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West-Vlaanderen

WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Beste schuttersvrienden en gildeleden
Mag ik eerst even stilstaan bij de gildebroeders en gildezusters die
ons dit jaar voorgoed hebben verlaten. Laten we hen niet vergeten.
Het voorbije jaar is een jaar geweest van reorganisatie en van
weinig subsidies. Het heeft deugd gedaan om vast te stellen dat,
ondanks onze financiële beperkingen, iedereen vol enthousiasme
heeft verder gewerkt.
Ons online tijdschrift heeft succes en wordt gelezen, misschien wel
door meer personen dan voorheen.
De Gildedag in Poperinge was een voltreffer. We hebben een
massa bezoekers gehad. Nogmaals proficiat en dank. Wij gaan deze
dag in de toekomst gewoon verder organiseren, zolang het concept
hiervan succes blijft hebben en wij het financieel aankunnen.
Uiteraard hebben we ideeën, in geval er wat anders moet komen,
maar op dit ogenblik is daar absoluut nog geen sprake van. De
bedoeling is en blijft de mensen uit alle hoeken van Vlaanderen te
laten genieten van mekaar, met optocht en optredens, met
tentoonstelling en toeristische toppers die de regio kan aanbieden. Ik kan alleen maar hopen dat men
daar met zoveel mogelijk aan deel neemt.
Laat ons solidair zijn met mekaar. Laat ons mekaar steunen. Hoe groter we worden, hoe sterker we
zijn. Maar laat a.u.b. van jullie horen, via het tijdschrift, via deelname aan de gildendag, via
opendeurdagen die ook dit jaar zullen plaatsvinden in bepaalde regio’s. Laat zien dat uw gilde of
schutterij aanwezig is in het grote schuttersgebeuren in Vlaanderen.
Dit jaar gaan we met onze gildedag naar Oost-Vlaanderen. We hopen dat jullie in massa deze regio
komen ondersteunen.
Ondanks het financiële kortwieken door de overheid, zijn wij nog steeds op post. We groeien nog altijd
verder en verder. En we zijn niet van plan dit te stoppen. We worden er vooral vindingrijker door.
Mensen zijn uiteindelijk veel belangrijker dan de centen.
Bij de aanvang van dit nieuwe jaar wil ik alle medewerkers van de Federatie, in alle regio’s en
plaatselijke verenigingen, van harte danken voor hun inzet en het geleverde werk. Heel wat
medewerkers weten intussen al zeer goed dat niet alles zichtbaar is wat ze presteren, de werkers achter
de schermen. Zij krijgen niet altijd de pluimen die ze verdienen, maar wees ervan overtuigd dat hun
werk door ons bijzonder wordt gewaardeerd.
Beste schuttersvrienden, ik wens jullie allemaal veel moed om er terug tegen aan te gaan. Misschien
een moeilijk jaar dat voor vele mensen heel wat kopzorgen zal meebrengen, zowel in het
verenigingsleven en zeker in het privéleven waar de dag van vandaag zorgen genoeg zijn om de
arbeidsplaats te behouden en de eindjes aan mekaar te knopen.
Niettemin een voorspoedig en gelukkig nieuw jaar toegewenst.
Paul Stoop, voorzitter
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WOORDJE VAN DE REDACTIE
Beste lezer
De donkere dagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar zijn voorbij en
2013 is alweer enkele weken oud. Namens de redactie sturen wij
u, samen met het nieuwe nummer van ons tijdschrift, onze beste
wensen voor 2013: voor allen een goede gezondheid en een
aangenaam gilde- en schuttersjaar met veel rake treffers, zowel
voor uw vereniging als voor ieder van u in uw persoonlijk leven.
De gildedag van 2012 in Poperinge was voor de 11de maal op rij
een succes. Men zou haast gaan zeggen dat het een routineklus is
geworden om zulk een evenement te organiseren, maar de
werkers achter de schermen weten beter: wees gerust dat er heel
wat komt kijken bij zulke organisatie en dat er al eens iets niet
gesmeerd loopt, is zeker te begrijpen. Het is als een logge
machine die elk jaar opnieuw met bloed, zweet en tranen op gang
wordt gebracht, maar eens ze aan het bollen is, is zij niet meer te
stoppen. Daarom een dankjewel en een proficiat aan al die
medewerkers die elk jaar opnieuw er in slagen om de machine op
de rails te zetten en in gang te duwen.
In 2013 is het gepland dat Oost-Vlaanderen aan de beurt komt en meer bepaald zal Oudenaarde onze
gaststad worden. En daar is heel wat te beleven, dus kijken wij al nieuwsgierig uit naar de 12de
gildedag.
Verder wens ik jullie veel leesplezier met dit nieuwe nummer, waarin heel veel nieuws uit WestVlaanderen, met dank aan de inzenders van deze artikels. Wij verwelkomen ook 2 nieuwe gilden uit
Oostende en Aalst, waaraan natuurlijk een artikel gewijd is.
Tot slot doet de redactie nog een warme oproep om artikels, uit de oude doos of nieuws, toe te zenden
voor de volgende editie, zodat wij u opnieuw een boeiend nummer kunnen voorschotelen.
Tot binnen 4 maand.
François Van Noten, hoofdredacteur

Op de valreep kregen wij nog het droevige nieuws dat ons redactielid Louis Drees op 8 januari 2013 op
74-jarige leeftijd is overleden. Aan de familie en zijn schuttersvrienden bieden wij onze oprechte
deelneming aan.
Het overlijden van Louis en de barre weersomstandigheden maakten dat de redactieraad niet tijdig kon
samenkomen om de laatste hand te leggen aan uw tijdschrift, met als gevolg dat de verschijningsdatum
anderhalve week vertraagd is. Waarvoor onze excuses.
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11DE GILDEDAG TE POPERINGE
Uit het verslagboek van de Sint-Sebastiaansgilde van Haacht
Ter gelegenheid van haar 550-jarig bestaan organiseerde de Sint-Jooris Gilde van Poperinge op zondag
30 september de 11de gildedag. Poperinge ligt niet naast de deur en daarom besloten we mee te rijden
met de bus vanuit Kampenhout samen met de gilde van Kampenhout.
Om stipt 8 uur vertrok de bus onder een dan al
stralende zon. De 2 uur die voorzien waren om
toe te komen in de kerk in Poperinge waren iets te
krap berekend, want de misviering was al enkele
minuten begonnen toen we de ruime, propvolle
kerk binnen gingen. Met als gevolg dat de
meesten van ons al rechtstaande de rest van de
eucharistie hebben meegevierd. Gelukkig was het
een prachtige viering opgeluisterd door een heel
knap koor, door 4 jonge violisten en door een
indrukwekkende Vlaamse doedelzakgroep. Na
deze feestelijke eucharistieviering werd de
traditionele stoet gevormd en met kleine pasjes,
omwille van het ritme van het trommelkorps juist
voor ons, maakten we een rondje door het zonovergoten Poperinge.
Na de ontbinding van de stoet op de markt, waar de
festiviteiten doorgingen, volgden de al even traditionele
toespraken. Doordat het ondertussen al na enen was
geworden, zakte het aantal toehoorders zienderogen
tijdens deze toespraken. Wie zal het ooit weten: was het
door de lange toespraak van de hoofdman van de SintJooris Gilde in maar liefst 3 talen, of was het door de al
even lange toespraak van de burgemeester van
Poperinge in dezelfde 3 talen, of was het door de
Keltische oerkreet van de hoofdman of door diezelfde
oerkreet van de burgemeester, of was het door de
Stoopiaanse donderpreek van Paul, in ieder geval de
herfstzon verdween achter de opgekomen bewolking en
liet de Sint-Michielsnazomer voor de rest van België.
Het middagmaal in de sporthal Maeke Blijde verliep
heel goed georganiseerd en was bovendien heel
lekker.
Toen was het hoog tijd voor ons dansoptreden op de
markt, waarna we nog een terrasje deden, niet echt
warm, maar toch plezant. Ondertussen volgden er nog
dansoptredens van de gilden van Meensel, Schaffen
en Kampenhout. Op het plein voor het stadhuis was
ondertussen ook een ridderspel gestart en dit kon wel
op heel wat beziens rekenen. Als je geen plaatsje had
op de eerste rijen, moest je al tot de grootsten van de
klas behoren om een glimp van het gebeuren te
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kunnen meepikken. Het schijnt dat het de moeite was.
Na de slottoespraken kreeg elke deelnemende gilde of schutterij een schotel als herinnering aan deze
mooie 11de gildedag en kreeg iedere deelnemer een flesje Sint-Bernardustripel. Santé op deze
geslaagde 11de gildedag!
Om half zeven waren we allemaal terug aan onze bus (in ieder geval iedereen die ’s morgens met de
bus was meegekomen) en toen ging het via Kampenhout huiswaarts. Moe, maar voldaan en al
uitkijkend naar de 12de gildedag in 2013 in Oudenaarde.
Paul Wouters, griffier Sint-Sebastiaansgilde Haacht
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IN HASSELT WAS EEN FEESTJE: E.H. PATER KAREL IS 50
JAAR PRIESTER

