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Woordje van de voorzitter.

Geachte Gildenleden, geachte Schutters vrienden,

In november van dit jaar zal de Federatie van Vlaamse

Historische Schuttersgilden vier jaar bestaan.
Tijdens deze periode heb ik de gelegenheid gehad om veel
schuttersgilden te mogen bezoeken. Ik heb plaatsen ontdekt
waarvan ik niet wist dat ze bestonden, laat staan hoe mooi en
aangenaam het er wel is.

Ik heb daardoor veel zaken gezien en gehoord. Prachtige uitgedoste schuttersgilden die nog sterk
aan de tradities houden. Zo hoort het ook.
Ik heb mensen ontmoet die zich echt inzetten voor hun schuttersgilde.
Ik heb er ook anderen gezien, niet meer zo mooi uitgedost en sommigen met veel minder

belangstelling voor hun aloude tradities. Schuttersgilden die uitsterven en anderen die opnieuw
heropleven. Zo was het in het verleden en zo zal het ook wel in de toekomst zijn.

Beste vrienden, wij richten jaarlijks een gildenfeest in om iedereen de gelegenheid te geven
mekaar te ontmoeten. Alle schuttersgilden samen. Met onze grote verscheidenheid en toch

allemaal dezelfden. Eén keer per jaar laten wij zien tot wat wij in staat zijn! Hoe groot en hoe
mooi we zijn! Dit is een gelegenheid die jullie gratis aangeboden krijgen. Geniet ervan.
En toch.... .op mijn tocht langs de schuttersgilden hoor ik soms zeggen: "Wij komen niet omdat
wij er niet kunnen schieten" .
Wel vrienden, deze"gildenleden" hebben er geen fluit van begrepen. Een feest is een feest en

géén wedstrijd! Iedereen klaagt dat er nieuw bloed moet bijkomen, dat wij ons moeten tonen,
dat wij inspraak moeten hebben (zie onze fameuze wapenwet, vooral voor de schutters) enz..
enz.. en, als wij in massa naar buiten kunnen treden om ons inderdaad te tonen. .... wel, dan
komt men niet "omdat men er niet kan schieten... .."

Het spijt me dat ik dit moet zeggen, maar die mensen zijn niet op hun plaats bij de historische
schuttersgilden.

Voor de leden die niet meer goed weten wat een schuttersgilde is, nog even dit:

-De gilde is een christelijke broederschap. Deze twee begrippen staan vooraan in alle
gildenreglementen. Gilde is een vorm van verbondenheid van mensen, die éénzelfde christelijke
levensopvatting nastreven. Hierdoor zijn wij gildenzusters en gildenbroeders.

-Aan de onderlinge solidariteit herkent men een gildenbroeder of - zuster. Ze helpen
elkaar ongevraagd en onbetaald in grote en in kleine aangelegenheden, in nood, in vreugde, in
ziekte en kommer.
-Het bewaren van eigen aard en haard. Wanneer vroeger de gilden werden opgeroepen
ter verdediging van land en volk, dan gaat het vandaag om bewaren en in stand houden van onze
gemeenschap en gildentradities.

-Bij inspanningen horen ook ontspanningen. Dat zijn de schietingen en gildenf eesten,
inherent aan de schuttersgilden, maar niet de hoofdzaak of het enige.

Meestal is de schuttersgilde de oudste vereniging van het dorp. Laat ze ook de jongste blijven.
Past u aan deze tijd aan, steekt desnoods de tradities in een nieuw kleedje, maar laat de inhoud
nooit verloren gaan.

Het is juist dankzij deze tradities, en niet door de schietwedstrijden alléén, dat schuttersgilden
overleven. De geschiedenis heeft dit voldoende bewezen.

De Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden zal samen met haar commissies
"Tijdschrift en Jeugd, Opleiding en Vorming" haar uiterste best doen om aan onze doelstellingen
te beantwoorden.
Ik dank trouwens, langs deze weg, alle medewerkers van deze commissies voor al het werk dat

zij (achter de schermen) doen.
Ik wens ook alle leden van onze schuttersgilden nog veel moed toe om zich verder te blijven in
zetten in hun eigen gilde.
Met vriendelijke gildengroeten..
Paul Stoop

Woordje van de hoofdredactie.
Waarschijnlijk heeft u dit nummer al eens vlug doorlopen want het
oogt wederom zo mooi. Dat is ook zo; alle redactieleden en

medewerkers hebben hun best gedaan met de grote hoop dat ook u
het daadwerkelijk zoudt lezen. Doet dit maar gerust. Ook u, want er
staan zeker gebeurtenissen in vermeld waarover u anders nauwelijks

iets te lezen krijgt.
Met deze trend willen wij verder gaan; het tijdschrift moet een
ondersteuning zijn van het gildengebeuren. Zo dacht de redactieploeg in verband met het
volgend nummer reeds aan volgende vragen: hoe een gilde leiden? - Wat met het kasboek?
-Hoe verzorgt men het gildenzilver?- Waar bewaart men best het archief en denk bij deze vraag
aan het voorval te Molenbeersel.
Doch, gijzelf zoudt op enkele van deze vragen toch ook een antwoord kunnen geven! Doet dit
en zendt ons uw mening over al deze vragen op: de duizenden broeders en zusters buiten uw

gilde zullen er u dankbaar om zijn.
Al uw meningen, voorstellen en vragen zendt u best rechtstreeks op naar de secretaris van onze

Federatie: Stan Krolicki, Nieuwland 22, 3600 Genk. Telefoon: 089/35 48 40.
Fax: 089/30 53 92. E-mail: stankroliki@tijd.com.
Heel veel leesgenot en dank bij voorbaat voor uw medewerking aan huidig en vooral het
volgend nummer.

PATER KAREL
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MET EEN SLAANDE TROM.
Eeuwen geleden was de trom een dagdagelijks gebruiksvoorwerp. Waar vroeger het gebruik van

de koehoorn duidde op een zeer belangrijk iets of op het komend vijandelijk gevaar of, waar
eertijds de belleman de mensen naar buiten lokte om de laatste nieuwtjes van de stadsmagistraat
bekend te maken, daar deed, als voortzetting van het slaan op de primitieve oertrom, de roffel
van de gildentrom eenieders oren spitsen, want "er zal wel wat gebeurd zijn".
Of de allereerste gilden, ontstaan uit de gildonia der Germanen, reeds een trom gebruikten voor

het bijeenroepen van hun vergaderingen aan de voet van de voor hen heilige bomen, weten wij
niet historisch te verantwoorden, maar het zou niet zo verwonderlijk mogen overkomen daar wij

historisch geduid weten dat, reeds meer dan drieduizend jaar geleden, de trom bij vele
toenmalige stammen en volkeren in gebruik was. Muziekkenners rekenen de trommen tot de

oudste instrumenten en het is bekend dat ze oorspronkelijk vooral gebruikt werden tot het
overbrengen van boodschappen of nieuwtjes, iets wat wij ook nu nog in Afrikaanse landen of bij
vele Indianen-stammen meemaken.

Op heel oude Egyptische of Romeinse gebeeldhouwde weergaven van strijdtonelen, merken wij soms
een vrij lange trom die meegedragen werd, maar of zij reeds een vaste begeleidster van de vaandrig was,
kunnen wij niet met zekerheid uitmaken. Wel weten wij dat na 1250 in verschillende legers, zoals o.a. in
die van Duitsland en Frankrijk, er tamboers en pijpers vooropliepen om het voetvolk bij het marcheren te
begeleiden en om de tocht aangenamer te maken.
Laat deze korte naar de historische verwijzende gegevens voorlopig volstaan, zo dadelijk volgen er
enkele meer. Doch laat ons verheugd zijn om het feit dat er bij vele gilden terug een belangstelling
groeit om tamboer of trommelaar te worden. De afdeling "Vorming" binnen onze Federatie wil de
belangstellenden hiervoor tegemoet komen en ze in de mate van het mogelijke ondersteunen.

Wij hopen dat de gilden, waarbinnen zich geïnteresseerde jongeren zouden aangeven, dadelijk deze
commissie zouden verwittigen opdat de nodige stappen tot ondersteuning kunnen genomen worden. Men

schrijft hierover best dadelijk naar de heer Willy
Willems, Tolkamerstraat 23 te 3437 Waanrode. Zijn
telefoon is: 016/77 96 67 of naar onze algemene
secretaris Stan Krolicki, Nieuwland 22 te 3600 Genk.

Zijn telefoon is 089/35 48 40. Binnen de Federatie zijn

BIJ EEN VUTOEND VAANDEL
REN SLAANDE TROM

er reeds voorbereidende gesprekken geweest tot het
inrichten van trommelcursussen en wij zullen zo dadelijk
enkele reeds genomen initiatieven toelichten, maar eerst
gaarne het volgende.

Men kan zich ook richten tot bepaalde publicaties over
trommelen als zodanig.
Zo heeft men o.a. een zeer goede hulp aan de uitgave
"Bij een vliegend vaandel een slaande trom", een uitgave
van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst te Schoten
en samengesteld door de heer F.H. Geens.

Naast een kort historisch overzicht vindt men er tevens
de leer van de notenbalk, maatstrepen en
herhalingstekens, de maatsoorten, de muzikale zin en
nog zoveel meer. Er worden enkele slagfiguren
voorgesteld en een paar eenvoudige oefeningen
opgegeven. Deze uitgave is te bestellen bij hoger
vernoemd instituut op de Zamenhoflaan 4/8 te 2900

INSTITUUT VOOR VIAAMSE VOLKSKUNST
¥LAAMS VENDELARCHmr

Schoten. Hun telefoon: 03/658 74 67.
Als een kleine bewijsvoering van de degelijkheid van
deze uitgave, geven wij meteen enkele uittreksels en dit aangaande "een brokje tromgeschiedenis".

"Reeds 3000 jaar vóór Christus waren bij de oude volkeren trommen in gebruik. In hun oudste vorm
waren ze voorzien van slechts één vel, hadden een diameter tussen 20-40 cm.,werden met één hand
vastgehouden en door de andere geslagen.
Omstreeks de 13de eeuw werd de trom, steeds nog maar van één vel voorzien, onder aan een arm met
een riem opgehangen, terwijl met de hand van dezelfde arm een fluit bespeeld werd."

"Vanaf de 14de eeuw werd de trom voor het lichaam gedragen en met twee stokken bespeeld. Omstreeks
het einde van deze eeuw komt de trom met twee vellen algemeen in gebruik. Meestal wordt over één
dezer vellen een (darmen-) snaar gespannen en slaat men afwisselend op het boven- en ondervel."

"In meerdere musea worden nog oude trommen bewaard met een hoogte van 50-70 cm. Een diameter

van 50-55 cm. Het trommelgebmik in het huurleger - de beroepsmuzikanten in de legers van vele landen
waren vooral Zwitsers - heeft op zeker ogenblik geleid tot een bijzondere wijziging van het instmment:
de hoogte ervan werd eenvoudig aangepast aan de gestalte van de tamboer".
Tot hier deze enkele gegevens uit het opgegeven werkje van F.H. Geens: "Bij een vliegend vaandel een
slaande trom".

