwe vlag door de hoofdman aan St.-Sebastiaan Bredene
(viering 18 augustus).
2008 Organisator Gilde Europees Kampioenschap Triarc (2-daagse).
2008 Organisator 2de kampioenschap Baron Casier, Kasteel Nokere.
2008 St.-Sebastiaan Bredene is opnieuw vertegenwoordigd met een grote afvaardiging en met
gildevaandel en St.-Sebastiaansbeeld (eigendom M. Metsu) op de gildedag van de Federatie van
Vlaamse Historische Schuttersgilden te Lier.
2008 Voorlopig onderkomen in de voormalige werkplaatsen van de gemeente.
LIJST DER KONINGEN
Deze lijst is letterlijk overgeschreven uit “geschiedenis van Breedene” (1913) door Robrecht de
Beaucourt de Noortvelde.
De Koningen der Gilde van St.Sebastiaen in Breedene van 1630 tot 1776
Actum in Gildecaemer, ter ordinaire vergaderinge in t’J aere 1761, hebben wy coninck, hooftman ende
deken, oversien ende geteld de schaekels, die gejont syn door de coninghen der mans Gilde, die begonst
heeft ten jaeren 1630 bestaande in de naervolgende coningen
1
2
3
4
5

Jan van Walckeren
Gisibrecht Cauwesijn
Sebastiaen Debroucker
Lauricus Ketels
Marin Delapiere

1630
1632
1633
1642
1644

18
19
20
21
22

Simon Janssens
Gabriel Nieuwmunster
Jan Lecouf
Pieter Sybout
Joos Coppens
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1679
1680
1683
1686
1687

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
35
36
37
38

Philip van Wafelghem
1652
23
Maillard Depecker
1699
Niclaes Lecouf
1653
24
Vincent Dedeyne
1700
Jacques Firon
1655
25
Gilles Bastoen
1715
Niclaes Lecouf
1656
26
Cornelis Allaert
1716
Mathias Rys
1657
27
Niclaes Boterdaele
1718
Joos Allaert
1661
28
Jan Bulcke
1726
Pieter Allaert
1662
29
Maryn Pycke
1732
Jan Allaert
1663
30
Pieter Clays
1738
Jan de Baboter
1664
31
Niclaes Coppens
1738
Jan Otsens
1665
32
Joannes Coppens
1749
Jan Van de velde
1670
33
Laurens Valuwaert
1754
Adriaan Otsens
1673
34
Jaen Bt, Van houderyve
1762
M.N. Janssens heeft eenen silveren pyl gejont aen de Gilde van St.Sebastiaean, die geviert word
binnen de prochie van Breedene ten jaere 1766.
Denselven M.N. Janssens heeft voor den tweeden keer den gay afgeschoten, ende heeft vereerd
aen de Gilde een silveren vogel.
Corneluis Swaenepoel 6 juny 1771
Corneluis Swaenepoel voor den tweede keer 2 juni 1776

N.B.: in 1651 werd Marin Delapiere keizer en er bestond een glasraam met zijn afbeelding.