Dag goede schutsbroeders, beste schuttersvrienden en allerbeste gildezusters,
Natuurlijk was ik blij met het mailtje van redactielid Louis Drees waarin hij mij schreef dat “men” hem
gevraagd had even te polsen of ik nog bereid zou zijn iets te vertellen over mijn onlangs gevierd 50jarig kloosterjubileum dat plaats had te Hasselt op 20 mei 2012. En dat doe ik graag.
Het is nu al een tijdje dat ik mij uit de schutterijwereld heb moeten terugtrekken, maar toch doet het
telkens deugd er nu en dan iets uit te vernemen. Ik heb het jaren goed gehad in jullie wereld, ik heb het
steeds met vreugde en plezier gedaan en of ik nu met een gildebroeder of gildezuster onderweg was of
met zijne Hoogheid Otto von Habsburg, het deed me allemaal toch zo'n deugd!
Daarom was ik zo blij toen enkele gildebroeders en -zusters aanwezig wilden zijn op mijn viering in
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Hasselt. Het was een kleurrijk groepje en de aanwezigheid in uniform werd zeer gewaardeerd door alle
aanwezigen. Dank u, gildebroeders en -zusters voor uw aanwezigheid en ik hoop dat heel de viering u
allen iets heeft meegegeven, nl. te weten dat er geen band zo stevig is, als een deugddoende
vriendschapsband!
Daarvoor aan u allen, aan allen zonder uitzondering, van welke pluimage of discipline u ook bent,
nogmaals duizendmaal dank voor die jarenlange vriendschap.
Vaert wel ende levet scone. Het gaat de gilde goed!
Uw gewezen proost en praeses
PATER KAREL
Gaarne geven wij hierbij aansluitend ook het verslag, opgesteld door een jarenlange klasgenoot van
mij, nl. Pater Raymond Elsen, thans pastoor in de Caïmolaan te Leopoldsburg.
Op zondag 20
mei was het
groot feest in ons
klooster van “het
heilig Paterke” te
Hasselt. Onze
struise pater
Karel vierde zijn
gouden
priesterjubileum.
Het zou niet
onopgemerkt en
ongesmaakt
voorbij gaan.
Voor nietingewijden: in de
kloostertuin,
belicht door een
welwillende
meizon,
begroette ons zonder woorden de meer-dan-een-eeuw-oude
veelkleurige azalea-boom. Uniek mooi. Een genoeglijkje aanzet!
Tegen 11 uur liep de kloosterkerk afgeladen vol: dat zijn tussen de vier- en vijfhonderd mensen. Zij
kwamen niet alleen uit het Oosten. Ze kwamen van alle kanten uit binnen- en buitenland. En 't was
veelkleurig en pluriform...
Het Wijnegems academiekoor CONBRIETTA gaf aan de viering, liturgisch weloverwogen en
afgesproken van in den beginne tot aan het eind, waardige en hoogstaande luister.
Dat hielp bidden... vermoedelijk heeft een wederzijds biechtgesprek tussen Karel en één van zijn
nichtjes, die als soliste duidelijk in het koor het voortouw nam, aan Karel de kans gegeven zijn
voorkeur accenten te geven. En die waren mooi!
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Zo begon de viering met een instrumentaal Rex
admirabilis en eindigde met een prachtig Gloria,
d.w.z. alles komt van God en alle eer aan Hem. De
geloofsbelijdenis, was ook zo'n treffende eigen
keuze: wat vader en moeder De Wilde vroeger tijdens
de afwas zongen, “Le credo du paysan”, werd nu
door een solist als credo, een echte belijdenis,
gezongen.
En de hond die een blinde soliste tussen zangers,
muzikanten en concelebranten geleidde mocht er ook
zijn op het hoogkoor; een toonbeeld van eerbied.
Twee momenten in de viering troffen mij - en ik
veronderstel vele anderen ook – diep.
Ten eerste: in zijn toespraak haalde Karel aan hoe hij
in zijn beginnende jaren als priester en minderbroeder
een ommekeer, een soort bekering doormaakte. Een
alleenstaande moeder die met haar kinderen geen raad
meer wist vertrouwde heel haar miserie aan Karel toe.
Hij moest het maar regelen met Sint Antonius...
Karel, druk bezig met uitgeverij, De Stem,
boekhouding en zoveel zakelijke dingen snapte dat
Antonius niet kan toveren en dat hijzelf zijn hart
moest openstellen en zijn handen uitsteken... hij begon eraan en is er nog altijd mee bezig... mensen
helpen hier en ver in de wereld...
Ten tweede: het Vredesgebed verder in de viering. Hij had het zelf geformuleerd: eenvoudig en diep.
Het ademde echt iets uit om ieder kansen te geven op
en in deze wereld... en de wijze waarop hij het bad...
Provinciaal Bob Van Laer sloot de viering af met
dank aan Karel voor de gestadige zorg om de
tijdschriften Valentinusblad en De Stem van Sint
Antonius en niet minder voor het behartigen van
projecten voor de onrechten in deze wereld.
Veel goeds en moois hebben we mogen inademen in
deze dankviering.
Dan werd het tijd om wat uit te blazen.
In het nabijgelegen Holiday Innhotel mochten een 400-tal genodigden van een heerlijke receptie
genieten. Daar werd gegroet, ontmoet, gebabbeld en vooral van vriendschap genoten...
En rond 15 uur was er het eetmaal, royaal en smakelijk, wat men zich van Karel kan voorstellen,
Een opmerkelijk cadeau dat daarbij op het eind van 't feest te voorschijn kwam, was een
Franciscusbeeld, lieflijk onder een gekende stolp, van de zusters Clarissen uit Turnhout dat Franciscus
voorstelt als minnezanger die met twee stokken viool speelt. Een vreugde-zanger zoals Karel op z'n
franciscaans.
Het was allemaal deugddoend...
Raymond Elsen, per occasie door provinciaal Bob tot verslaggever bevorderd
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19DE NATIONAAL KONINGSCHIETEN TE ANTWERPEN
Op zondag 7 oktober 2012 ging het jaarlijkse Nationaal Koningschieten door in Antwerpen. Een 40-tal
gildes en schutterijen schreven zich in voor deze 19de editie.
Vanaf 8.30u konden de deelnemers zich
aanmelden in de Shelter in Park Spoor Noord,
waarna ze per pendelbus naar de SintAntoniuskerk aan de Paardenmarkt gebracht
werden.
Daar startte om 10u de traditionele misviering,
die werd voorgegaan door vicaris Wim
Selderslaghs en pastor Rita Somers.
Muzikale begeleiding was er van het “Brass
Ensemble Kapelle-op-den-Bos” o.l.v. Ben
Vanlombeek, het versterkt parochiekoor SintAntonius o.l.v. Marleen Palinckx en organist
Jos Lecocq. Zij zorgden voor een aantal
prachtig geïnterpreteerde liederen, die de
viering de nodige luister gaven.
Na het gebed tot de overleden gildeleden en het
slot van de viering, verliet iedereen de kerk en
zocht zijn volgnummer op voor de optocht. Een
kwartiertje later zette de stoet zich in beweging
en marcheerden de deelnemers richting Park
Spoor Noord.
Nadat de laatste gildeleden daar aangekomen
waren, werd het 19de Nationaal Koningschieten
officieel geopend met enkele toespraken en het
spelen van de Brabançonne. Vervolgens mochten
de genodigden wat nader kennis maken tijdens
een kleine receptie, en was er eveneens de
mogelijkheid om de inwendige mens te
versterken.
Omstreeks 13u gingen dan de diverse nevenwedstrijden van start: handboogschieten op liggende wip
en op doel, kruisboogschieten op doel en luchtkarabijn op pluimpjes en op doel. Net als in de optocht
waren hier ook prijzen te winnen, dus alle schutters deden hun uiterste best om toch maar bij de
laureaten te kunnen behoren. Of was dat misschien omdat er een reportageploeg van de regionale
zender ATV aanwezig was…?
Ook buiten de Shelter werd er geschoten, voor Nationaal Koning en Prins dan wel. Rond 15u begon de
finale van deze Koning- en Prinsenschieting, waarbij de deelnemers naar een plaasteren vogel moesten
mikken.
Na nog geen half uur schieten kwam de Prinsenvogel naar beneden en de nieuwe Nationale Prins was
bekend. Voor de derde maal op rij was het Gregory Kriescher van de Kgl. St. Michael Flobert Club
Linde Hergenrath die de vogel neerhaalde en die daarmee ook de eerste Nationale “keizersprins” werd.
Na 3 edities Prinsenschieten is er daar nu dus al een eerste “keizer”.
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Bij de koningen verliep het wat langzamer, want pas rond 16.35u begon de Koningsvogel echt te
wiebelen. Een paar minuten later was het dan zo ver: Paul Timmermans van de Kon. Schuttersgilde
Sint-Antonius Congo-Bockrijck was de gelukkige die met een welgemikt schot de vogel naar beneden
haalde. Vreugde alom, niet in het minst bij zijn eigen gildebroeders en –zusters.
Tijdens de schietingen zorgden de band Nite Spirit
en Drumband “Hoop in de Toekomst” voor de
muzikale ondersteuning en ambiance. Het was ook
deze laatste die even voor 17u de nieuwe Nationale
Koning en Prins ging afhalen aan de schietstand en
hen in marstempo naar het podium begeleidde.
Daar aangekomen werden de nieuwe Koning en
Prins voorgesteld aan de aanwezige gildeleden,
waarna ze een welgemeend en daverend applaus
kregen.
Vervolgens
was er nog wat
tijd voor een
hapje, een drankje en een dansje, waarna er reeds omstreeks
18.15u gestart werd met de prijsuitreiking.
Na de huldiging van de nieuwe Nationale Prins en Koning, werden
de andere laureaten één voor één op het podium geroepen om hun
prijs te komen afhalen. Naast de prijzen voor de optocht waren er
ook diverse prijzen voor de schietwedstrijden. De volledige lijst
met uitslagen vindt u hierna.
Tot slot namen Jan Severyns, namens de organisatie, en Peter
Ernst, namens het Belgisch Overlegorgaan, opnieuw het woord; zij
bedankten alle aanwezigen voor de komst en wensten hen allen
eveneens een goede thuiskomst. Maar ongetwijfeld is niet iedereen
dadelijk huiswaarts gekeerd en hebben zij nog geklonken op een
geslaagde dag.
Iedereen wordt nu al van harte uitgenodigd voor de 20ste editie van het Nationaal Koningschieten, op
zondag 6 oktober 2013 bij Sint-Lambertus Laren (Lummen).
Davy Ickx
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vzw nr: 4515.433.14