Niet enkel bij ons is er een vernieuwde belangstelling voor het trommelen; ook in Nederland is die al een
poosje lopend en de evolutie hiervan kan men volgen in hun uitgave "De Gildentrom". Hierin werden
reeds vroeger enkele artikelen over trommelen opgenomen en deze kan men vinden in de Gildentrom nr.
20 en 26, ook in deze van oktober 1954 en in deze van 1969-2; 1968-5; 1970-2; 1972-6 en 1974-2. In de
laatste jaargangen komt men er regelmatig op temg.
Maar, zoals reeds aangegeven, is er dus ook binnen onze Federatie, een hernieuwde belangstelling voor
het trommelen. Onze commissie "Vorming" kwam daarover reeds samen, zij zonden een rondvraag en

een oproep uit en zij mocht reeds 16 kandidaten voor de eerste cursus inschrijven. Gezien voor deze
nieuwkomers de gemeente Haacht de meest centraal gelegen plaats was, werd er aangenomen de cursus
te laten doorgaan in het Gildenlokaal van Haacht. Als instructeur nam de Federatie Torn Pipeleers uit
Alken en als assistent Martin Schepers.
Op dit moment
zijn de lessen
reeds gestart; dat
gebeurde op 4
september 2003.
De lessen duren
steeds l .30 u. en
zullen, tot en met
6 november a.s.

elke week op
donderdag
doorgaan. Na tien
lessen wordt er
een evaluatie
opgemaakt door
de leraar en zou

door de Federatie
een attest

afgeleverd worden
aan de deelnemers
van de cursus.
Eventueel kan er, na de tien eerste lessen, nog verder gegaan worden.

Het bestuur van de Federatie hoopt dat de verplaatsingen naar Haacht geen onoverkomelijke hindernis
zullen zijn. Bij een groeiende interesse zal de Federatie natuurlijk zien of er een tweede plaats moet
bijgenomen worden. Maar laat ons, ondertussen, alvast een groeiende bloei toewensen aan dit
hernieuwde initiatief. En veel succes aan de deelnemers.
Pater Karel.

HET OPSMUKKEN EN VERSIEREN VAN
EEN GILDENBOEK.
Dat een gildenboek bijna als een kleinood werd behandeld door onze oudere gilden en zeker
door de middeleeuwse, is een bekend gegeven. Iedereen die reeds een tentoonstelling over

paleografie heeft bezocht, heeft meermaals de wenkbrauwen gefronst bij het willen lezen van de
soms ingewikkelde siervormen der letters, vooral der beginletters van een tekst. Maar ja, met

kalligrafie bedoelt men nu eenmaal "schoonschrijfkunst - of - mooischrijverij" en ik denk dat
wij gemst van een "kunde " mogen spreken want het vergt heel wat tijd om deze methode aan te
leren. Het vraagt ook heel veel vaardigheid en daarom is het niet zo verwonderlijk dat er bijna
geen kalligrafen meer gevonden worden.

Acrylverfop doek' Hugo Vermant
Lang geleden, toen wij in de Conventie medewerkten aan de totstandkoming van een cursus

voor Gildenbegeleiders, waren verscheidene lessen gewijd aan "Paleografie en oud schrift" en
deze werden gegeven door Mevr. Ly dia Verschoren. En cursus en lesgeef ster zijn helaas

weggevallen en het zou dan ook een grote aanwinst zijn voor de afdeling Vorming binnen onze
Federatie, mocht men dit vak temg kunnen invoeren.
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Natuurlijk is er een hele evolutie geweest en waar vroeger in hoofdzaak de schoonschrijverij
werd beoefend binnen o.a. de kloostermuren, de rechtbanken, de verenigingen van ambachten,
de gilden enz..... is er nu een veralgemening gekomen in het gewone drukschrift, maar dit brengt

vaak tegelijkertijd een verschuiving mee naar gemakkelijkheid, naar een "dat is goed voor
iedereen" om uiteindelijk te eindigen bij het verdwijnen van het vak. Ook in de gildenwereld
was het vroeger zo dat deze schoonschrijverij doorgegeven werd van vader op zoon; dat is nu

niet meer het geval en dat vele gildenbroeders liever reeds lang platgetreden paden belopen, is
een gegeven dat wij hier niet moeten gaan bewijzen.
Maar, er is hoop want hier en daar mogen wij met groot genoegen vaststellen dat er binnen

enkele gilden weer een interesse groeit voor "een mooi gildenboek". En het spijtige is nu wel dat
de Federatie thans geen vernieuwde cursus kan aanbieden. Toch is er voldoende mogelijkheid
om kalligrafie aan te leren en daartoe kan men in verscheidene academies in het hele land
terecht.

Zo worden er goede cursussen in kalligrafie gegeven in het Cultuurcentmm "De Vrije Ateliers"
in de Rode Kruisstraat 25 te 9100 Sint-Niklaas; alle inlichtingen kan men er bekomen op het
nr. 03/777 46 84. Het zijn vooral de heren Hugo Vermant en Hubert Brioen die er de lesgevers
zijn. Vanaf september 2003 zal de heer Vermant avondcursussen geven in de firma Aters op de

Dageraadplaats te Borgerhout. De telefoon van de heer Vermant is tot op heden 03/326 65 38.
Bovendien kan men voor kalligrafie terecht in volgende Academies voor Schone Kunsten:

- Te 3500 Hasselt, Kunstlaan 12. Tel. 011/22 78 32.
- Te 3600 Genk, Weg naar As, 56. Tel. 089/35 10 60.
- Te 3630 Maasmechelen, Zetellaan 50. Tel. 089/76 97 77.
- Te 3740 Bilzen, Hospitaalstraat 15B. Tel 089/49 18 88.
Natuurlijk vindt men op Internet ook meerdere gegevens onder het woord "kalligrafie ". En een

degelijk boek hierover is zeker : "Handleiding voor de kalligrafie " door mevr. Calame-Hauber,
een werk dat werd uitgegeven bij Thieme in het Nederlandse Zutphen.
Wij wensen al onze lezers heel veel lees- en nog meer leergenot, hun gilden ter ere!
Pater Karel.

WELKOM AAN EEN NIEUW
AANGESLOTEN LID:
DE GILDE VAN KAMPENHOUT.
WÏ^JC(^£^D<£^£^£^^£<^W)(£<% 9f£IO^JC(K. <^EL^MW^ JACO(Ê <D(L

S^ÜLÏ COSCI(L(^VWi(K(R(llSS<LQT.CM-, L^U^O^ COS^^VWWïySSï.

QÏ^^T^^Ï^C^^^OW W^ 41 (1^41) ^ytï^Vïï^Dï^LQOfL^
TfE(^i'H!^LQS(PLL UyTQI^^^Ï SC^O(IfE(J^OÏ(T (WT(D(L <Er^D<E ^D(D(L9^

(Tofjr[iE^c^omosfT<E (DïWWy Msiyr öï Q(KPO(TT, ^P£^<£^^£%(M^VIA@X
<E^^ÏEL(UC{^IS "
Het feit dat de "Gilde van Kampenhout" in 1541 een haagspel van vier dagen kon inrichten,
wijst erop dat zij toen reeds een zekere bloei kende.
In 1565 nam onze gilde, samen met vele gilden uit de streek, deel aan het "GPOOfc Haegspel"
te Brussel. Zo waren eveneens aanwezig: "de öilöe VBR Epps, Neepockepzeel,

Bergen bij GaiKpettfeoat, Melsbpoeck, Perk GR EIewijt
Het jaartal 1652 komt voor op de gildenbreuk of ereteken van de gildenkoning.
Vanaf 1755 hebben wij geschreven bronnen.

S2ËSIS^.^^
'^^^^^^'^.^••'••^^ -'r' '^^^^ •;"
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Bestuur van de gilde.
l. De hoofdman.

De gilde van Kampenhout heeft, voor zover wij kunnen nagaan, steeds de bewoners van het kasteel van
Wilder als hoofdmannen gehad. De hoofdman heeft de algemene leiding van de gilde. Mogelijk is dit
hoofdmanschap een overblijfsel uit het leenroerig stelsel. ledere leenman was er in die tijd toe gehouden
een kleine militie te hebben om, in geval van nood zijn leenheer met "uaan BR Ittacfet" te kunnen
bijstaan. De bewoners van het kasteel van Wilder waren tot aan de Franse Revolutie de dorpsheren van
Kampenhout.

De gildenhoofdmannen schonken aan de gilde de gildenbreuk (1652) en verschillende vaandels. Bij
geschillen is hun woord bindend. Onze hoofdman is nog één van de weinige fepaöitie - gefcpoawe"
hoofdmannen.

2. De kapitein.
De kapitein is de vervanger van de hoofdman. Zijn functie is dus niet zonder belang. Zij werd steeds aan
de meestbiedende verkocht. De kapitein droeg destijds een lans. Deze verdween echter in 1967. Als
oudste kapitein kennen wij Peeter van Doren (1755).
In 1820 wordt Jan,Baptist de Keyzer met "55 VOGZCR" tot "GapiteSR" gekozen. Hij geeft ter

gelegenheid" VOOP S^R VPOIttigfeesfc fcwee toRReR bier CR deR iRalfce^fc voor de gefeeel
GOIRpanie". Hij overleed op 9 maart 1826 op 48-jarige leeftijd.
Edward Uytterhoeven neemt in 1912 de titel van kapitein over voor 51 fr. De huidige kapitein, Marcel
Peeters, werd door de Algemene Vergadering tot kapitein verkozen om zijn grote verdienste voor de
Kampenhoutse gilde.

3. De konins.

De koning van de gilde is hij, die ter gelegenheid van de driejaarlijkse "VOgeISGfeeat" op O.H.
Hemelvaart, erin slaagt de oppergaai neer te halen. Deze wordt op een, naar het uiteinde toe, vorkvormig
uitlopende spil geplaatst. Enkele rake schoten moeten het blok omhoog duwen en hem losxetfcGR
Eens zover is het geschikte ogenblik om kORÏR^ te schieten voor iedereen aangebroken.
Wordt de vogel eraf geschoten voor de eerste ronde af is, dan wordt deze terug geplaatst, omdat iedereen
zijn kans moet krijgen. Wanneer de eerste ronde voorbij is dan is "af" af. De persoon die de oppergaai
afschiet, moet hem oprapen ten teken dat hij het koningschap aanvaardt. De afgaande koning geeft de
breuk door aan zijn opvolger.
4. De dekens.

De dekens, ten getale van twee, waren de financiële verantwoordelijken van de gilde. Elk jaar werd er
een nieuwe "Opgaande öekGR gekozen en verliet de oudste in dienst of "afgaande dekGR" het
ambt. De verkozene van het vorig jaar werd dan eerste deken. De dekens maakten de rekeningen op van
de teerfeesten. Er bestond geen kas. Alles werd meteen afgerekend en elk lid betaalde dezelfde som. Het
totaal aan kosten werd gewoon gedeeld door het aantal leden. Men was er wel op uit de kosten te
verminderen. Zo wordt steeds vermeld dat de "OpgaaRÖe öekeR een halve ton bier voor zijn
rekening zal nemen.
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5. De adjudanten en sergeanten.

Deze functies worden vermeld in het gildenboek. Wat hun taak was, is ons echter niet bekend.

6. De alpheris of vaandeldrager.
De alferis draagt het vaandel bij alle gelegenheden. Hij is tevens de bewaarder ervan.
7. De piekeniers.