13DE KONING(IN)- EN PRINSENSCHIETING
LIGGENDE PERSE
Op 1 oktober 2011 werden de confraters van Handbooggilde
St.-Sebastiaan Bredene in hun gildelokaal ontvangen door de
hoofdman Gerard Plaetinck. Na het traditionele proficiat met de
feestelijke dag, werden de bogen gespannen om met veel
verwachting deze dag in te zetten. Na het welkomstwoord door
de hoofdman en de wens van uittredende koning Marc Metsu
dat zijn droom als keizer in vervulling mag gaan, werd er geloot
voor het aanschieten. Een goed schot en een goede
verstandhouding onder de confraters wordt gewenst.
Het vaandel, de koningsvogel en de prinsvogel worden door het
bestuur, de uittredende koning en de prins de zaal
binnengedragen. Van zijn voorkeurschot maakt Marc meteen
gebruik om de koningsvogel af te schieten. Er werden geen
geschenken gegeven: in de officiële 1ste ronde wordt de
koningsvogel afgeschoten door onze deken Marc Blomme,
Laurette Ghijselbrecht, Michaël Cattoir en Wilfried
Wittevrongel, in de 2de ronde door Steven Verstraete en
Jonathan Vandenbogaerde, in de 3de ronde door Moreau Jocelyn
en D‟Hondt Monique. De uittredende koning krijgt het uiteindelijk klaar in de afkamping. Hij mag zich,
sinds de stichting in 1630 van Handbooggilde St.-Sebastiaan Bredene, de derde keizer noemen na Marin
Delapierre in 1651 en Gerard Plaetinck in 2005.
Na dit gebeuren wordt door de confraters gekampt voor de titel van koning(in) en prins. In de 1ste ronde
schieten de deken Marc Blomme en raadslid Eric Baes de koningsvogel, in de 2de ronde notulist Freddy
Pollet en in de laatste ronde sluit Laurette de gelederen. Bij kamping voor prins schiet Jordy als eerste de
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prinsenvogel, maar Alex Carlier geeft zich niet gewonnen en volgt. Na een strijd die nog nooit zo hevig
en kort is geweest, mag Jordy de prinsentitel 2011 dragen.
De strijd tussen Marc Blomme, Eric Baes, Freddy Pollet en Laurette Ghijselbrecht voor de titel van
Koning 2011 ging van start, met als uiteindelijke winnaar Freddy Pollet. Afkamping voor baljuw wordt
beslecht door de deken Marc met zijn jarenlange ervaring (al viermaal opnieuw baljuw).
Podium: Keizer III Marc Metsu, Koning 2011 Freddy Pollet, Prins Jordy Jacobs en Baljuw Marc
Blomme.
Na de gelukwensen van de burgemeester en de confraters wordt na de heildronk genoten van een
overheerlijk buffet. Nadat de buikjes rond waren, konden we de overtollige calorieën onder begeleiding
van onze confrater dj Wilfried Bultynck opnieuw kwijt spelen.
Uiteraard mocht ons gildelied niet ontbreken en zongen alle confraters uit volle borst mee. Na een
geslaagde schieting en feest keerden alle confraters in de vroege uurtjes huiswaarts met de hoop voor
zichzelf om het volgend jaar beter te doen.
Uit de notulen van Freddy Pollet

NIEUWS UIT DE VERBONDEN ZUID-WESTLAND EN
VEURNE-AMBACHT
In de maand januari hadden we traditiegetrouw de twee vergaderingen van de verbonden Zuid-Westland
en Veurne-Ambacht. De vergadering van het verbond Zuid-Westland beet de spits af op zondag 8 januari.
Naast het bespreken van de schutterskalender, werd hulde gebracht aan de volgende schutters voor hun
prestaties in 2011:
- Kampioen Zuid-Westland per ploeg: Poperinge Willem Tell
- Keizer: Kurt Glorie (Oostvleteren Sint-Joris)
- Winnaars prijzen bondschietingen 2011: Antoine Caron (Ieper Willem Tell), Kathleen Doise (Ieper
Willem Tell), Johan Morael (Veurne Sint-Sebastiaan), Hans Van Bockstael (Beselare Sint-Sebastiaan),
Hendrik Deman (Stavele Sint-Joris), Etienne Baes (Stavele Sint-Joris), John Clauw (Ieper Willem Tell),
Dennis De Coene (Ieper Sint-Sebastiaan)
- Winnaars jeugdcriterium
Juniors: Bart Sweetvaegher (Boezinge Sint-Joris), Pieter Bogaert (Staden Sint-Sebastiaan), Tjörven
Lagrou (Boezinge Sint-Joris)
Scholieren: Gianni Dedeurwaerdere (Watou Sint-Sebastiaan), Sander Vanfleteren (Diksmuide SintSebastiaan), Nestorien Perneel (Beselare Sint-Sebastiaan)
Pupillen: Dennis Debaere (Staden Sint-Sebastiaan), Xander Vandenbogaerde (Ieper Willem Tell), Liam
Debaere (Staden Sint-Sebastiaan)
Een weekje later was het dan de beurt aan het verbond Veurne-Ambacht voor hun jaarlijkse algemene
vergadering te Pollinkhove-Lo. Er werd met beide verbonden afgesproken om vanaf 2013 de jaarlijkse
algemene vergadering samen te organiseren op dezelfde datum; afwisselend in de beide locaties van de
verbonden. Tijdens de vergadering werd de ploeg van Ieper Sint-Sebastiaan, die het Kampioenschap
Veurne-Ambacht won in 2011, gehuldigd. Volgende schutters maakten deel uit van de winnende ploeg:
Dennis De Coene, Conny Van Exem, Mien Maerten en Freddy De Coene.
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Het verbond Zuid-Westland: bestuur, gehuldigden en vertegenwoordigers van de
diverse gilden