19° Nationaal Koningschieten te Antwerpen
7 oktober 2012
Nationale Koning 2012
Paul Timmermans

Voornaam & Naam:
Gilde/Schutterij:

Kon. Schuttersgilde St.-Antonius CongoBockrijck

Nationale Prins 2012
Gregory Kriescher

Voornaam & Naam:
Gilde/Schutterij:

Kgl. St.-Michael Flobert Club Linde
Hergenrath
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Optocht

Kon. Sint-Sebastiaansgilde Waanrode

Koning:

St.-Christoffel Kolveniers 1650

Koningin:

Koningspaar:

Schuttersgilde O-.L-.Vrouw Zutendaal

Keizerspaar:

Kon. Schutterij St.-Martinus Kinrooi

Vaandeldrager Militair & Fantasie:

Kon. Schutterij St.-Martinus Dilsen-Houtissen

Kgl. St.-Joseph Schützen Herbestal

Vaandeldrager Historisch:

Commandant Militair & Fantasie:

Kon. Schuttersgilde St.-Jozef Oud-Winterslag

Commandant Historisch:

Kon. Schutterij St.-Harlindis en Relindis Ellikom

Defilé Militair:

Schutterij St.-Monulphus en Gondulphus Rotem

Defilé Fantasie:

Kon. Karabijnschuttersgilde St.-Kristoffel Munsterbilzen

St.-Sebastiaansgilde Dilbeek

Defilé Historisch:

Mooiste groep Militair:

Schutterij St.-Monulphus en Gondulphus Rotem

Soc. Royalede Tir Saint-Brice Homburg

Mooiste groep Historisch:

Kon. St.-Jozefgilde Lommel

Grootste gilde/schutterij:
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WEDSTRIJDUITSLAGEN
Schietdiscipline Confederatie Historische Schuttersgilden
Luchtkarabijn vlak op pluimpjes / Luftgewehr auf Feder, Flachbahn
Jeugd:

1ste

Koyen Joren

Kolveniersgilde Mechelen

Dames:

1ste

Kowalezyk Dolora

O.L-V. Kolveniersgilde Kalmthout

Heren:

1ste

Weihnert Peter

Schützenverein Beur

Ploegen:

1ste

Kolveniersgilde Mechelen

Schietdiscipline Confederatie Historische Schuttersgilden
Luchtkarabijn vlak op doel(Olympisch)/ Luftgewehr Flachbahn
Jeugd:

1ste

Guns Evy

O.L.V. Kolveniersgilde Kalmthout

Dames:

1ste

Venschens Celine

Kon. Schutterij St.-Harlindis en Relindis Ellikom

Heren:

1ste

De Kleck Danny

O.L.V. Kolveniersgilde Kalmthout

Schietdiscipline Confederatie Historische Schuttersgilden
Kruisboog vlak 20m. op doel/ Armbrust Flachbahn
Dames:

1ste

Streumer Diane

Den Crans van Aloude Schuttersgilde Antwerpen

Heren:

1ste

Moorgat Jan

Den Crans van Aloude Schuttersgilde Antwerpen

Ploegen:

1ste

Den Crans van Aloude Schuttersgilde Antwerpen
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Schietdiscipline H.S.G.B.
Boogschieten liggende wip 17,-meter Katrolboog
Bogenschiessen Flachbahn Katrol Bogen
Jeugd:

1ste

Cauberghs Kato

Kon. Sint-Sebastiaansgilde Waanrode

Dames:

1ste

Jacobs Mia

Kon. Sint-Sebastiaansgilde Waanrode

Heren:

1ste

Buyst Herman

Kon. Sint-Sebastiaansgilde Schaffen

Ploegen: 1ste

Kon. Sint-Sebastiaansgilde Waanrode

Schietdiscipline H.S.G.B.
Boogschieten liggende wip 17,-meter Gewone handboog
Bogenschiessen Flachbahn Gewöhne Bogen
Jeugd:

1ste

Van der Henst Siebe

Dames:

1ste

Verberckt Yvonne

Heren:

1ste

Cauberghs Luc

Ploegen: 1ste

St.-Sebastiaansgilde Dilbeek

Kon. & Keiz. Gilde Sebastiaan N. O. Heembeek

Kon. Sint-Sebastiaansgilde Waanrode

Kon. & Keiz. Gilde Sebastiaan N. O. Heembeek
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HISTORIEK AALST-PARK 1960-2010
Aalst-Park wordt officieel gesticht op 8
januari 1960. Stichter en voorzitter was
Frans De Nil, medestichters waren Van
Herck Louis, De Braeckeleer G.,
Haegeman Willy, Claes Albert, De Corte
Laurent, Francois Augustijn, De Haeck
G. en Van De Velde Julien. (foto 1)
Dit gezelschap is waarschijnlijk gevormd
door een aantal schutters dat toen lid was
in de schutterstoren Atlanta (Lange
Zoutstraat te Aalst (foto 2) en door
afgescheurde leden van de toen nog
actieve maatschappij “Ware Vrede en
Eendracht”. Deze is ontstaan in 1866 en
heeft in 1966 zeker nog zijn honderdjarig
bestaan gevierd (foto 3).

