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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Beste gildeleden, beste schuttersvrienden,

Vooreerst wens ik ieder van jullie een voorspoedig en gelukkig
nieuwjaar .
Bij het begin van het nieuwe jaar wil ik toch even stilstaan bij hen
die ons verlaten hebben . Ze zullen zeker gemist worden. Ook aan
de zieken die er momenteel niet bij kunnen zijn, willen we even
denken. Jullie weten het ook wel. Een gezonde mens wil van alles
hebben en van alles doen. Daarentegen wil een zieke mens maar
één ding en dat is gezond zijn. Iets om zeker over na te denken.
Wat de Federatie betreft hebben we geen gemakkelijk jaar achter
de rug. We zijn evenwel niet in crisis, een woord dat tegenwoordig
te pas en te onpas wordt gebruikt. We zullen echter met beperkte
middelen verder moeten werken en vooral, ik vraag het nog maar
eens, nieuwe initiatieven nemen om onze Federatie sterk te houden. Eens nadenken kost niets.
Werk dus aan de winkel voor de regio’s.
Niettemin zijn we erin geslaagd opnieuw een gildedag te organiseren in Genk en ook dit jaar
zal er een gildedag zijn en wel in Leuven. Toelatingen zijn hiervoor reeds in ons bezit.
Tevens hopen we om onze medewerkers en geïnteresseerden opnieuw samen te brengen en
gezamenlijk onze hoofden te buigen over onze toekomst. Een toekomst die perspectieven
biedt omdat het Ministerie van Cultuur ook vaststelt dat schuttersgilden, schutterijen en
maatschappijen tot het oudste erfgoed van Vlaanderen behoren. Tevens is Vlaanderen de
bakermat van alle schuttersgilden in gans Europa. Men wil dit absoluut behouden en men is
het er met ons over eens dat we niet eeuwig onder het participatiedecreet kunnen blijven.
We zullen dus nog even moeten overleven in de hoop dat op termijn de Federatie opnieuw de
erkenning en financiële steun krijgt om op volle kracht verder te varen.
Althans, dat zijn de wensen van het Ministerie en uiteraard ook de onze.
En met deze vooruitzichten in het verschiet vraag ik dat iedereen met vernieuwde moed
verder bouwt aan het ons zo dierbaar gildeleven. Waarvoor dank.

Paul Stoop
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WOORDJE VAN DE REDACTIE
Beste lezer,
De tijd gaat snel, wordt er wel eens gezegd. En inderdaad, er is
alweer een nieuw jaar begonnen. De redactie sluit zich graag aan
bij de woorden van de voorzitter en wenst aan ieder van u een
gelukkig en gezond jaar met vele en vooral prachtige activiteiten in
uw gilde/schutterij.
Dat het snel gaat, ondervond ik bij de opmaak van dit nummer. Bij
het nakijken van de nummering van het tijdschrift en de jaargang,
blijkt dat er vorig jaar een foutje is gemaakt: nummer 31 van mei
2013 werd verkeerdelijk toegewezen aan jaargang 12, terwijl dat
het eerste nummer van de 13de jaargang moest zijn. Ook het vorig
nummer (september 2014) behoort tot jaargang 13 en vandaag
krijgt u dus het laatste nummer van jaargang 13 te lezen.
13 jaargangen, 13 gildedagen, 33 nummers van het tijdschrift, …
de Federatie heeft al een stukje geschiedenis geschreven, waarvan
het tijdschrift de spiegel mag of moet zijn. De Federatie, dat zijn
die vele gilden en schutterijen van in de Westhoek tot aan de
Maaskant. Wij willen dan ook graag zo veel mogelijk nieuws uit al
die verenigingen brengen, dus: stuur artikels op over activiteiten, feesten, vieringen, … in uw
gilde. Wij bundelen alles.
De redactie zegt dan ook een dikke merci aan allen die in het verleden teksten en foto’s
bezorgden, zodat wij telkens opnieuw een nieuwe en boeiende editie konden maken. Soms
ging het vanzelf, andere keren wat moeizamer, soms veel nieuws, dan weer komkommertijd,
maar steeds kreeg u een welgevuld nummer voorgeschoteld.
Wij hopen dat u aan dit tijdschrift evenveel plezier zult beleven als aan de vorige nummers.
Veel leesgenot.
François Van Noten, hoofdredacteur