De piekenier staat in voor de orde en de tucht. Hij opent ook het pad voor de gilde. Dit wordt ook
gedaan door een ruiter die zigzag voorop rijdt.
De piek wordt reeds vermeld in 1759. Van piekeniers echter geen spoor tot in 1922.
8. De gildenknaap.

De knaap, zelf geen lid van de gilde, stond in
dienst van het bestuur. Hij deed, tegen
betaling, zijn "rondes", d.w.z. dat hij de
gildenleden bezocht om hen uit te nodigen tot
de activiteiten. Hij moest er ook voor zorgen
dat alles gereed was voor het feest, en waren
er speciale gasten, dan was het zijn taak hen
wegwijs te maken en te helpen. Hij had "VP(J
gelag" d.w.z. dat hij gratis at en dronk.
9. De trommelaar.

De trommelaar of tamboer was ook geen lid
van de gilde en werd dan ook voor zijn
prestaties betaald. De kosten aan de trommel
en de stokken werden gedragen door de
gilde.
10 Muzikanten.
De feesten van de gilde werden opgeluisterd
door ingehuurde muzikanten, genaamd "spelemannen, speelie, fijgelaer (fluitist)". Zij hadden vrij gelag.
Hun eten en vooral hun drinken werd door de gilde geschonken. Bovendien werden zij betaald.
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Gildenvoorwerpen en gebruiken.
Zoals elke maatschappij heeft ook de gilde een aantal voorwerpen, zowel grote als kleine.
Het grootste voorwerp is zonder twijfel de wip.
l. De wip.

Wie een dorp hier ten lande bezoekt, zal ze op vele plaatsen reeds van ver hebben opgemerkt, de hoge
wip.

i

Wanneer te Kampenhout een wip werd opgericht
weten wij niet, evenmin waar zij heeft gestaan. Wel
vonden wij in de overlijdensregisters op 12 juli
1746 het overlijden terug van JacobüS

VandepveekGR, oad 60 jaap - bij de
wippe". Dit is de oudste, ons bekende
vermelding.

Wij kennen natuurlijk allen de "Wippeweideweg" aan de Kampelaar. We kunnen aannemen dat
de wip daar heeft gestaan. Op de kaart van Ferraris
van 1775 komt te Kampenhout echter geen wip
voor.

Toen de gemeente Kampenhout op 8 oktober 1984
de grond, waarop de gildenwip stond,openbaar
verkocht, verscheen volgend artikel, door Jan
Verbesselt geschreven, in het "GILDEBROERKE"

van l januari 1986: " Naar aanIeiöiRg van
feet vepöwijRGR van de oaöste sfcaanöe

wip van Bpabant e» wellichfc VBR feeel
befc land, nl. öe wip van Kaittpenfeoafc,

willen wij even in feepiRRepiRg bpeRgen
dat de wippen, die wij keRRGR niet zo
oaö zijtt als IRGR zou vepiRoeöeR. De
oudste öagfcekeRGR van feet eepsfce
kwart dep 18e eeaw. EGR goede

afbeelding van deze wippen geeft ORS
een tekeRiRg van de öoppskom VBR
Overijssel waar fcwee wippGR sfcORÖGR
teiRiöÓGR van feet öoppspïeiR.
Van eea ppang iRefc latten en vogels is nog gee» spraak. Op de wip stonö ittaap
een vogel, GGR taitteliik gpoot blok, de IsoRiRgsvogel. WaRReep ep een

ppijssGfeietiRg werd gefeoadeR, WGPÖGR ep in kpaisvopitt viep vogels bijöezet. De
wip van KaiupGRfeoat is feiepvan GGR voopbeelö. De gilde van Kaittpeufeoat bezit
GGK enig BtORaittGRt öat bewaard moet WOPÖGR
Misschien zou bij een volgende monumentendag ook de wip als monument op het lijstje kunnen
toegevoegd worden.
2.

De koninssbreuk.

Dit sieraad van de gildenkoning draagt het wapen van de Heren van Kruikenburg en het jaartal 1652. Het
werd zonder twijfel door de hoofdman en dorpsheer aan zijn gilde geschonken.
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Hetzelfde jaartal vinden wij terug op de kapel, toegewijd aan de Moeder der Barmhartigheid, in de
Wildersedreef. Mogelijk is er toch een verband tussen die twee.
Kampenhout werd tussen 1630 en 1657 zwaar geteisterd door de pest. Nu is Sint-Sebastiaan een heilige
die tegen deze plaag aanroepen wordt. De kapel van de Wildersedreef wordt in de volksmond ook
"pesfckapel" geheten. Is het dan niet mogelijk dat de hoofdman van de gilde als dank aan de gilde van
hem, die de pest kon doen wijken, een breuk heeft geschonken? Wij denken van niet.

3. De caert.

De huidige "caepfc" werd aan de gilde gegeven door de hoofdgilde van Leuven op 10 december 1771
ter vervanging van een vroegere, verloren gegane caert. Zij bevat in 26 artikelen het reglement van de
gilden. Ook de gildeneed staat erop vermeld.
De caert bevond zich tot 1969 in het kasteel te Wilder en werd in datzelfde jaar door de Heer graaf aan
de gilde ter bewaring gegeven.
4. De Piek
Reeds in 1759 wordt er gesproken over de piek. Die werd in dat jaar "vepgaró" ten bedrage van 5
gulden 15 stuivers.
5. De trommel.

De trommel is natuurlijk het instrument van de gilde. Het roept de gildenleden op om te verzamelen. Bij
de jaarlijkse teerdag t.g.v. Sint-Sebastiaansdag (20 januari) worden de leden door de kapitein en de
trommelaar uit bed getrommeld.
6. Het beeld van Sint-Sebastiaan.
Dit beeldje van circa 1620 uit de Mechelse School zou van de hand zijn van Thomas Haesaert, bevond
zich sedert vele jaren in het huis van de Kampenhoutse doktersfamilie De Mees.
Het werd enkele jaren geleden door de erfgenamen verkocht. Hoe het in de familie De Mees
terechtgekomen is, kunnen wij slechts gissen. Waarschijnlijk werd het tijdens de bouw van de huidige
kerk door Dr. De Mees in bewaring genomen. Het zou beschadigd geweest zijn en op kosten van de
dokter hersteld. Feit is dat de familie het steeds in zijn bezit heeft gehouden. Gelukkig werd het voor een
tiental jaren gefotografeerd. Als herinnering werd het in de gildenstempel opgenomen.
Wij kunnen alleen maar betreuren dat een waardevol stuk uit het Kampenhoutse kunstpatrimonium alzo
voor onze gemeenschap is teloorgegaan.

7. Hetvendel.

Het oudste vendel waar wij gegevens over hebben werd op 23 mei 1759 gekocht voor 90 guldens. De
Heer Graaf de Cruquenbourg gaf als bijdrage 28 guldens in 1761. Dit exemplaar werd in 1817 vervangen
door een nieuw "8GR de prrjes van 42 galdett". Dit vendel ging mee tot 1840. In dat jaar

"feeeft ittQRfeGep den BBPOR Garolas VaRÖepÜRdeR D'Hoo^vopst, bapgeitteesfcep
van GaittpGRhoafc, aan ORZG Gilde ppeseRt gedaaR GGR scfeooR Rieaw vettöel".
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In 1934 schoot Baron de Vinck zich tot koning. Hij schonk ter gelegenheid hiervan aan de gilde een
nieuw vaandel.

Het huidige vaandel werd in 1969 aan de gilde geschonken door de toenmalige hoofdman. Graaf
Baudouin de Broqueville.
8. Reizen.

De gilde heeft steeds gereisd. De meeste van deze reizen zijn ons onbekend. Toch weten wij dat zij in
1565 te Bmssel deelnam aan het "GPOOfc Haegspel". Ook trokken de dekens regelmatig naar Brussel
om de Graaf toestemming te vragen om een schieting te houden of om hem uit te nodigen voor de
verkiezing van b.v. een nieuwe kapitein. De hoofdman gaf dan gewoonlijk een som geld mee om de
kosten te helpen dekken.
In 1905 was de gilde, t.g.v. 75 jaar onafhankelijkheid van België te Brussel. In 1930 waren zij te gast in
Visé t.g .v. de viering van 350 jaar gilde. Zij trokken er 750 fr. premie en hiermee werd een reis naar de
wereldtentoonstelling van Antwerpen betaald.
9. Het bier.

Het bier werd aangekocht bij de lokale brouwers. De dekens samen met de koning en de alferis, gingen
naar de brouwerij om het bier te gaan proeven en de goedgekeurde vaten aan te kopen.
Dit gebruik werd dit i aar door de ganse gilde overgedaan.

Het Lidmaatschap.
De eedaflegging gebeurt als volgt: de twee dekens hebben ieder een brandende kaars in de hand. Tussen
hen beiden houden zij een gespannen boog. De nieuwe leden worden binnengeroepen door de piekenier.
Voorafgegaan door de trommelaar komen zij de kamer binnen en plaatsen zich voor de gildenraad
(alferis, koning en koningin, kapitein, dekens, piekenier en griffier). De koning verzoekt hen de vingers
voor de eedaflegging op de pees van de gespannen boog te leggen. De griffier zegt de gildeneed voor,
die zij nazeggen. Na de eedaflegging volgt een luid "BRAVO" van de aanwezige gildenleden.
De muzikant speelt een oude gildendans en de koning en koningin dansen met de nieuwe leden. Daarna
wordt een geschenk van de nieuwe leden overhandigd. Tijdens de dans heeft de griffier de namen van de
nieuwe gildenbroeders en gildenzusters genoteerd in het gildenboek, waarin de kersverse leden tekenen.
Deze gegevens werden ons bezorgd door Camiel Croon, Griffier van de Kampenhoutse Gilde.
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HET NIEUWE LOGO
VAN ONZE FEDERATIE.
Ontwerper van ons nieuw logo is graficus Piet Janssens, thans hoofdman van de bij ons aangesloten
Confederatie. Dit nieuwe logo werd ontworpen aangezien het vorige niet historisch verantwoord was. De
huidige vorm is een gotische vorm uit de 12de- 13de eeuw en op een veld van goud is een klauwende
gestileerde leeuw in sabel (zwart) weergegeven.
De onderzijde van het schild ligt over een blanke boog van sabel. De boog is het wapen van veel
historische gilden, zowel van doel- als wipschutters en is tevens het symbool van de kmisbooggilden.
Het schild ligt ook over een grendelgeweer: het metaal is van zilver en het houtwerk van keel (roodbruin). Het geweer staat als symbool voor de gilden die met de buks of de karabijn schieten.
Onder aan dit geheel is een banderol aangebracht met daarin de afkorting FVHS wat staat voor
Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden.
De kleur van de banderol is hemelsblauw.

Het bestuur van de Federatie dankt Piet Janssens van ganser harte voor deze vormgeving en voor zijn
medewerking.
Piet Janssens is beroepshalve graficus en gewezen leraar van toegepaste en vrije grafiek aan de
Academie van de stad Lier. Hij ontwierp reeds logo's voor o.a.: Den Crans van Antwerpen - De

Kolveniersgilde van Mechelen - Sint-Sebastiaansgilde Ledo van Lier - Het Belgisch Overlegorgaan
Sint-Gommaris te Lier - Sint-Bernardusgezellen van Bornem - en voor de gilden van het Duitse Bad
Kissingen en Höngen.