Foto 1: De stichters van Aalst-Park

Foto 3: bord naar aanleiding van het 100-jarig bestaan
van “Ware Vrede en Eendracht”

Foto 2: bord van de schuttersvereniging actief in de
Atlanta-toren

De naam Aalst-Park is er gekomen doordat de eerste schietstand zich in het stadspark van de stad Aalst
bevond. Het eerste jaar van het bestaan was zeker al een bijzonder jaar. Voorzitter Frans De Nil
kroonde zich tot eerste koning van de
maatschappij. Hij was wel de kleinste
persoon van de maatschappij, maar
toonde zich op 29 mei 1960 te
Borgerhout de grootste schutter van
België, door zich keizer van de
KNBBW te schieten (foto 4). Op dit
bord staan ook de namen vermeld van
de 32 toenmalige leden.
Dat dit geen eenmalige toevalstreffer
was bewees hij later op het jaar
opnieuw, door zich op 18 december
1960 keizer van de overdekte wippen
van Kortrijk te schieten.
Foto 4: Frans De Nil, koning KNBBW
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Alhoewel men in de zomer onder de naam Aalst-Park schoot,
deed men dit in de winter onder de naam Atlanta, soms ook onder
de naam Aalst-Atlanta-Park. Het lokaal bleef wel voor enkele
jaren in café Atlanta gevestigd.
Er zijn ook aanwijzingen dat men regelmatig op de liggende wip
schoot in de jaren zestig (foto 5). Dit was niet alleen in het
Aalsterse de gewoonte, maar ook in vele andere maatschappijen.
De eerste keer dat het congres in Aalst ingericht werd, is op 31
maart 1963. In het verslagboek van Aalst-Park is hierover spijtig
genoeg weinig terug te vinden. Enkel dat op de statutaire
jaarvergadering van 5 januari 1963 de heer Wittevrongel,
algemeen secretaris van de KNBBW, aanwezig was, om het
belang aan te tonen van het congres en vooral om de
medewerking te vragen van alle bestuurs- en andere leden om aan
het welslagen van dit congres mee te werken.
Een volgende vergadering werd belegd op 18 januari 1963.
Op dat congres werd officieel de jeugdafdeling van de KNBBW
erkend. Dat jaar namen ruim 200 jongeren deel aan het nationaal
jeugdkampioenschap, dat zijn afkamping kende in het prachtige Josaphatpark te Schaarbeek (info uit
het boek “100 jaar KNBBW” van Van Der Heggen W.).
Foto 5: koning van de liggende wip

Gaston Provoost, toen lid van Aalst-park, herhaalde wat Frans De Nil enkele jaren voorheen gedaan
had: hij schoot zich keizer van de KNBBW. Dit was voor hem reeds de tweede maal, want hij deed dit
al eens in 1953 als lid van de maatschappij Wondelgem. Hij herhaalde deze prestatie een derde keer in
1969. Met de daarbij behaalde overwinningen en titels door de jaren heen, mag Gaston zeker gerekend
worden als een van de beste schutters aller tijden.
In 1964 worden voor de eerste maal schietingen ingericht in de hoven van de brouwerij Van Roy te
Wieze. Dat jaar worden de Wieze-oktoberfeesten voor de 9de maal ingericht. De Wieze-oktoberfeesten
zijn al tot ver over de Belgische landsgrenzen bekend en lokken honderdduizenden bezoekers uit alle
windstreken. Een van de hoofdslogans van de Wieze-feesten, was ”Ode aan de vreugde”. Deze
omvatte muziek, eten, plezier en bier, iets wat alle schutters toen (en ook nu nog) als geen anderen
wisten te versmaden. Ieder jaar probeerden ze te Wieze andere
doelgroepen te laten deelnemen aan de Oktoberfeesten. Vanaf
1964 waren dat de boogschutters.
Op de drie weken die de feesten elk jaar duurden, ging er
verschillende keren een stoet door de straten van Wieze. Deze
waren telkens begeleid door prachtige praalwagens en tientallen
fanfares.
In de stoeten van 19 en 20 september 1964 werd er één van de drie
mobiele wippen meegevoerd (uit het Franse St.-Omer). De andere
mobiele wippen waren wip ”Bertina”, geleverd door de heer
Stevens Gerard, voorzitter van Poperinge W.T., en wip “Carina”,
geleverd door de voorzitter van Zaffelare Carina, de heer Van
Damme Albert.
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Foto 6

Vanaf de eerste schieting werkte Aalst-Park mee aan de organisatie hiervan, alsook de maatschappijen
Baardegem Vonckisten en Opwijk Sint-Paulus.
Claes Albert van Aalst-Park kwam als eerste overwinnaar van dit vierdaags schuttersfestival uit de
bus.
De schietingen in Wieze hebben 13 jaar na elkaar plaatsgevonden en ieder jaar bracht men een
schuttersbord uit met een ontwerp dat ook terug te vinden was op de bierpotten, zij het lichtjes
aangepast (bogen en pijlen in de hand in plaats van muziekinstrumenten).
Enkele jaren na de eerste schietingen zijn er dan twee vaste open wippen gekomen en was er nog altijd
één mobiele wip (foto 6). Temmerman Désire van Aalst-Park schoot zich in 1965 keizer van het Wieze
verbond.
Na enkele jaren te hebben geschoten in het stadspark van Aalst, zouden de wippen verplaatst zijn naar
café het Muisken op de Brusselse steenweg. In 1965 zou ook het lokaal veranderen, doordat de toren
Atlanta definitief sloot. Het Muisken werd dan ook als lokaal ingenomen. Waarschijnlijk stond daar
toen al een wip, want men verwijst in een van de verslagen dat men ging kijken naar extra prijzen voor
op de derde wip. In datzelfde jaar schoot Van Der Veken Prosper zich kampioen van Aalst en de
Dendervallei, op diezelfde stand.
Door het sluiten van de toren in Aalst besloot men een aanvraag te doen om enkele schietingen te
mogen organiseren in de toren van Brussel Zuid (Rue de Roussi). Vanaf de winter van 1969 zal AalstPark een aantal schietingen geven in de toren van Wetteren.
Tot 1970 zijn er in de (korte) verslagen nog weinig noemenswaardige meldingen, behalve wisselingen
in het bestuur en enkele overlijdens. In augustus en september van 1970 wordt er tijding gemaakt dat
de schietingen voorlopig zouden doorgaan in Wieze door het onbruikbaar zijn van het terrein (reden
onbekend).
In oktober van dat jaar wordt vermeld dat men een aanvraag gaat doen bij baron Van Bithume om de
wippen te verplaatsen.
In een verslag van 1971 blijkt dat Frans De Nil nog steeds voorzitter is en hij schiet zich in dat jaar en
het daaropvolgende jaar nog 2 maal koning. Frans was ook nog een tijdje lid van de KNBBW als hulpsecretaris. Hij is nadien opgevolgd door Carlos Nieuwland, die ook reeds verschillende jaren lid was
van de maatschappij.
Tot 1977 is dan geen enkel verslag van vergaderingen terug te
vinden. In het jaarverslag van 1977 staat dat men contact gaat
opnemen met de maatschappij van Baardegem om daar enkele
schietingen te organiseren. Er zullen verschillende jaren
schietingen georganiseerd worden op het terrein van de
Vonckisten.
Begin van de jaren ’80 (de wippen zijn dan ondertussen
verplaatst naar de Zandberg), beginnen we opnieuw schietingen
te organiseren op ons eigen terrein. Weliswaar hadden we toen
nog geen eigen kantine. Er werd toen nog een tent geplaatst en
alle dranken werden in grote kuipen met stukken ijs gekoeld.
Hiervoor reed men naar de ijsfabriek van Strombeek om de
grote stukken ijs af te halen. Nadien is er een afspraak gekomen
met de uitbaters van de nabijgelegen voetbalkantine. Op dagen
dat er geen voetbal was, zouden we schieting geven en zij
zouden de kantine uitbaten. We moesten dan wel het
voetbalveld dwars oversteken om onder de wippen te komen.
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Foto 6: Augustijn Van Der Veken,
eerste keizer van de maatschappij