Het verbond Veurne-Ambacht: bestuur, gehuldigden en vertegenwoordigers van de
diverse gilden
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FILIP HUYGHEBAERT KAMPIOEN LIGGENDE WIP 2011-2012 BIJ
K.H.M. WILLEM TELL OOSTENDE
Op zaterdag 28 april werden in het schutterslokaal PAX, aan de Schilderstraat 5 te Oostende bij de
Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell, de diverse kampioenen van het winterseizoen 20112012 op de liggende wip gevierd.
In totaal namen 31 schutters deel aan dit kampioenschap en het was Filip Huyghebaert die met 314
punten de kampioenstitel behaalde vóór Noël Vandecasteele (255 punten) en Fernand Lesaffre (242
punten). Elisa Deprez behaalde de titel bij de dames en bij de jeugdschutters was Aster Vancauwenberghe
de primus.
De andere prijzen werden gewonnen door: Filip Huyghebaert (meeste hoogvogels), Guy Leempoels
(meeste vogels), Oscar Schockaert (meeste uilen of boetevogels), Eric Braeckeveldt (prijs Restaurant ‟t
Karrewiel) en Leopold Deprez (Prijs Laurent Schouteeten).
Tijdens een gezellig samenzijn kon iedereen genieten van een uitgebreid kaasbuffet en werden afspraken
gemaakt voor het komende zomerseizoen op de staande wip dat op maandag 30 april aanvangt in het
sportpark De Schorre.
Norbert Valcke, hoofdman

Op de foto v.l.n.r. bovenaan: Guy Leempoels (hofmeester), Noël Vantyghem
(secretaris), Oscar Schockaert,en Leopold Deprez; onderaan: hoofdman Norbert
Valcke, Elisa Deprez, Filip Huyghebaert, Noël Vandecasteele (schatbewaarder) en
Laurent Schouteeten (ondervoorzitter).
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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
Hernieuwing sportschutterslicenties
Twee hoofdgilden: Leuven en Soissons - rechtzetting
De Meiboomplanting
Nieuws uit de regio‟s

3
4
5
7
8
13 tot 31

WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER
Paul Stoop - François Van Noten - Louis Drees - Davy Ickx - Mark Demulder - Peter Ressen - Filip De
Leeuw (FROS sportschieten) - Jean De Wit - Hans Van Bockstael - Norbert Valcke - Georges Kemps Alfons Claes - Willy Willems - Chris Maesen - Marie-Josée Neyens - Anita
Poppe - Gerard Plaetinck

Dit tijdschrift verschijnt driemaal jaarlijks op elektronische wijze en kan gratis
geraadpleegd en/of gedownload worden op de website van de Federatie van
Vlaamse Historische Schuttersgilden www.vlaamseschuttersgilden.be.
Voor de liefhebbers: er is nog een voorraad van vroegere
(papieren) nummers van dit tijdschrift aanwezig.
Geïnteresseerd? Laat iets weten bij een van de bestuursof redactieleden.
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