NIEUWE VZW-WET :
INWERKINGTREDING.
In het eerste nummer van dit tijdschrift (september 2002) werd de nieuwe VZW-wet van 2/05/2002
nader toegelicht. Er werd ook aangestipt dat deze wet nog niet van kracht is en wij moesten wachten op
een Koninklijk Besluit dat de inwerkingtreding moest regelen.
Dit is ondertussen gebeurd : op 6 juni 2003 verscheen het K.B. van 2/04/2003 in het Belgisch Staatsblad,
waarmee de inwerkingtreding wordt geregeld.

In dit K.B. treffen wij drie uiteenlopende data van inwerkingtreding aan en voor de bestaande VZW's
zijn er aanpassingstermijnen voorzien.
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* De meeste bepalingen treden in werking op l juli 2003 en de bestaande VZW's hebben
vanaf l januari 2004 nog één jaar de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe wet.
* De verplichtingen inzake boekhouding en jaarrekening treden in werking vanaf het
boekjaar dat begint op l januari 2004. Bestaande VZW's hebben vanaf l januari 2004 nog
één jaar de tijd om de nieuwe verplichtingen na te leven, dus zij moeten vanaf l januari
2005 de boekhouding voeren zoals zal bepaald worden in een K.B. (zie verder).
* Tenslotte treedt de nieuwe regeling inzake inzagerecht in werking op l januari 2005. Ook
hier geldt een regularisatiedatum van één jaar voor de bestaande verenigingen.
Concreet betekent dit dat alle VZW's zich tegen 31 december 2004 zullen moeten schikken naar de
nieuwe wet wat betreft het administratief verenigingsdossier en de boekhoudkundige verplichtingen.
Over de vorm en de aard van de akten, het ledenregister, de boekhouding, ... moeten er nog

uitvoeringsbesluiten gepubliceerd worden. Deze worden verwacht vóór l juli 2003 aangezien de nieuwe
VZW's zich vanaf die datum moeten kunnen schikken naar de nieuwe wet.
Het verenigingsdossier en de bekendmaking van akten
Zo verscheen er in het Staatsblad van 27 juni 2003 een besluit dat de openbaarmaking van akten en
stukken van verenigingen regelt, meer in het bijzonder het neerleggen van het administratief dossier op
de griffie van de Rechtbank van Koophandel en de wijze van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Alle bekendmakingen moeten gebeuren via de Rechtbank van Koophandel en de bekendmaking van
akten in het Staatsblad gebeurt via indiening van deze akten bij de griffie van deze Rechtbank. Op de
griffie wordt het "verenigingsdossier" bijgehouden. Voor dit alles zijn er formulieren ontworpen,
waarvan het model als bijlage aan het genoemd Koninklijk Besluit was gevoegd. Deze formulieren zijn
verkrijgbaar op de griffie van de rechtbank of kunnen gedownload worden op de internetsite van de
Federale Overheidsdienst Justitie (http://just.fgov.be).
Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op l juli 2003. D.w.z. dat nieuwe VZW's vanaf deze datum deze
richtlijnen moeten volgen. Voor de bestaande verenigingen geldt dat zij tijd hebben tot 31 december
2004 om zich in orde te stellen.

Voor elke inschrijving of wijziging moet de vereniging haar ondernemingsnummer vermelden. Zij
ontvangt dit nummer bij de inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen. Hoe dit moet gebeuren zal later worden toegelicht, zodra hierover concrete regels
bekend zijn.

Ledenlijsten
In het vorige nummer van dit tijdschrift (april 2003) werd gemeld dat de Wet op de Kmispuntbank van
Ondernemingen ook gevolgen had voor de VZW's. Op 15 mei werd er een K.B. uitgevaardigd om de
inwerkingtreding van die wet te regelen. Een belangrijk artikel in dit K.B. is dat een VZW voortaan
(vanaf l juli 2003) haar ledenlijsten of een kopie van het ledenregister moet neerleggen op de griffie van
de Rechtbank van Koophandel en niet langer op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Er zijn
nog geen modellen verschenen voor de opstelling van deze ledenlijst, zodat nog mag gewerkt worden
volgens het oude systeem, namelijk alfabetisch opgesteld met vermelding van voornaam, naam, adres en
nationaliteit van de leden.
Boekhoudkundige verplichtingen voor de kleine VZW
Op 11 juli verscheen het K.B. van 26 juni 2003 in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit regelt de wijze
waarop de vereenvoudigde boekhouding moet gepubliceerd worden. Deze vereenvoudigde boekhouding
moet gevoerd worden door de zogenaamde "kleine" VZW's.

Dit zijn VZW's die NIET aan 2 van volgende 3 voorwaarden voldoen, met andere woorden : van zodra 2
van de 3 voorwaarden zijn vervuld wordt de vereniging aanzien als een "grote" VZW en moet zij de
regels volgen van de zogenaamde "dubbele boekhouding". Hierover zijn nog geen besluiten verschenen
in het Staatsblad.
Gestelde voorwaarden :
Gemiddeld over het jaar een equivalent van 5 voltijdse werknemers ingeschreven
hebben in het personeelsregister. Hiermee wordt bedoeld dat indien er bijvoorbeeld
3 voltijdse en 2 halftime werknemers zijn in een VZW, er een equivalent bereikt
wordt van 3 + (2 x 0,5) of 4 werknemers en de voorwaarde dus niet voldaan is.
Ontvangsten zonder BTW hebben van meer dan 250.000 €. Voor het bepalen van
dit bedrag worden de uitzonderlijke ontvangsten niet meegerekend, dus het inrichten
van een eenmalig feest wordt niet meegerekend voor de bepaling van het
omzetcijfer.
Een balanstotaal hebben van l .000.000 €.
De verplichtingen opgenomen in het KB zijn drieërlei :
vooreerst wordt de methode van het bijhouden van een kasboek aangegeven, alsook
het model van dit dagboek
uit dit dagboek kan een jaarlijkse staat van ontvangsten en uitgaven worden afgeleid
tot slot moet deze staat van ontvangsten en uitgaven nog worden aangevuld met een
staat van het vermogen, nl. een inventaris van bezittingen en schulden, van rechten

en verplichtingen.
De enkelvoudige boekhouding is in feite een kasboek waarin de wijziging worden bijgehouden die zich
voordoen in de kas en op de bankrekeningen van de verenigingen. Het gehouden dagboek moet
minimaal voldoen aan het model verschenen in het Staatsblad.
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Het dagboek moet geïdentificeerd worden door de naam van de vereniging te vermelden en de bladen
moeten genummerd worden. Vóór het de eerste maal gebruikt wordt en nadien ieder jaar, moet het
ondertekend worden door de perso(o)n(en) die de vereniging vertegenwoordigt) (en). Het moet
chronologisch worden bijgehouden, zonder witte vakken noch weglatingen. Elke boeking moet
verantwoord worden door de vereiste verantwoordingsstukken. Het dagboek moet gedurende 10 jaar
worden bewaard.

Indien de boekhouding wordt gevoerd op computer met behulp van een spreadsheet of software voor een
kasboekhouding, dienen de computerlistings in het dagboek worden gekleefd op zodanige wijze dat het
bestendige karakter van de geregistreerde gegevens gewaarborgd wordt.
Aan de hand van het dagboek kan dan op het einde van het jaar een samenvattende opgave van
ontvangsten en uitgaven worden gemaakt volgens onderstaand schema.
Uitgaven

Ontvangsten

Goederen en diensten

Lidgeld

Bezoldigingen

Schenkingen en legaten

Diensten en diverse goederen

Subsidies

Andere uitgaven

Andere ontvangsten
Totaal uitgaven

Totaal ontvangsten

De jaarlijkse vermogens staat waarvan hoger sprake, is een inventaris van alle bezittingen en schulden.
Deze vermogensstaat moet worden voorgelegd aan de algemene vergadering en moet ook worden
opgenomen in het verenigingsdossier dat geopend is op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. De
opmaak van deze vermogens staat gebeurt volgens onderstaand schema.

l. Samenvatting van de waarderingsregels
2. Aanpassing van de waarderingsregels
3. Bijkomende inlichtingen
4. Genormaliseerd minimaal schema van de staat van het vermogen
Bezittingen

Schulden

Onroerende goederen (terreinen, ...)

Financiële schulden

- behorend tot de vereniging in volle eigendom
- andere

Machines

Schulden ten aanzien van leveranciers

- behorend tot de vereniging in volle eigendom
- andere

Schulden ten aanzien van leden

Roerende goederen en rollend materiaal
- behorend tot de vereniging in volle eigendom
- andere

Stocks

Fiscale, salariële en sociale schulden

S chuldvorderingen

Geldbeleggingen
Liquiditeiten
Andere activa

Andere schulden

Rechten

Verplichtingen

Beloofde subsidies

Hypotheken en hypotheekbeloften

Beloofde schenkingen

Gegeven waarborgen

Andere rechten

Andere verbintenissen

M

Datum

ving

Omschrij-

ving

Omschrij-

Totaal ontvangsten

Nr.

Totaal uitgaven

Nr.

Datum

Nr.

0,00

Bedrag

0,00

Bedrag

Bank X

Nr.

Bank X

0,00

Bedrag

Nr.

0,00

Bedrag

Bank Y

Nr.

Bank Y

0,00

Bedrag

Nr.

0,00

Bedrag

rekeningen

gelijksoortige

en

Andere
zichtrekeningen

Nr.

rekeningen

gelijksoortige

en

Andere
zichtrekeningen

0,00

Bedrag

Nr.

0,00

Bedrag

Kas l

Ontvangsten

Nr.

Kas l

Uitgaven

Nr.

0,00

Bedrag

0,00

Bedrag

Kas 2

Nr.

Kas 2

0,00

totaal

Bedrag

0,00

en

totaal

0,00

Lidgeld

0,00

diensten

Goederen

Bedrag

Genormaliseerd minimaal model van een dagboek

0,00

Schenkingenen
legaten

0,00

0,00

dies

Subsi-

0,00

Bedrag

ving

Omschrij-

Andere

Omschrijving

Andere

Bedrag

Ontvangsten

0,00

diverse
goederen

gingen

0,00

en

Bezoldi-

Diensten

Uitgaven

BRABANTS GILDENFEEST KENT EEN
KEIZERLIJK VERLOOP.

Gilde van Herne
Gilde van de nieuwe keizer.