In 1983 wordt de V.Z.W. Aalst-Park opgericht met als stichters-beheerders Nieuwland Carlos, Van
Der Veken Prosper, Thas Etienne en Temmerman Désire. August Cornand, de toenmalige secretaris,
was de drijvende kracht, om alle paperassen en loopwerk hiervoor te verrichten.
Augustijn Van Der Veken, zoon van Pros, weet zich in dit jaar voor de derde maal op rij koning te
schieten en wordt daarmee de eerste keizer van de maatschappij (foto 6a).
In 1984 worden er plannen gemaakt om aan de bouw te beginnen van een eigen kantine, maar spijtig
genoeg krijgen we negatief advies van de stad Aalst, die geen geldelijke steun kan geven. We zullen
alles op eigen houtje moeten bekostigen.
Het zou nog een tweetal jaar duren eer er
eindelijk schot in de zaak komt en dit
dankzij de onvermoeibare inzet van
Cornand August die het stadhuis heeft
platgelopen om aan de nodige papieren en
vergunningen te geraken die er nodig waren,
alsook ons toenmalig erelid Marc Galle die
enkele deuren heeft laten opengaan. En
zeker niet te vergeten ook dankzij velen van
onze eigen leden die tijdelijk geld aan de
maatschappij geleend hebben om alles te
kunnen bekostigen (foto 7).
Op 4 april 1987 was het zover: na een jaar
Foto 7: de bouw van een eigen kantine
van hard
werken,
meestal na de gewone werkuren en in het weekend, was de kantine een
feit, grotendeels door eigen leden gebouwd en onder de kundige leiding
van (toen nog commissaris) Ghysels Patrick.
De openingsschieting was, ondanks het slechtere weer, toch nog een
succes. We mochten 135 schutters verwelkomen. Deze schieting was
tevens ook de congresschieting (foto 8).
Aalst-Park had zich voor de tweede keer in zijn bestaan kandidaat
gesteld om het congres te organiseren. Op 5 april ging te Aalst het 64ste
nationaal congres van de KNBBW door, gelukkig met heel ander weer
dan de dag voordien. Onder echt lenteweer en met veel zon ging er door
de straten van
Aalst een
prachtige stoet,
opgeluisterd
Foto 8: openinsschieting van het
door een
nieuwe lokaal
fanfare,
koningen die
fier hun breuk droegen en vele kleurrijke
vlaggen van maatschappijen uit het ganse
land (foto 9).
Het congres werd een succes over de ganse
lijn en dit dankzij het toenmalige bestuur met
Van Der Veken Prosper als voorzitter,
Foto 9: stoet ter gelegenheid van het 64ste congres KNBBW Cornand August als secretaris, Thas Etiene en
Van Der Veken Augustin als
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ondervoorzitters, Ghysels Patrick en Claus Roland als commisarissen en Ghysels Chris als
wipbestuurder. En natuurlijk niet te vergeten de rest van de leden van Aalst-Park, die allemaal hun
steentje hebben bijgedragen om deze tweedaagse vlot te laten verlopen en tot een goed einde te
brengen, en ook nog dankzij de toenmalige schepen van sport Gilbert Bourlon en sportadviseur Walter
Coppens. Dankzij hen hadden we de volledige medewerking van de stad Aalst.
Met een nieuwe kantine, nieuwe beschermdraad en leden die regelmatig gaan schieten, verloopt alles
enkele jaren heel goed. Daar komt verandering in als in de zomer van 1995 voetbalclub Eendracht
Aalst beslist om het naast onze tweede wip gelegen voetbalveld te laten heraanleggen met een
kunststof grasmat. Deze gaat 10 miljoen Belgische frank kosten en de club is bang voor beschadiging
door vallende pijlen, daar de wip maar op enkele meters van het plein staat. Daar we geen conflict
willen en ook niet willen opdraaien voor eventuele ontstane kosten aan hun terrein, zijn we
genoodzaakt om voorlopig schietingen uit te schrijven op één wip.
Er wordt wel eens uitgeweken naar het nabijgelegen Meldert (de toenmalige maatschappij VTM) om
daar een schieting door te laten gaan.
Daar we steeds minder schutters krijgen, wordt de daarop volgende winter druk overleg gepleegd met
het stadsbestuur en Eendracht Aalst om tot een oplossing te komen, omdat dit voor ons zo niet verder
kan.
De wippen stonden al eerder op de Zandberg vóór Eendracht Aalst er het ene voetbalveld na het
andere liet aanleggen en nu zouden wij moeten wijken!
Er komt uiteindelijk een oplossing uit de bus,
waarbij men 2 nieuwe kapwippen zou plaatsen
naast onze kantine. De stad Aalst gaat helpen voor
de nodige
goedkeuringen.
Eendracht Aalst
zal de wippen
bekostigen en
Aalst-Park gaat
een
afbetalingsplan
voor 10 jaar aan.
Foto 10: openingsschieting van de nieuwe wippen In ruil mag de
voetbalploeg ons
oude schuttersplein huren van de stad Aalst om een zoveelste
oefenterrein aan te leggen.
Het duurt nog tot eind augustus 1996 eer alles in de juiste plooien
valt en de wippen afgewerkt zijn. Op zaterdag 24 augustus 1996
wordt de openingsschieting gegeven op 2 gloednieuwe wippen (foto
10 en 11). Met 127 aanwezige schutters wordt dit een onvergetelijke
dag na een jaar van weinig schutters op 1 wip.

Foto 11: de nieuwe kapwippen

Anna Van Der Haegen schiet zich in 1988 als eerste vrouw tot koning in het bestaan van Aalst-Park
(foto 12).
Van Buggenhout Agnes wordt lid van Aalst-park in 1989 en treedt dat jaar in de voetsporen van Anna.
Ze herhaalt dit enkele jaren later in 1997. Ook in 2000, 2001 en 2002 haalt ze de koningstitel binnen
en wordt hierdoor de eerste vrouwelijke keizer van de maatschappij (foto 13).
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Ter ere van haar en van Saegermans Marie, die zich dat jaar koning schoot van het Land van Aalst en
Dendermonde, werd er een derde mobiele wip bijgezet voor de huldeschieting. Er waren toen 122
schutters aanwezig.

Foto 12: Anna Van Der Haeghen, eerst vrouwelijke koning

Foto 13: Agnes Van
Buggenhout, eerste
vrouwelijke keizer

In het jaar 1999 herbegint Aalst-Park met het opnieuw organiseren van de
carnavalschieting in de toren van Wetteren en dit onder leiding van
Charles Arys, alias Zwerte Charel (foto 14), dit na
enkele jaren van onderbreking wegens het overlijden
van de uitbater Jacques. Deze carnavalschieting ging
al vele jaren door op de dinsdag van Aalst-carnaval
en dit zeker al van begin de jaren ’80, misschien
zelfs vroeger?
Met het opnieuw leeg komen te staan van het café en
de toren, zijn we vanaf 2003 deze traditionele
schieting op eigen plein beginnen te geven. In het
begin sloten we onze veranda af met zeilen, omdat
deze schieting reeds vroeg op het jaar valt (meestal
Foto 14: Carnavalschieting
februari) en om het steeds groeiende aantal schutters
die naar deze plezante schieting komt, toch een
beetje verwarming en comfort te kunnen geven. In de winter van 2008 hebben we deze veranda dan
volledig kunnen afwerken, zodat we er nu een 120-tal schutters in kunnen zetten. Wij proberen om
zoveel mogelijk op en rond het terrein en met de hulp van eigen leden de stand zo goed mogelijk te
onderhouden en er voor te zorgen dat we de schutters in de beste omstandigheden kunnen ontvangen.
In 2010 vervingen we vóór de aanvang van het nieuwe seizoen de draad van beide kapwippen. In de
kantine werd een extra frigo in de toog ingebouwd om de dorstigen onder de schutters, en dat zijn er
véél, op tijd en stond te kunnen voorzien van een koude pint. We zijn ook al enkele jaren bezig met het
parkeerprobleem rond ons terrein, de plannen voor de aanleg hiervoor zijn binnen en we hopen dat we
dit tot stand mogen zien komen in ons jubeljaar 2010.
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We organiseren dit jaar het congres van de KNBBW voor de derde keer!!!
We hopen natuurlijk in de eerste plaats op mooi weer en verwachten alle schutters massaal, voorzien
van jullie prachtige breuken en al even prachtige vlaggen!!! Afspraak op zondag 21 maart in Aalst!!!
Chris Ghysels, secretaris

HET KONINKLIJK HOOFDGILD ST.SEBASTIAAN OOSTENDE
Het Koninklijk Hoofdgild St-Sebastiaan Oostende is met zijn ruim 700jarig bestaan één van de oudste gilden in België. In onze gilde beoefenen
we het schieten met een handboog en dit doen we in de 3 verschillende
disciplines (staande en liggende wip en doelschieten).
Onze gilde werd opgericht in 1302. Er zijn sporen dat schutters uit onze
gilde mee hebben gevochten tijdens de Guldensporenslag bij Kortrijk.
Onze gilde telt dan ook een rijke geschiedenis. Zo werd de titel
‘Koninklijke hoofdgild’ aan onze gilde geschonken door Keizer Karel om te dragen zolang onze
vereniging bestaat. Nu nog is de Koning erelid van onze gilde.
Elke week houden we schietingen met daarin zowel clubkampioenschappen als prijsschietingen
verweven.
Daarnaast nemen we regelmatig deel aan verschillende wedstrijden en kampioenschappen en richten
we zelf ook wedstrijden in onze eigen
lokalen in. Enkele voorbeelden zijn:
nationale en West-Vlaamse
kampioenschappen (doel), het
kampioenschap West- tegen OostVlaanderen (doel), jaarlijkse Trofee “De
Gouden Pijl “(staande wip), enz…
Iedereen is bij ons welkom om met zowel
compound (bogen met katrollen), recurve
(lattenbogen) als barebow en longbow de
edele sport van het handboogschieten uit te
oefenen.
Waar vindt u ons ?
Wij hebben ons eigen lokaal via de
Koninklijke Schenking in de Leffingestraat 2, 8400 Oostende
Kalender
Winter: (begin oktober tot half april)
Liggende wip: dinsdag 18u30 - 20u30
Doel: zaterdag 15u30 - 18u00
Training: zondag 10u00 - 11u45

Zomer: (half april tot eind september)
Lappers (staande wip): maandag 18u30 - 20u30
Doel: dinsdag vanaf 18u00
Staande wip: zaterdag 15u30 - 18u00

Contact: Marc Vandepoele, voorzitter
Leffingestraat 2, 8400 Oostende
Gsm: 0498/209477
E-mail: marc.vandepoele@telenet.be
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HULDESCHIETING VAN DANIEL RAWOENS IN DE
KONINKLIJKE EN RIDDERLIJKE GILDE SINTSEBASTIAAN WETTEREN
Op 30 juni 2012 was er een huldeschieting voor Daniël Rawoens te Wetteren.
Wetteren is een gemeente in Oost-Vlaanderen, gelegen langs de betoverend mooie Schelde. De gemeente
heeft een schuttersgilde die reeds bestaat sedert 1681. Dat een schuttersgilde zolang bestaat is niet
vanzelfsprekend. Dit is het werk van vele generaties van mensen, die daar achtereenvolgens reeds eeuwen
mee bezig zijn.
Eén van deze mensen is Daniël Rawoens. Reeds 50 jaar is hij gildelid bij Sint-Sebastiaan Wetteren. Van
deze 50 jaar is hij 25 jaar bestuurslid. Bestuurslid zijn is met andere woorden veel en hard werken,
knokken, … kortom alles overhebben voor de zaak (gilde).
Daarom was een huldeschieting hier zeker op zijn plaats. Zo’n 75 schutters (plus nog veel meer
sympathisanten) waren aanwezig op 30 juni 2012 te Wetteren.
Dubbele pijlen tijdens de schieting, hapjes en drank à
volonté, en natuurlijk schitterend weer, dat is het verloop
van een huldeschieting te Wetteren Sint-Sebastiaan.
Zelfs de burgemeester was aanwezig.
Wie is Daniël? De beste man om dit uit te leggen is
Daniël zelf. Hij vertelt:

Daniël en zijn vrouw

“In 1932 werd ik geboren in Wetteren-ten-Ede, waar
mijn ouders een café uitbaatten. Daar was ook een
schuttersmaatschappij liggende wip gevestigd, waardoor
ik dus van kleins af met het boogschieten verbonden
was. Mijn vader en zijn vier broers waren ook zeer
geduchte schutters, zowel op de liggende als op de
staande wip, die in de streek soms wel eens gevreesd
werden. Ikzelf ben eigenlijk maar beginnen mee gaan
schieten op de liggende wip vanaf mijn 15de jaar. Na
mijn legerdienst ben ik op de staande wip gaan schieten,
om dan in 1962 toe te treden bij de Gilde Sint-Sebastiaan
Wetteren. In de 50 jaar dat ik lid ben heb ik mij
verschillende keren met de beste mogen meten. Ik ben
vijf keer clubkampioen geweest en heb mij maar één
keer koning kunnen schieten in 1975.”

Mensen zoals Daniël werken elke dag voor het behoud van zijn gilde, het erfgoed van Vlaanderen (en
voor heel de wereld).
Wij wensen Daniël nog het beste in de toekomst, dat hij zeker nog eens koning kan schieten en nog eens
clubkampioen mag worden.
Frank Declerck
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REMI DENYS UIT BISSEGEM SCHENKT 100-JARIGE
MEDAILLE AAN K.H.M. WILLEM TELL OOSTENDE
Toevallig ontdekte Remi Denys uit Bissegem in zijn archieven een kleine, maar zeer prachtige medaille
die vermoedelijk destijds uitgegeven werd ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van de schuttersgilde
Willem Tell Oostende. Op de voorzijde zien we een zeer gedetailleerde gaaipers, 2 bogen, pijlen en
pijlkokers, dit alles omkranst met laurierblaadjes. Op de keerzijde zien we eveneens twee pijlen en
eronder de woorden Willem Tell Oostende 1907 – 1912.
Ook deze rand is volledig met laurierblaadjes afgeboord. In de archieven van de maatschappij vinden we
echter niets terug in verband met een eventuele viering of uitgifte van een speciale medaille.