Zaterdag 28 juni 2003 startte het jaarlijkse tweedaagse gildenfeest van de Brabantse gilden te
Herne. Vanaf 10 uur werd er onder een stralende zon geschoten op staande wip en op twee liggende
wippen. 140 schutters melden zich aan om te strijden voor de titels van prins, prinses enjeugdprins. 10
ronden zouden beslissen wie de beste schutter van de dag was. Uiteindelijk werd het een spannende
strijd voor de prinsentitel want Lucien Pletickx (Herne) en Philemon Helsen (Schaffen) behaalden
hetzelfde puntentotaal met elk éénmaal de hoofdvogel, éénmaal de zij vogel en één gewone vogel op de
staande wip en moesten het tegen elkaar opnemen in de barrage. Lucien zette meteen orde op zaken en
zijn eerste schot was raak. Bij de vrouwen ging de titel naar Nancy Claes (Halen) en bij de jeugd was het
Glenn Verbist (Meensel) die de titel vanjeugdprins veroverde.
Iets na zes uur werd alles in gereedheid gebracht voor het hoogtepunt van de dag: de schieting voor
koning van Brabant en de inzet was groot: Lieven Vandeneucker, de uittredende koning, had drie kansen
om de hoofdvogel naar beneden te halen en, na zijn prestatie vorig jaar en het jaar voordien, zou hij zich
keizer van Brabant mogen noemen. In het vijftigjarig bestaan van de Hoofdschuttersgilde van Brabant
zou dat de tweede maal op rij zijn dat de keizerlijke titel wordt toegekend: in 1998, 1999 en 2000 schoot
Cyriel Theys de konings vogel naar beneden en werd de eerste keizer van Brabant.
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Nu was het de beurt aan Lieven om deze prestatie te evenaren.
Groot was dan ook de spanning toen Cyriel als keizer drie ereschoten kreeg en onmiddellijk de toon
zette: zijn eerste schot was raak en de vogel dwarrelde naar beneden en ook zijn tweede schot schampte
af op de vogel. Dan was het de beurt aan Lieven om zijn drie schoten te doen. Iedereen hield de adem in
en de ganse gemeente Heme werd stil. Schril contrast met de grote vreugde die losbarstte toen zijn eerste
schot de vogel trof. Blijde en ontroerende momenten speelden zich af, vooral bij zijn gildenbroeders van
Herne.

Er werd die dag opnieuw geschiedenis geschreven in de Hoofdschuttersgilde van Brabant: 44 jaar heeft
men moeten wachten op een eerste keizerlijke titel en nu, zes jaar later, zijn er twee keizers in Brabant.

Koningen maken zich klaar
voor de koningsschieting

Er is die nacht in Herne nog duchtig gevierd, want er barstte een spontaan volksfeest los. De fanfare en
de Chiro werden opgetrommeld voor muzikale omlijsting en de nieuwe keizer werd in een witte zetel op
een aanhangwagen door het centrum van de gemeente gereden. Het anders zo rustige Herne stond die
nacht helemaal op zijn kop.
Zondag begon het eigenlijke gildenfeest met een stemmige gildenmis, voorgegaan door Pater Karel,
gevolgd door een korte optocht waarin 260 gildenleden opstapten onder een stralende zon naar de
sporthal waar het feest zijn verder verloop zou kennen. Na een verwelkoming door de hoofdman van
Herne, was het de beurt aan de burgemeester die niets dan lof had voor de nieuwe keizer. Zijn toespraak
mag erg origineel genoemd worden, want in plaats van woorden, had hij nog de tijd gevonden om na de
nachtelijke viering een mooie diapresentatie te maken over het verloop van de koningsschieting en de
"nacht van Herne". Opperhoofdman Paul Stoop sloot het rijtje van de toespraken af. En terloops mag het
gezegd worden: in een gans andere kledij, want in de loop van het voorbije jaar stond hij aan de wieg
van een nieuwe gilde, Sint-Sebastiaan Dilbeek, die onze rangen kwam vervoegen.
Na de toespraken werd er hulde gebracht aan de nieuwe keizer en kreeg hij de wisselschaal Koning
Boudewijn uit de handen van de burgemeester, de wisselbeker werd hem overhandigd
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door zijn collega-keizer Cyriel, de koningsbeker door de opperhoofdman en de koningsmedaille door
schietmeester Pierrot Rager. Nadat de verschillende koningsparen elk hun geschenk hadden aangeboden,
bracht de muziekkapel van de Chiro op haar manier hulde aan de keizer.

Bestuur Hoofdschuttersgilde bij de viering
van de nieuwe keizer

Tot slot van het officiële gedeelte kregen nog een aantal verdienstelijke leden hun diploma en bijhorende
bronzen, zilveren of gouden papegaai in de Orde van de Papegaai voor 25, 35 of 50 jaar lidmaatschap in
hun gilde.
Terwijl de muzikanten van de Mark Ri ver Band zich klaarmaakten voor hun concert, werd de spits van
het feest afgebeten door de Sint-Sebastiaansgilde van Haacht met een eerste volksdansoptreden. Na een
gesmaakt concert van de Mark River Band was het de beurt aan de Sint-Sebastiaansgilde van
Kampenhout voor een gewaardeerde suite van volksdansen. De ganse dansgroep, de kinderen en de
mannen zorgden voor een afwisselend en geslaagd optreden. Vooraleer over te gaan tot de uitreiking van
de verschillende prijzen van de kampioenschapschietingen, bracht de gilde van Haacht nog een tweede
dansoptreden. De rest van de namiddag nam het gelegenheidsorkest voor zijn rekening en de ambiance
zat er in: er werd gedanst en gezongen op gekende melodieën, onze nieuwe keizer toonde zijn beste
kunnen, want naast een vaste schuttershand en een goed schuttersoog, blijkt hij ook over een prachtige
stem te beschikken. Tussendoor was er buiten de sporthal ook nog de gelegenheid om te schieten op
liggende wip en zorgden de gildenzusters voor lekkere barbecue. Veel te vlug was het dan ook zeven uur,
tijd om het feest af te sluiten.
Herne mag terugkijken op een goed georganiseerd en geslaagd gildenfeest. Proficiat, het was plezant,
een nieuwe keizer maakte het geheel nog feestelijker, dus ... vol verwachting kijken wij uit naar het
gildenfeest van 2004 dat Herne voor de derde maal mag inrichten.
Fran9ois Van Noten
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HET BRABANTS
HOOFDSTEDENTORNOOI.
In het kader van "Leuven in scène - de Tweede Leuvense Schuttersfeesten" had op 7 juni 2003 in het StDonatuspark aldaar het "Brabants Hoofdstedentornooi" plaats. Bij deze steden horen o.a. 's
Hertogenbosch met haar "de oude schuts" - Antwerpen met "den Crans" en Brussel met "Ie grand
serment St-Georges".

Er waren ook afvaardigingen uit Kraainem, Grez- Doiceau enz. De inrichtende clubs waren: SinteBarbelen (Leuven), Help u zelve (Leuven), de Hertogelijke St-Jorisgilde (Aarschot) en de StBartolomeusgilde (Tienen).
Sommige van deze verenigingen hebben contacten of zijn lid van de Confederatie en daarom wil onze
Federatie gaarne even terugkomen op dit gebeuren.
Vooral willen wij aandacht vragen voor de op l november 1894 te Leuven opgerichte
kruisboogmaatschappij "Help u zelve". Dit gebeurde toen door Jaak Lafortune; deze overleed in 1964 en
ondertussen hebben zijn zoons en kleinzoon ook reeds tot het bestuur behoord.

fc-'^.'^feiiJaak was een man uit het volk en hij heeft een sport voor het volk in ere gehouden. Door zijn stugge
volharding gaf hij aan de kruisboogsport niet alleen twee zonen en twee kleinzonen welke evenveel
kampioenen zijn, maar door zijn weldoordachte raadgevingen en voorbeelden, kweekte hij een schare
schutters van het zuiverste gehalte. Op de honderdste verjaardag van de stichter - op 30 juni 1963 - heeft
men voor de eerste maal twee wisselbekers, op de 6 m. individueel en per ploeg, verschoten.
Thans is dit uitgebreid tot 10 m. individueel en per ploeg. Het verschieten van deze wisselbekers is
ondertussen uitgegroeid tot een bekende wedstrijd waar veel kruisboogmaatschappijen gaarne aan
deelnemen.
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De Vereniging H.U .Z. is één van de voornaamste clubs van ons land geworden waar het op
sportprestaties aankomt. Op de Belgische kampioenschappen staan zij steeds vooraan en mogen zij in de
prijzen delen. Deze club beschikt over een prachtige historische klederdracht waarmede zij aan meerdere
festiviteiten deelnemen.
Wij vermelden gaarne dat op 11 en 12 oktober 2003 voor de twintigste maal de wisselbekers Jacques
Lafortune 6 m. (acht schietlijnen) en Marcel Lafortune 10 m. (zes schietlijnen) worden verschoten en dit
in hun lokaal op de Aarschotsesteenweg 165 te 3012 Wilsele (Leuven). U kan contact opnemen met de
voorzitter Henri Vanden Eynde: zijn telefoon is 016/23 53 63.
Hier mag gerust ook worden vermeld dat zij dit Brabants Hoofdstedentornooi hebben ingezet met een
buitengewoon mooie en vooral echte gildenmis in de Sint-Michielskerk te Leuven, een misviering die
werd voorgegaan door Pater Karel. Zij hadden daarvoor beroep gedaan op de gilde "Sinte Barbelen",
eveneens uit Leuven die dus met hen dit tornooi organiseerde. Deze gilde beschikt over een uiterst
kunstvolle volksdansgroep "Reuzegom" met eigen muziek en deze groep danste en zong tijdens deze
viering. Laat ons tussendoor even vermelden dat wij in verband met de misviering volledige carte
blanche gekregen hadden van de parochie-geestelijkheid - een gildenmis is een gildenmis en géén
gewoon droog zondagsmiske, had de pastoor gezegd! Vele aanwezige gildenbroeders zegden dan ook na
de viering dat het hoog tijd werd dat de gilden dit overal moesten opeisen en dat het zou moeten gedaan
zijn met de ouderwetse formules van de verouderde kerk, formules en gebeden die helemaal niet
afgestemd zijn op een gildenviering en die trouwens niemand meer verstaat. En dat is waar. Op vele
plaatsen gaan de jongere gildenleden helemaal niet gaarne mee naar een gildenmis, juist omdat ze zo
droog en onverstaanbaar is. Hier in Leuven waren tientallen jongeren die dansten en zongen en die reeds
uitkijken naar de volgende viering. Dat mag gemst benadrukt worden.
Wij wensen de Koninklijke Kruisboogmaatschappij H.U .Z. het allerbeste toe voor de toekomst. Het feit
dat zij verschillende leden hebben onder de 18 jaar toont toch aan dat het mogelijk is jongeren aan te
trekken: men moet gewoon de jongeren aanspreken in hun eigen taal.
H.U.Z. - het gaat jullie goed en nogmaals een welgemeende proficiat voor de inrichting van dit Brabants
Hoofdstedentornooi en zeker ook veel succes toegewenst voor uw wedstrijd op 11 en 12 oktober
aanstaande. Dank u dat wij u en uw leden mochten leren kennen. Heb geen schrik u op andere gilden- of
schuttersfeesten te laten zien: u mag gewoon gezien worden.

Staande van L. naar R.: Mario Pelgrims - Manfred Keller - Myriam Van Gossum
Knielend van L. naar R.: Henri Vanden Eynde ( voorzitter) - Torn Bracke -

Patrick Venster ( secretaris)
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EEN KALMTHOUTSE
TROUW IN GILDENSTIJL.
Dat de impact van het gildenwezen op het leven van zijn leden en hun familie nog steeds enorm groot is,
werd op 3 mei 2003 bewezen in het Kempische Kalmthout.
Twee leden van de O.L .V. Gilde der Kolveniers van Kalmthout, nl. Magda en Robert, besloten in
december 2002 om in het huwelijk te treden.
Naar de wens van de bruid werd het een huwelijk met volledige
gildenkeur.
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De bruid en de ganse gilde traden aan in gildenpallure, 1.1.z. de
dames in lange rok, boezelaar, sjaal en wit kapje; de heren in kiel,
blauwe neusdoek met witte bollekens en faas (petje). De familie
van het paar had zich uitgedost in de feestkledij van de jaren 1850 - 1870, met hoepelrok en grote hoed
voor de dames en jacket en hoge hoed voor de heren. Het werd een gezellige gebeurtenis in authentieke
boerenstijl waarbij vervoer met boerenkar,
getrokken door twee Brabantse trekpaarden,
niet mocht ontbreken.