Via internet contacteerde dhr. Denys ons en hij stelde voor om dit kleinood als gift aan onze maatschappij
ter beschikking te stellen, wat we natuurlijk ten zeerste apprecieerden en in dank aanvaard hebben. Op
maandag 3 december greep dan de overhandiging plaats in ons lokaal PAX, Schilderstraat 5 te Oostende.
Tijdens een gezellig onderonsje met dhr. en
mevrouw Denys-Himpe, twee van hun
meegereisde vrienden en enkele leden van het
bestuur van Willem Tell werd in het kort de
geschiedenis van de maatschappij uit de doeken
gedaan en werd aan de milde schenker de
brochure “100 jaar Willem Tell Oostende”, die
uitgegeven werd ter gelegenheid van ons
eeuwfeest in 2007, overhandigd.
Norbert Valcke
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SIRESCHIETING LIGGENDE WIP BIJ K.H.M. WILLEM
TELL OOSTENDE
Bij de Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende kroonde Mario Madelein zich op
maandagavond 1 oktober tot sire liggende wip 2012-2013.
Deze jaarlijkse sireschieting greep plaats in het schutterslokaal in de kelderverdieping van zaal PAX aan
de Schilderstraat 5 te Oostende. Niet minder dan 27 confraters tekenden present. Tijdens de reglementaire
3 ronden werd de koningsvogel liefst negen keer geveld: twee maal door Mario Madelein en secretaris
Noël Vantyghem en één maal door Filip Huyghebaert, Fernand Lesaffre, André Inghelbrecht, Dirk
Vandebussche en hoofdman Norbert Valcke.
Er diende dus gekampt te worden tussen Noël en Mario om de sire te kennen. Reeds in de eerste
kampronde slaagde Mario Madelein er echter in om de koningsvogel vol te treffen. De nieuwe sire was
gekend. Gezien Noël Vantyghem in de eerste reglementaire ronde reeds de linkervleugel van de sirevogel
had afgeschoten werd hij de nieuwe baljuw.
Onder een driewerf “hoera” werd het glas geheven ter ere van de nieuwe sire en baljuw.
Kandidaat-schutters zijn steeds welkom voor nadere kennismaking op één van de ledenschietingen die
iedere maandag- en donderdagavond doorgaan van 19.00 uur tot +/- 21.30 uur in het lokaal PAX
(kelderverdieping) Schilderstraat 5 te 8400 Oostende.
Norbert Valcke
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JÜRGEN DE MAERE KAMPIOEN STAANDE WIP 2012 BIJ
WILLEM TELL OOSTENDE
Eind september wordt bij Willem Tell Oostende
traditiegetrouw het kampioenschap staande wip
afgesloten. Dit jaar was de strijd bijzonder spannend en
pas tijdens de laatste puntenschieting werd duidelijk wie
dit jaar de titel zou wegkapen. Na een bitsige strijd
haalde Jürgen De Maere het uiteindelijk met 191 punten
van Nico Pyfferoen die met 186 punten beslag legde op
de 2de plaats. Derde werd Mario Madelein met 164
punten.
De prijs van de baljuw (meeste uilen) was voor Mario
Madelein, Jürgen De Maere kreeg ook nog de prijs
Archery Dynamics voor de meeste hoogvogels. Andere
nevenklassementen gingen naar Nico Pyfferoen (prijs
meeste vogels, prijs Buric en prijs Filip Huyghebaert) en
Noël Vantyghem (prijs Restaurant Pascal en prijs
Laurent Schouteeten)
Tijdens het daaropvolgend gezellig samenzijn werd
genoten van heerlijke warme beenham en een waaier
aan groenten en werden druk afspraken gemaakt voor
het komende seizoen liggende wip.
Norbert Valcke

Jürgen De Maere krijgt zijn prijs uit handen van Nadine
Pierre, de echtgenote van de hoofdman.

OPENING VAN HET GILDELOKAAL VAN DE
HANDBOOGGILDE ST.-SEBASTIAAN BREDENE
2 september 2012, de “Big Day”: vol
verwachting begroetten de ondervoorzitter Marc
Metsu en griffier Anita Poppe de genodigde
gildehoofdmannen en hun delegatie op het
gemeentehuis.
Om 10u was er de verwelkoming en
bloemlegging aan de vredestafel door Zijne
Hoogheid Karel Hadinagora en zijn echtgenote
uit Indonesië, burgemeester Steve Vandenberghe
en hoofdman Gerard Plaetinck. Enkele leden van
de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Bredene
zorgden voor het klaroengeschal.
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Met vaandrig Freddy Pollet voorop stapten de leden en
genodigden in stoet en onder begeleiding van
marsmuziek, verzorgd door confrater Wilfried
Bultynck, naar het nieuw gildelokaal. Tussen een
erehaag en applaus werden de Hoogheid,
burgemeester, hoofdman en leden van het
gemeentebestuur, vlaggendragers en sympathisanten
van diverse gilden aan de ingang welkom geheten en
werden ze uitgenodigd door de griffier Anita Poppe en
schatbewaarder Laurette Ghijselbrecht om het lint door
te knippen.
Na de verwelkoming door deken Marc Blomme, nam
de hoofdman het woord en uitte in zijn betoog zijn
tevredenheid om de geleverde realisatie die volledig
verwezenlijkt werd door vrijwilligers uit de eigen gilde.
Hij had een bijzondere dank voor ondervoorzitter Marc
en bevestigde dat hij zonder deze “werflijder” nooit
dit project zou voorgesteld hebben. Zijn echtgenote
griffier Anita werd eveneens bedankt voor de vele uren
papierwerk en zijn uithuizigheid omwille van zijn
zoektocht naar een geschikte locatie en de
voorbereidende gesprekken.
Vervolgens was het woord aan de voorzitter van de Europese en Vlaams-Belgische Federatie liggende
perse, de heer Eric Wittevrongel, die de nadruk legde op de liefde voor de boog en het boogschieten.
Tevens beklemtoonde de voorzitter van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, de heer
Paul Stoop, het belang en het behoud van de gilde als erfdeel uit het vroegere verleden.
Beide sprekers brachten hulde
en loofden de vrijwilligers voor
het gepresteerde werk en het
belang van hun inzet voor het
behoud en in stand houden van
de gilden in het algemeen en de
schutterij in het bijzonder. Ze
beklemtoonden eveneens de
noodzaak aan inspraak,
samenwerking en doorzetting in
de gilden en
schuttersmaatschappijen.
Na het voordragen van zijn
gedicht “Het sprookje van de
Gilde zonder lokaal” door deken
Marc Blomme, waarin hij de
geschiedenis schetste van de
heroprichting en het verloop van
de werken aan het lokaal,
werden vervolgens de vier “heroprichters” Anita, Laurette, Gerard en Marc door hun confraters met een
attentie bedacht.
De heer Marc Vandenbogaerde werd tot erelid beëdigd en ontving een medaille en diploma als dank voor
zijn steun en medewerking vanaf het eerste uur van de heroprichting van de gilde. De hoofdman
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overhandigde namens Handbooggilde St.-Sebastiaan Bredene relatiegeschenken aan Zijne Hoogheid,
burgemeester, keizer liggende perse Marc Metsu, keizer staande perse André Vanmaele, Eric
Wittevrongel, Paul Stoop, hoofdmannen en vertegenwoordigers van de genodigde gilden en diensten.
Voor de afsluiting nam de burgemeester Steve Vandenberghe het woord en stelde dat het voor een
kustgemeente erg moeilijk haalbaar was tussen te komen om te voorzien in een eigen lokaal, gelet de
middelen die ingeschreven zijn voor de talrijke zomeractiviteiten. Aansluitend nodigde hij iedereen,
namens het gemeentebestuur, uit voor de receptie.
Na het middagmaal was er gelegenheid eens van het boogschieten te proeven op de liggende perse en op
het doel onder leiding van Wilfried Wittevrongel en Eddy Schouteere. Men kreeg tevens de kans zijn
rijkunsten per motor te testen op een verkeerssimulator onder begeleiding van de Federale Politie.
Binnen kon men de wondermooie marsepeinfiguurtjes gerealiseerd door de heer Anthony Lams, Meester
in de Marsepein, bewonderen en proeven.
Omstreeks 16u30 werden de aanwezigen vergast op een concert gegeven door de Koninklijke
Gemeentelijke Harmonie uit Bredene.
Rond 18 uur, toen de zon langzaam aan de horizon verdween, trok iedereen tevreden huiswaarts, en werd
het gildelokaal door een aantal vrijwilligers in orde gezet.
De lang verwachte dag werd onvergetelijk! Lang leve Handbooggilde St.-Sebastiaan Bredene!
Deken Marc Blomme en griffier Anita Poppe