Om helemaal in de stijl te blijven had het
feest plaats in een grote geklasseerde
boerenschuur. Het eten was, naar aloude

Kalmthoutse gewoonte, uitstekend. Het bier
en de wijn vloeiden, naar aloude

gildentraditie, rijkelijk en overvloedig. "Wij
probeerden alles zo authentiek mogelijk te
houden, zei Robert, maar volledig hetzelfde
doen als toen is wel onmogelijk. Toen
duurde een bruiloft twee tot drie dagen. Wij
houden het op één dag en dat is voor de
meesten voldoende".

Hieraan kan men merken dat de gilden de oude tradities toch nog weten te waarderen. Wij eindigen met
een welgemeend proficiat aan het nieuwe paar en voor hun verdere leven. HORRIDO !!

JEAN JANSSENS

NATIONAAL KONINGSSCHIETEN
5 oktober 2003
Schuttersgilde Sint Willebrordus Meldert
Verbond Lummen
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Provinciaal Verbond Karabijnschuttersgilden
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LUMMEN DA' S BOS EN WATER.
De slogan die op de informatiefolder van Lummen prijkt, liegt er niet om. Lummen is inderdaad een zeer
prachtige en groene gemeente met heel veel bos op de kammen van de twee heuvelruggen, enerzijds de
kam van de Molemse ofte de Kraaiberg die voortvloeit in de Willekensberg en Lummen verlaat via de
Kambergen en anderzijds de Venusberg die overgaat in de Hertenrodeberg.
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Doch aan water is er eveneens geen tekort. De Laambeek en de Mangelbeek vormen een eerste vallei,
die uitmondt in de grootste binnenplas van Europa, het Schulens Meer. Aan de andere kant van Lummen
vormen de Helderbeek en de Zwarte Beek de tweede vallei, die samen een prachtige natuurgebied
uitmaken " De vallei van de Zwarte Beek".
Lummen ligt als grote, uitgestrekte "gemeente" tussen een hele reeks van steden, nl. Diest, Halen,
Herk-de-Stad, Hasselt en Beringen. Met hun 5343 ha oppervlakte waarop slechts 13.700 inwoners zijn
gehuisvest verwondert het U waarschijnlijk niet dat er meer dan 250 km gemeentewegen zijn tegenover
slechts 18,5 km gewestwegen.
Van voor de fusie reeds telde de gemeente Lummen buiten het Centrum nog een hele reeks van
gehuchten. In deze namen kan je bijna telkens een gekende schutters vereniging terugvinden, nl.
Geneiken, Genebos, Gestel, Goeslaer, Groenlaren, Laren, Lindekensveld, Mellaer, Molem, Oostereinde,

Rekhoven, Schalbroek en Thiewinkel. Bij de fusie kwamen er nog twee deelgemeenten bij, nl. Linkhout
en Meldert.

De grote oppervlakte zorgde er tevens voor dat er indertijd vijf parochies werden opgericht die nog altijd
tot de fusiegemeente Lummen behoren, nl. Genebos, Linkhout, Lummen Centrum (met eveneens een
kerk in Gestel), Meldert en Thiewinkel.
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Niet alleen grote autostrades doorkruisen letterlijk het grondgebied van Lummen. Wie weet via de
verkeersmeldingen immers Lummen niet liggen op de landkaart. Maar je kan eveneens via het Limburgs
Fietsroutenetwerk verkennen hoe uitgestrekt de gemeente Lummen wel is.

Als je dit leest ben je waarschijnlijk al op het 10de Nationaal Koningsschieten op 5 oktober 2003 of kom
anders eens langs en maak kennis met Lummen, "da's Bos en Water".

LUMMEN 800 JAAR.
Lummen viert in 2003 zijn 800-jarig bestaan .Een van de activiteiten die dit feestjaar versieren is
voorzeker het schuttersfeest van het "Nationaal Koningsschieten".
Bestaat de gemeente Lammen dan echt maar 800 jaar? Voorzeker zijn onze voorouders al veel langer
hier ter plaatse. Want onze "Dikke Eik"
was 60 jaar terug ook reeds de "1000jarige eik".
Wat wel vast staat is dat er in een
oorkonde van 22 juni 1203 de namen
"Lummen" neergeschreven is. Lodewijk II,
graaf van Loon, stelde hierin het
grensgebied van zijn graafschap onder de
Bescherming van de Prins-bisschop van
Luik, Hugo de Pierrepont. De toenmalige
heer van Lummen, Lodewijk tekende
eveneens de oorkonde. Lummen bleef

echter Loons gebied.

De Vrijheerlijkheid Lammen lag op de
grens van het graafschap Loon en het
hertogdom Brabant. De bewoners lagen
daar niet van wakker, maar de toenmalige
belastingontvanger wel. Voor hen was het
belangrijk wie waar belastingen moest
betalen. En daarvoor gold een heel aparte
regeling. De bewoner had immers de
nationaliteit van het grondgebied waarop
de haal (het ijzer in de haard waaraan de
ketel werd vastgemaakt) zich bevond.
Slimme Lummenaren bouwden hun huis
dwars over de grens en hadden twee
haarden. Kwam de Loonse

belastingontvanger dan hing de haal
natuurlijk op Brabants grondgebied en
vice versa of hoe men reeds belasting ontdook.
Een van de bekendste Lummenaren en tevens de meest beruchte is Willem II de Watergeus die beter
bekend was onder de naam Lumey (een regelrechte verwijzing naar de naam "Lummen"). Zijn naam
blijft verbonden aan de bloedige inname van het stadje "den Briel" (nabij Rotterdam) op l april 1572.
Elk jaar op l april wordt deze inname met prachtige festiviteiten herdacht in "den Briel".
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Buiten de prachtige Lummense kastelen, die elk jaar op de 4de zondag van mei te bezichtigen zijn, is
zeker te vermelden de "Kapel van de Beukenboom", die dateert van 1641.
Ze werd gebouwd voor het miraculeuze beeldje
van O.L.V., dat zich in een holle beuk op de
heuvel bevond, verdween en weer werd
teruggevonden.

Nog vele andere gezichten en plaatsen passeerden in
deze 800 jaren de revue.
Lummen was, is en blijft een dorp met vele gehuchten op de grens van de Kempen, Haspengouw en
Hageland. En dit jaar viert het zijn 800ste verjaardag.
Lummen, gefeliciteerd met je verjaardag en doe er nog eens 800 jaren bij.

10de NATIONAAL KONINGSSCHIETEN.
Op zondag 5 oktober 2003 gaat het tiende Nationaal Koningsschieten door. Deze jubileumeditie vindt
plaats te Lummen op de schietstanden van de schuttersgilde St.-Willibrordus Meldert.
Inrichters zijn hier het Provinciaal Verbond Karabijnschutters gilden Limburg, het Schuttersverbond
Lummen en de Schuttersgilde van Meldert.
Over het Schuttersverbond Lummen en de St.-Willibrordusgilde uit Meldert vind je verderop meer
informatie.
Op en rond het Ontmoetingscentrum De Kalen Dries (gelegen langs de Meldertsebaan te MeldertLummen) zullen op 5 oktober meer dan 1000 schutters verzamelen om aan vele schietwedstrijden deel te
nemen, zowel met de karabijn, met de buks, met de luchtkarabijn als met de boog.
Pittis detail in deze orsanisatie is dat de gemeente Lummen in 2003 haar 800-iaris bestaan viert. Onze
schietwedstriid past perfect in de seorganiseerde vierinsen.
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Nog even het programma :
vanaf 8 uur: ontvangst en aanmelding van de koningen.
Om 9u30' : misviering.
11 uur : optocht door Meldert
13 uur: aanvang van de wedstrijden.
15 uur: aanvang van het 10de Nationaal Koningsschieten.
18 uur: einde van de schietingen.
19 uur: prijsuitreiking.
Namens het organiserend comité mag ik U van harte verwelkomen op deze dag.
Frans Mentens,

Voorzitter organiserend comité.

HET VERBOND LUMMEN VAN DE KARABIJNSCHUTTERS.
Lummen heeft een rijk verleden betreffende het karabijnschieten. De oprichting van verschillende
Lummense schuttersgilden dateert reeds van enkele eeuwen geleden. Zo vinden we in de geschiedenis
onder andere volgende oprichtingsdata terug:
- St.-Anna Gilde Mellaer in 1633
- St.-Rochus Gilde Genebos in 1660
- St.-Jacobus Gilde Rekhoven in 1708
- Onze Lieve Vrouw Gilde Oostereinde in 1708
- St.-Sebastiaen Gilde Schalbroek in 1720
Voordat het Verbond Lummen werd opgericht waren er reeds enkele gilden gegroepeerd die
schietwedstrijden inrichtten. Zo was er onder andere "Het Kanaal verbond". Dit verbond bestond uit de
gilden Genebos, Eversel en Ubbersel.
Deze groeperingen vormden aanvankelijk een drempel om het Verbond Lummen op te richten.
Voortrekkers van het kanaal verbond, waaronder de betreurde Lambert Baerts, zagen hun pionierswerk,
het tot stand komen van het kanaal verbond, niet graag tenietgaan. Uiteindelijk werden in 1971 in het
toenmalige café "Bèr van Mon" in Lummen-dorp de voorbereidende- en oprichtingsvergaderingen
gehouden. Een schietkalender van 1970 vermeldt dat er toen slechts 10 officiële schietingen ingericht
werden.

Vermeldenswaardig is het feit dat in 1951 door toedoen van de toenmalige burgemeester Ridder de
Fabribeckers de eerste keizerschieting in Lummen werd georganiseerd. Dit betekent uiteraard dat in 2001
de 50ste keizerschieting plaatsvond. Uit de lijst van de Lummense keizers en keizerinnen kunnen we
opmaken dat de schuttersverenigingen aanvankelijk hoofdzakelijk een mannenzaak waren. Immers de
keizerinnenschieting dateert slechts uit 1981.
Oorspronkelijk zou men in Lummen in 3 verbonden hebben geschoten, Lummen Noord, Lummen Zuid
en Lummen West.

Artikel l van het reglement " Karabijngilden verbond Lummen", opgesteld op l januari 1978, vermeldt
dat er op dat ogenblik 2 Lummense Verbonden zijn, nl. groep Noord en groep Zuid, zoals nu nog steeds
het geval is.
Samenstelling van deze verbonden:
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GROEP NOORD
H. Sacrament Geneiken (Jos Jouck, 6-septemberstraat 69 - 011/422501)
E.L.S. Gestel (Mark Demulder, Akkerstraat 7, 3582 Koersel Beringen

011/572101).
St.-Lambertus Laren (Theunis Gerard, Larenstraat 119 - 013/52 24 23).
St.-Tmdo Linkhout (Paul Willems, Hulshoekstraat 110 - 013/46 13 85).
St.-Willibrordus Meldert (Sylvain Carmans, Meldertsebaan 89 -013/33 53 52).
St.-Jacobus Rekhoven (Emanuel Timmermans, Watermolenstraat 4 -

013/522060).
St.-Jan Schulen (Appeltans Jozef, Neerstraat 37 3540 Herk de stad -

013/55 18 33).
GROEP ZUID
St.-Rochus Genebos (Hubert Dekoning, Genenbo s straat 123 - 011/42 37 34).
St.-Hubertus Goeslaer (Guido Baerts, St. Hubertusstraat 5 -013/44 23 66).
Kapel aan de Beukeboom (René Vanoppré, Vandermarckestraat 23 -013/52 29 78).
St.-Anna Mellaer (Weyens Danny, St. Annastraat 20 -013/32 69 93).
O.L.V. Oostereinde (Michel Surinx, St. Lutgardisstraat 32 -011/42 07 57).
St.-Sebastiaen Schalbroek (Vital Mechelmans, Populierenstraat 18 -013/52 54 42).
St.-Jan Thiewinkel (Johan Quintens, Thiewinkelstraat 56 -013/52 33 13).
St.-Hubertus Ubbersel (Maurice Schepers, Horionweg 12, 3550 Heusden Zolder

011/424779).
St.-Jacobus Eversel (Frans Thijs, Pater Beckersstraat 56, 3550 Heusden Zolder

011/42 13 74).
Het bestuur van het Verbond Lummen:
Voorzitter: Freddy Vanheel, Begijnhofstraat l, 3560 Lummen

0495, 49 75 25
Ondervoorzitter : Marc Demulder, Akkerstraat 7 3582 Koersel Beringen

011/572101.
Secretaris: Roger Nijs, Vreebosstraat 6, 3560 Lummen

013/52 33 55
Penningmeester: Frans Thijs, Pater Beckerstraat 56, 3550 Heusden Zolder

011/43 1374.

WIE OF WAT IS ST.-WILLIBRORDUS MELDERT?
De schuttersgilde St.-Willibrordus zag het levenslicht in 1958. Henri Vanderheyden, was in Brelaar-Paal
reeds jarenlang bestuurslid van de plaatselijke schuttersgilde. Hij droomde ervan ook in Meldert een
schuttersgilde te stichten.
In oktober 1958 was het dan zo ver. In de zaal de "Vlaamse Toneel vrienden", waar eveneens de plaatselijke
fanfare was gehuisvest, gebeurde de officiële oprichting. Met veel hulp van derden werd l schietstand
klaargemaakt. Nog een wapen, kogels en een ijzeren vogel kopen, en we konden starten.
In 1959 kregen we al verschillende gilden op bezoek, doch we hadden maar één schietstand. Met heel veel
goede wil en vrijwillige inzet kregen wij een tweede schietboom en zelfs een "Miezen"-stand uit de Ardense
bossen.
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In 1960 sloten we aan bij het verbond Beringen-Mijnstreek. We waren al op verschillende plaatsen gaan
schieten (met open keep). Wie dan 3 treffers had op 5 schoten was al een goede schutter.
In 1962 sloten wij ook aan bij het Provinciaal Verbond.
De Meldertse schuttersvlag werd in 1963 in Leopoldsburg gemaakt. De grondkleur is groen omdat de
kepies van de schutters ook groen zijn. De
versieringen zijn het Meldertse wapen met
gouden palmen.

Vanaf 1977 was de Meldertse gilde bij iedere
schietwedstrijd goed te herkennen aan de
mooie groene kepies.
De koninklijke versierselen werden in 1986
gemaakt, nl. een schapulier en een ketting
met breuken. Op iedere breuk wordt vanaf
toen elk jaar de naam gegraveerd van de
kermiskoning.
Na de fusie met de gemeente Lummen sloten
wij ook aan bij het Lummens Schuttersverbond. Zo komen wij tot jaarlijks 3
schietwedstrijden: bij het verbond BeringenMijnstreek l kampioenschapsschieting, bij het Lummensverbond Noord l kampioenschapswedstrijd en
in het gewest Lummen Beringen l vriendenwedstrijd.
Onze eerste voorzitter Henri Vandeneynden overleed op 15-04-1983 en werd opgevolgd door Pieter
Marx, die in april 1993 wegens ziekte de fakkel doorgaf aan Sylvain Carmans.
De eigenaar van het lokaal "Vlaamse Toneel vrienden" verkocht in 1993 zijn gebouw, doch voor twee
verenigingen was de prijs veel te hoog. De schietstanden werden dan maar ontmanteld en op 12-01-1994
overgebracht naar de Parochiezaal op de eigendom van de Kerkfabriek van Meldert. Ondertussen
moesten we echter kunnen blijven verder schieten en daar kwam de schuttersgilde van Linkhout ons ter
hulp om daar gedurende het volgende kampioenschap te schieten.
De Kerkfabriek van Meldert gaf ons een perceel achter de parochiezaal in huur, waar de huidige
prachtige schietstanden werden opgericht in 1995.
Spijtig genoeg moest op 22 februari 2003 Mathieu Porters, de laatste nog steeds actieve medeoprichter
en eveneens schatbewaarder van de schuttersgilde, ons definitief verlaten. Zo graag had hij zijn
schuttersgilde het nationaal koningsschieten nog zien inrichten. Zijn droom wordt nu werkelijkheid.
Het huidige bestuur bestaat uit: Sylvain Carmans- voorzitter, Jules Vaes - ondervoorzitter, Alain
Carpentero- secretaris, S ven De Ridder- schatbewaarder, andere leden - Luc Liesenborgs, Stefanie Luts,
Johan Vandeneynde en Marcel Vanderheyden.
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O.L.S. Oud Limburgs Schuttersfeest

Nederlands & Belgisch Limburg.
Een geheel jaar was er drukte voor de schutterij St.- Martinus Kessenich -Kinrooi. Zij stonden op 06 juli
2003 immers in voor de inrichting van het O.L.S. zijnde het Oud Limburgs Schuttersfeest na de
overwinning behaald te hebben in 2002 te Ellikom.
Op die datum ontvingen zij 163 schuttersgilden uit beide Limburgen (Belgisch & Nederlands Limburg).
Het centrum van Kessenich - Kinrooi was prachtig versierd met 10.000 ballonnen in rood - groen en
oker.

De 1.252 medewerkers hebben zich alle voor 100% ingezet voor hun aangenomen taak, hetzij
organisatie, tapkraan of broodjes smeren. Alle inwoners langs de optocht hebben meegewerkt, met alle
middelen die mogelijk waren, om de bezoekers het zo aangenaam mogelijk te maken. Zij brachten
tuinstoelen of zelfgemaakte tribunen ter plaatse, soms met gewone boerenkarren om de 45.000
toeschouwers optimaal op te vangen.
De sfeervolle optocht van 163 schutterijen, met meer dan 7.000 schutters, duurde maar liefst 3 uren.
Onder de stralende zon werd de stoet geopend door de fanfare van Kessenich.

Daarna volgden alle uitgedoste schuttersverenigingen met op kop hun koningen en keizers, dragers van
hun opgepoetste zilveren platen en vogels (breuken genoemd), geflankeerd door hun mooi geklede
koninginnen, in fluwelen jurk, hun hoofd vaak onder een kroontje en in de hand een bloemenmiker.

^

De schietrondes waren reeds lang begonnen, toen de laatste gilde de optocht beëindigde. Rond 19 uur
waren dan ook de eerste twee rondes (2 keer 18 punten) door de 163 schutterijen geschoten. Er bleven
80 schutterijen over die aan de volgende ronde mochten beginnen.
Na 6 rondes van de aangevangen kavelingen bleven er nog 11 Belgische en 30 Nederlandse zestallen
over. Na deze 6 rondes werd ook de wedstrijd gestaakt om op zaterdag 12 juli om 10 uur de finale te
betwisten.

De 11 overgebleven Belgische gilden die op zaterdag de finale moesten beginnen waren: Bocholt; Nielbij- As; Grote Brogel; Rotem; Kaulille; St.- Jozef Lommel; Manestraat; Molenbeersel; Maasmechelen II;
Opglabbeek; St.-Lambertus Molenbeersel en Dome.
Dat het wederom een ongelijke strijd werd met 11 Belgische schutterijen tegen 30 Nederlandse stoorde
de Belgen niet. Ze deden allen hun uiterste best, maar voor de middag waren vele gouwgenoten
gesneuveld. Zo misten St.-Jozef Lommel, Kaulille, Niel- bij- As, Maasmechelen II en Dorne reeds heel
vroeg, waardoor de overblijvende Belgische zestallen nog beter in het strijdperk moesten treden,
tegenover de overmacht aan deelnemers van over de grens.

Uiteindelijk vielen de één na de ander waardoor er eindelijk om de eerste plaats (den Urn) gestreden
werd door Wessem(NL.) en Opglabbeek (B).
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Het Belgisch zestal uit Opglabbeek der schutterij St.-Amandus behaalde den Urn, met volgende
schutters: Benny Roosen, Peter Spreeuwers, RafEvens, Pascal Paridis, Jos Roosen, en Marc Paridis.
Proficiat.
Na het behalen van het L.D.S., het dames tornooi, hebben nu ook de heren van St.- Amandus het O.L.S.

behaald en dit achtereenvolgens. Nogmaals proficiat aan St.-Amandus Opglabbeek.
Tot slot de top tien van het jongste O.L.S.:
Ie St.-Amandus Opglabbeek - 2de Wessem (NL.) - 3de Posterholt (NL.) 4de St.-Sebastiaan Grote Brogel - 5de Nederweert (NL.) - 6de Heythuysen (NL.) 7de Thom(NL.)- 8ste Nattenhoven (NL.) - 9de St.-Hubertus Manestraat Molenbeersel -

10de Graethem (NL.)
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VERBOND MAAS & KEMPEN.
Ieder jaar worden er binnen de Bond van Schutterijen Maas & Kempen 5 bondsschuttersfeesten
georganiseerd. Elk van de 24 schuttersgilden die deel uitmaken van deze bond, mag om de beurt zo een
bondsschuttersfeest (BF) organiseren. Door dit aantal vinden er om de 5 jaar maar 4
bondsschuttersfeesten plaats. De 4 organiserende schuttersgilden dit jaar waren:
BF-1: l juni 2003: St.-Sebastiaan Dorne
BF-2: 22 juni 2003: St.-Martinus Niel-bij-As
BF-3: 27 juli 2003: St.-Martinus Kinrooi
BF-4: 10 augustus 2003: St.-Anna Opglabbeek
Nog niet zo lang geleden lag de nadruk vooral op het buksschieten. De schuttersgilde die de beste
schietresultaten behaalde, won dan ook het bondsschuttersfeest. Dit laatste is nog steeds zo. Maar omdat
de schuttersgilden meerdere culturele doelen nastreven, werd sinds kort de dagprijs ingevoerd. De
dagprijs is een prijs, meestal in de vorm van een schaal, die door de gemeente wordt geschonken aan de
schuttersgilde die de hoogste score behaalt door optelling van de punten van het buksschieten én van de
optocht.
Bij ieder bondsschuttersfeest trekken de gilden in historische, militaire en fantasiekleding in optocht door
de dorpsstraten van de inrichtende gilde. In zo een optocht worden punten toegekend voor het beste
defilé, beste houding optocht, beste vaandeldrager, beste commandant, beste tamboer-majoor en tenslotte
mooiste geheel. Deze toekenning van punten gebeurt per categorie: historisch - militair - fantasie.
Hoewel er vier bondsschuttersfeesten plaatsvonden dit jaar, werd de dagprijs slechts drie keer uitgereikt.
De reden hiervoor was de extreme hitte tijdens het laatste feest, zodat wijselijk werd besloten de optocht
niet te laten doorgaan. De dagprijs werd achtereenvolgens behaald door:
BF-1: St.-Servaas Raam met een totaal van 637,5 punten

BF-2: St.-Sebastiaan St.-Huibrechts-Lille met een totaal van 655 punten
BF-3: St.-Sebastiaan Grote Brogel met een totaal van 640 punten.
Bij de dagprijs ligt de nadruk dus veel minder op het buksschieten.
Op een totaal van 708 punten zijn slechts maximaal 108 punten te behalen bij het schieten en wel door
met resp. de A-, B- en C-ploeg 2 reeksen van ieder 18 blokjes af te schieten tijdens het inschieten.
ledere ploeg bestaat uit 6 schutters die elk op hun beurt 3 houten blokjes met een ribbe van l ,5 cm
zuiver dienen af te schieten. De overige 600 punten kunnen behaald worden tijdens de optocht.