Bredene,14oktober 2012
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

KONING(IN)-PRINSSCHIETING LIGGENDE PERSE OP
14 OKTOBER 2012
Na het traditionele proficiat met Uw feestelijke dag en de begroeting
van alle confraters aan elkaar, begroet de hoofdman de aanwezige
confraters en in het bijzonder onze Franse confraters Pierre en
Jocelyne en erelid Eric Wittevrongel. Met het vaandel voorop sluiten
de bestuursleden zich aan voor het plaatsen van de konings- en
prinsenvogel.
De hoofdman laat de schieting aanvangen met een reeks van drie
proefschoten, waarna de vizieren worden bijgesteld en de koning(in)prinsenschieting kan starten. Vele confraters hebben reeds bewezen
dat het afschieten van “de top” in hun bereik lag, maar op de grote
dag spelen soms wat zenuwen en pech parten.
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De uittredende koning 2011, Freddy Pollet, krijgt zijn
voorkeurschot om zijn kans nogmaals waar te maken en
om vervolgens zijn normale plaats in de gelote
rangschikking in te nemen. Bij de eerste ronde schieten
Bart Vanloon en André Vanmaele de hoofdvogel. De
toekomstige kandidaten voor prins testen hun
tegenstanders. Bij de tweede ronde laten Inge
Helsmoortel en deken Marc Blomme de hoofdvogel van
zijn ijzeren steun vallen. Zo zijn er bijgevolg al vier
kandidaten. Bij derde ronde is de Koning 2012 gekend:
onze deken Marc Blomme.
Vervolgens start de afkamping voor de titel van baljuw,
waarbij André Vanmaele Baljuw 2012 werd. Uittredende
Prins 2011 Jordy Jacobs mag zich opnieuw Prins 2012
kronen.
Na de plechtige aanstelling van de drie laureaten werden
we allen uitgenodigd op een lekker eetfestijn met als
afsluiter een extra namiddagschieting.
Hulpgriffier Freddy Pollet
Griffier Anita Poppe
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IN MEMORIAM HENRI WEYEN
Zoals al enige dagen gevreesd, heeft op maandagavond 15 oktober 2012
onze hopman Henri Weyen als bevelvoerder het schip genaamd “De
Koninklijke Gilde Sint-Ambrosius Lommel” moeten verlaten.
Geboren op 8 januari 1927 heeft hij na een ziekbed van een zestal maanden
op de ouderdom van 85 jaar het tijdelijke met het eeuwige moeten
verwisselen. Samen met de Koninklijke Gilde St.-Sebastiaan en de St.Jozefgilde hebben wij op 20 oktober onze hopman begraven met gilde-eer.
In het verslag van de vergadering van 12 januari 1964 staat in ons oud
gildeboek vermeld: “Op deze bijeenkomst is het ons gelukt vier nieuwe
leden aan te werven nl. Henri Weyen-Bleyen en nog drie andere, we hopen
dat zij hun beste krachten zullen opofferen voor de goede zaak van onze
geliefde gilde”. Ik denk dat Henri aan deze hoop ruimschoots heeft voldaan.
Op 4 januari 1985 werd Henri 1ste deken van onze gilde en op 3 juni 1989
werd hij met algemene stemmen tot hopman verkozen, een functie die hij
tot aan zijn dood waardig heeft bekleed. Ook heeft hij zich tot onze koning
geschoten in 1971, 1973, 1992 en 2007.
Henri was iemand op wie onze gilde altijd konden rekenen. Hij was er
altijd. Hij kwam altijd met een oplossing voor de pinnen. Als er op een
vergadering een technisch probleem werd aangekaart, had Henri de
volgende vergadering de oplossing met schets al op papier staan. Zo kenden we hem en zo waardeerden
we hem. Hij was niet de persoon die graag op een voetstuk geplaatst werd, maar was de stille werker
achter de schermen. Hij was meer dan een gildebroeder. Hij was een gildevader.
Hij was tevens bezorgd voor de toekomst van onze gilde. Op zijn ziekbed was hij dan ook zeer verheugd
wanneer hij vernam dat wij enkele nieuwe jonge leden in onze rangen mochten verwelkomen. Neen
Henri, wees niet ongerust, wij laten het schip niet zinken. Wij zullen alles in het werk stellen om het
drijvend te houden. Dat beloven wij.
Bedankt Henri, voor al het goede dat gij voor onze gilde hebt gedaan en nog wilde doen.
Onze diepste gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn echtgenote Maria, de kinderen en kleinkinderen.
Onze gilde zal nog vele jaren teren op het werk van onze overleden hopman, Henri Weyen.
Nogmaals dank Henri.
Henri Vaesen, voorzitter
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IN MEMORIAM JOZEF BASTIAENS
In 1984 wilde de Haachtse gilde het gezongen toneelstuk “De
Moord van Nijlen” opvoeren en ging ze op zoek naar hulp van
“acteurs” die in de jaren 50 optraden in dat stuk. Zo kwamen
wij bij Jef terecht en Jef is sindsdien blijven plakken in onze
gilde. Al vlug ontpopte hij zich als een duivel-doet-al en hij
was altijd paraat om de handen uit de mouwen te steken als er
werk was in of rond het lokaal, meer nog, je kon hem nooit
voor zijn. Als je dacht als eerste aan het lokaal toe te komen,
stond zijn fiets al tegen de gevel en was hij al bezig. Later
werd hij ook griffier en hij hield alle gildeactiviteiten
nauwgezet bij in het verslagboek en als schietmeester zorgde
hij voor de samenstelling van de ploegen.
Als gildebroeder was hij altijd trouw op post en hij heeft in
zijn 27-jarige gildecarrière weinige activiteiten gemist.
Dansoefeningen, schietingen, gildefeesten, uitstappen,
gildedagen, Europees Schutterstreffen, …: Jef was er altijd bij.
En als hij er niet bij was had hij een grondige reden: hij was
op bezoek bij zijn zoon in Amerika.
In augustus werd hij totaal onverwacht geveld door een hersenbloeding. Zijn toestand was enkele dagen
kritiek, maar hij spartelde er doorheen en met zijn onvermoeibaar karakter en doorzettingsvermogen
werkte hij hard aan zijn revalidatie, en met succes.
Op 6 november kreeg hij helaas een tweede en fatale hersenbloeding en overleed vrijwel onmiddellijk op
82-jarige leeftijd. Op 10 november hebben wij Jef ten grave gedragen en met de ganse gilde afscheid
genomen van een trouwe en echte gildebroeder.
Bedankt Jef voor al wat je voor onze gilde hebt gedaan en voor de toffe momenten die wij samen hebben
beleefd.
François Van Noten, hoofdman Sint-Sebastiaansgilde Haacht
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MEDEDELING VAN HET BESTUUR
 Op het secretariaat zijn er nog altijd exemplaren van het boek “Vlaamse Historische
Schuttersgilden” met bijhorende dvd te verkrijgen.
 Ook zijn er nog gratis lessenboekjes over “De geschiedenis van de historische schuttersgilden
in Vlaanderen”, bestemd voor scholen en jeugdbewegingen, te verkrijgen.
 Op 12 november vergaderde de raad van bestuur ten huize van onze voorzitter Paul Stoop en zij
waren voltallig aanwezig, dus het moment om een foto te nemen.

V.l.n.r. zittend: Frank Declerck, Jan Severyns, Rudi Deroulou, François Van Noten, Jozef Servaes, Henri Vaesen
en Mark Demulder; staand: Jean-Pierre Paredis, Willy Willems, Hans Van Bockstael, Hugo Steyls, Paul Stoop,
Peter Ressen en Jean De Wit
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VOLWAARDIGE VERZEKERING1
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  Formulieren
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WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER
Paul Stoop - François Van Noten - Louis Drees - Davy Ickx - Mark Demulder Paul Wouters - Raymond Elsen - Chris Ghyssels - Marc Vandepoele - Frank
Declerck - Norbert Valcke - Marc Blomme - Anita Poppe - Freddy Pollet - Henri
Vaesen
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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