BF-1

St.-Ser^atius Raam

96 punten

Breidelzonen Kessenich

beste commandant

91 punten

St.-Sebastiaan St.-H.-Lille

88,5 punten

St.-Seryatius Raam

84 punten

St.-Martinus Niel-bij-As

beste defilé

90 punten

St.-Sebastiaan Grote Brogel

91 punten

St.-Joris Kaulille

beste tamboer-majoor

95 punten

St.Sebastiaan St.-H.-Lille

92 punten

St.-Sebastiaan Grote Brogel

92 punten

St.-Sebastiaan Grote Brogel

beste houding optocht

92 punten

St.-Servatius Raam

St.-Martinus Kessenich

St.-Sebastiaan St.-H.-Lille

95 punten

St.-Martinus Kessenich

95 punten

St.-Sebastiaan St.-H.-Lille

99 punten

St-Servatius Raam

94,5 punten

St.-Servatius Raam

Hier volgt een beknopt overzicht van de behaalde punten per discipline tijdens de optocht ongeacht tot welke categorie de schuttersgilde behoort:

BF-2

94 punten

St.-Lambertus Molenbeersel

BF-3

beide 95 punten

mooiste geheel

beste vaandeldrager

BF-1

Breidelzonen Kessenich

90 punten

BF-3

BF-2

91,5 punten
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PROVINCIAAL HOOFD VERBOND
KARABIJNSCHUTTERSGILDEN LIMBURG
Het provinciaal Hoofdverbond der karabijnschuttersgilden groepeert 4 verbonden in de Provincie
Limburg, die elk één provinciale wedstrijd per jaar, volgens beurtrol, kunnen en mogen inrichten.

Deze 4 wedstrijden worden ieder jaar op vaste data ingericht, namelijk op l mei, op O.L.Heer
Hemelvaart, op Pinkstermaandag en op 15 augustus O.L .V. Tenhemelopneming.
Er wordt telkens met ploegen van 8 schutters of schutsters geschoten, 5 kogels per schutter wat een
puntentotaal van 40 vertegenwoordigt. De vier wedstrijden samen geven een rangschikking van 160
punten als maximum. De gilde die in hetzelfde jaar het hoogst scoort, kroont zich tot provinciaal
kampioen. Ook wordt er op iedere wedstrijd individueel geschoten, telkens met een andere categorie van
deelnemers. Dit laat aan iedere schutter of schutster de gelegenheid om zich individueel te meten in zijn
of haar categorie, op provinciaal niveau. De voorwaarde om deel te nemen is enkel dat men moet
aangesloten zijn bij het Provinciaal Hoofdverbond.

De individuele wedstrijden zijn:
Provinciaal kampioen, deelnemers zijn alle mannen aangesloten bij een gilde tussen de
16 en 56 jaar.
Provinciaal kampioene, deelnemers zijn alle vrouwen aangesloten bij een gilde tussen
de 16 en 56 jaar.

Provinciale senioren kampioen ofkampioene, deelnemers zijn alle aangesloten
vrouwen en mannen bij een gilde ouder dan 55 jaar.
Provinciaal koning & koningin, deelnemers zijn alleen de koning en koningin van
iedere gilde aangesloten bij het P.V.K.S.G.L.
De ploegen kunnen ook éénmaal in het jaar voor het Provinciaal Juweel schieten,
d.i. een wisselbeker die na driemaal achtereenvolgens in het bezit van dezelfde gilde
definitief in hun bezit komt. Sinds het ontstaan (1955) werd dit nog niet verwezenlijkt.
In 2003 werd voor het eerst ook een individuele wedstrijd ingericht om een
provinciaal keizer en keizerin te kronen.
In 2003 werden volgende uitslagen behaald:
Provinciaal ploegenkampioen; 1ste werd St.-Blasius Rijkhoven A met
160/160 punten, 2de werd, door kaveling, St.-Joris Munsterbilzen A
eveneens 160/160 punten.
Provinciaal kampioen; 1ste werd Jos Wiener van St.-Rochus Genebos met 88/90,
2de werd Bart Claes van St.-Kristoff el Munsterbilzen met 87/90, 3de werd Ronny
Colla van St.-Joris Munsterbilzen met 86/88, en 4de werd Jean-Marie Sillen van St.-Joris
Munsterbilzen met 85/88.
Provinciaal kampioene; 1ste werd Lisette Claes van St.-Jacobus Eversel, 2de werd
Tesia Luceri van St.-Denijs Beringen en 3de werd Katrien Snyers van St.-Rochus Genebos.
Provinciaal kampioene senioren (dames ouder dan 55 jaar): 1ste Gabrielle Schroven van St.
Antonius Geenhout, 2de werd Germaine Vaes van St.-Tmdo Linkhout en 3de werd
Elisabeth Beckers van O.L .V. Zutendaal.
Provinciaal kampioen senioren ( mannen ouder dan 55 jaar): 1ste Henri Schuyten van St.Jacobus Eversel, 2de werd André Meeuwissen van O.L .V. Zutendaal en 3de werd Lambert
Allemeersch eveneens van O.L .V. Zutendaal.

Provinciaal koningin; 1ste Conny Beutels van St.-Jacobus Eversel, 2de Stefanie Luts van
St.-Willibrordus Meldert.
Provinciaal koning; 1ste Jean Marie Sillen van St.-Joris Munsterbilzen, 2de Dirk Clerckx
van St.-Sebastiaan Schalbroek.
Provinciaal keizer, voor het eerst in 2003 ingericht; 1ste Rudi Drieskens van St. Antonius
Congo Genk (er waren slechts 3 deelnemers).
Provinciaal keizerin, ook voor het eerst in 2003 ingericht; 1ste Sandra Castro van
St.-Amandus Spouwen (er waren 4 deelneemsters).

Het Provinciaal Juweel werd gewonnen door St.-Denijs Beringen.

TER VENSTER.
Een gilde tiegt voorbij met vane en slaande trom.
Ik mijmre en ben ontroerd. - Waarom ontroerdP-Waarom?

O wie voor Vlaandren heeft geleden en gestreden
ontroert het minste dat herinnert aan 't Verleden
waarvan hij droomt; terstond werkt 't rusteloos gedacht
begeesterd, en herschept hem met zijn toverkracht
de grootsche beeldenrij van ons geschiedenisse;
en dan - O tegenstel! O vergelijkenisse!

O Heden! O Verleen!
Wen toen in vreugd of nood
de banklok op den brug de gilden samenlood,
de steê wierd rep en roer; op eiken dorpel kwamen
de mannen in 't geweer en trokken op te samen,

uit eiken Pand verscheen een vane, van alom
klonk naderend weldra klaroen en keteltrom,
en 't vaandel in den wind en zonnen in de schilden,
kwam scharen op de markt het prachtig heir der gilden.
O dan was 't schoon. Daar stond in volle pracht en kracht
het vlaamsch Gemeenebest, dat eigen vrij Gedacht,
die Kunst, die Nijverheid die Oost en West verheugden,
die Fierheid, deze Trouw, die reine eenvoudige deugden,
die stille taaie Kracht die koningen verwon
en bij verraad bezweek als wie niet liegen kon.
Daar stond het groote volk, het schoone volk.

O gilde
die door de strate tiegt, zeg, weet gij dat? En trilde
er niets in d'hertenwen zoo even uwe vaan

uit 't gildhof kwam terwijl de trommel ging aan 't slaan?
Kent gij den band die u verbindt met achttien eeuwen?

Kent gij uwe edelheid?
O mocht ik het u schreeuwen,
en, wierd ik er ook ja tot ketter voor gedoemd,
u roepen:" houd u fier, omdat gij gilde noemt!"
Helaas! waar dole ik weer? Wat zou het immers baten?
Nog stappen gilden ja al trommelen door de straten,
maar uit de zielen werd het groot gedacht gevraagd;
en, bleef die vane en trom, die heugnis die mij plaagt,
de gilde, dat is dood; helaasd! Niet slechts de gilde,
maar - bittre ontgoocheling voor wie den schijn doorpeilde! de gilden zijn voorbij - en Vlaandren heel en gansch. Mijne oog viel op de vaan, en 't opschrift was in 't fransch.
Albrecht Rodenbach 1877.
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Inhoudstabel
Voorwoord van voorzitter

Woordje van de redactie
Met een slaande trom
Het opsmukken en versieren van een gildenboek

Welkom aan een nieuw aangesloten lid (Gilde van Kampenhout)
Nieuwe logo van onze Federatie
Nieuwe v.z.w. Wet

Brabants gildenfeest kent een keizerlijk verloop
Het Brabants Hoofdstedentomooi
Een Kalmhoutse trouw in gildenstijl
Nationaal Koningsschieten te Lummen
Lummen da's Bos en Water

Lummen 800 jaar
10de Nationaal Koningsschieten
Verbond Lummen van Karabijnschutters
Wie of wat is St. Willibrordus?
Provinciaal Hoofdverbond Karabijnschuttersgilden Limburg
O.L.S. Oud Limburgs Schuttersfeest

Verbond Maas & Kempen
Ter venster (Gedicht van Rodenbach)

Medewerkers : Paul Stoop, pater Karel De Wilde, Fran9ois Van Noten, Davy Versleegers,
Domimque Thijs, Louis Drees, Camiel Croon, Frans Mentens, Jean Janssens.

Tijdschrift verschijnt tweemaal jaarlijks.
Abonnementsprijzen voor 2003:
Binnenland: €6
Buitenland: € 10
Te betalen aan bank: KBC Nr. 735-0011152 - 82
Met vermelding van abonnement tijdschrift van VZW Federatie Vlaamse Historische
Schuttersgilden.
Abonnement dient vooraf betaald en kan elk moment ingaan met voortzetting , tenzij een opzeg
van drie maanden voor verstrijken van huidig abonnement.

Herinneringen

Trofeeën voor een schutterswedstrijd

Schutterskoning & Koningin

Trommelkorps op het O.L.S.
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Schutters en trommelaars op het O.L.S.

Toekomstige gildenbroeders & gildenzusters
op een schietwedstrijd