Tot nu toe stuurden wij de link naar het tijdschrift naar zo veel mogelijk emailadressen met de vraag
om deze link verder door te sturen naar de andere leden van uw gilde, schutterij of verbond. Op die
manier bereiken wij heel wat leden, maar wij willen dit bereik nog groter maken. Vanaf nu kan je het
tijdschrift ook per mail ontvangen. De werkwijze staat achteraan in het tijdschrift en ook op de website
van de Federatie en gaat als volgt:
Stuur je e-mailadres, samen met de regio en naam van uw gilde
naar online@vlaamseschuttersgilden.be. En gebruik als onderwerp "Inschrijven".
Wil je het tijdschrift niet meer ontvangen? Stuur dan een mail met als onderwerp "Uitschrijven"
naar online@vlaamseschuttersgilden.be.
Vermeld ook hier uw e-mailadres, regio en naam van de gilde.
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PRACHTIGE 13DE
GILDEDAG TE GENK
Op 28 september 2014 ging de
Gildedag, voor de vierde keer in haar
geschiedenis, door in Limburg, meer
bepaald in Genk.
De dag begon onder een
waterzonnetje, dat ’s morgens de
schachtbokken (mijnliften) van de
voormalige steenkoolmijnen, die we
vanuit de bus zagen, prachtig kleurde
en later op volle sterkte voor de nodige warmte zorgde.
Bij aankomst in Genk was het voor de meesten tijd voor een koffie of thee, terwijl de
verantwoordelijke zijn of haar gilde ging aanmelden in het stadhuis.
Zo was het al snel 10 uur voorbij
en werd het tijd om naar de SintMartinuskerk te vertrekken voor
de eucharistieviering. De
genodigden werden zoals
gewoonlijk naar de kerk
begeleid door de drumband van
Sint-Harlindis en Relindis
Ellikom. Zij werden deze keer
nog extra voorafgegaan door de
belleman van de stad, die met
belgeluid de komst van deze
‘kleine optocht’ aankondigde.
Intussen was de imposante SintMartinuskerk volledig bezet door de diverse gilden in hun kleurrijke klederdrachten, en nadat
de genodigden hun plaatsen hadden ingenomen, ging de viering van start. Net zoals bij de
allereerste Gildedag (2002 in Bokrijk)
luisterde het Mijnwerkerskoor de mis
op. E.H. Marcel Vanheusden ging
voor.
Ook nu ontbraken enkele vaste
gildegebruiken niet: het gebed van de
schutter, de zegening van de
herinneringsplaket, de omhaling voor
een goed doel die op een wit doek op
een gildetrom gestort en daarna aan de
priester overhandigd werd, de
vlaggengroet en tromgeroffel bij het
tafelgebed en het gebed voor de
overleden gildeleden.
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Tot slot dankte Federatievoorzitter Paul Stoop nog alle aanwezigen en medewerkers aan deze
Gildedag, waarna het Mijnwerkerskoor het slotlied inzette en er een einde kwam aan de
viering. Na een warm applaus voor de priester en het koor verlieten de vaandeldragers als
eerste de kerk, om buiten een erehaag te vormen voor de genodigden, koningsparen en alle
andere aanwezigen.
Onmiddellijk daarna was het tijd om het nummer van de eigen gilde in de optocht op te
zoeken, zodat ongeveer een kwartier later de stoet van start kon gaan. Opnieuw liep de
belleman voorop, en begeleidde de talrijke gilden van de kerk naar het Stadsplein, via de
zogenaamde Carnavalsweg.

Onder een stralende zon kwamen de deelnemers aan op het plein en stelden zich op voor het
podium, waarna de burgemeester van Genk, Wim Dries, en Federatievoorzitter Paul Stoop
iedereen welkom heetten. Tot slot
kreeg de burgemeester nog een
aandenken overhandigd namens de
Federatie, en na de ‘startschoten’
van de kanonniers van Rotem was
het tijd voor de koningen om hun
gildezilver naar de
tentoonstellingsruimte te brengen,
voor de vaandeldragers om hun
vaandel aan het podium op te
stellen en voor de overige
gildeleden om de eetgelegenheid
van hun keuze op te zoeken voor
het middagmaal.
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Voor sommigen moest het wat sneller gaan, want om 14u vertrok de eerste pendelbus al naar
C-mine. Wie zich hiervoor ingeschreven had, kon er kennis maken met de geschiedenis van
de Limburgse steenkoolmijnen en had eveneens de kans om een deeltje van het ondergrondse
netwerk te verkennen. De moedigsten konden eveneens de tientallen trappen van één van de
schachtbokken bedwingen. Een zware klim, maar eens boven konden ze genieten van een
prachtig groen landschap, hier en daar doorbroken door een mijnterril.

Intussen waren op het Stadsplein ook de verschillende demonstraties begonnen. Wie wou, kon
er kennis maken met handboogschieten op liggende wip en met luchtkarabijn op pluimpjes,
en heel wat mensen maakten van deze gelegenheid gebruik zodat het regelmatig aanschuiven
was. Ook de traditionele tentoonstelling van het gildezilver had veel bekijks.
Nadat de belleman met luide bel en stem de optredens aangekondigd had, gingen ook deze
van start. Op het podium gaven diverse groepen het beste van zichzelf: de SintSebastiaansgildes van Schaffen, Meensel en Kampenhout (begeleid door hun vaste
muziekband ‘Bruers & Zussen’) brachten een aantal volksdansen uit hun repertoire, en de
vendeliersgroep Die Landouwe bracht twee prachtige vendeloptredens. Ook de Genkse zangen dansgroep Krakus betrad het podium, en vergastte het publiek op Poolse dansen en
liederen. Spijtig genoeg was er slechts één microfoon ter beschikking van de organisatie,
anders was het gezang van het koor beter tot zijn recht gekomen.
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Het was ook Krakus dat de Gildedag mocht afsluiten met een wervelend slotoptreden, en na
de slottoespraken van de burgemeester en de Federatievoorzitter was het tijd om het
aandenken voor elke gilde af te halen en om het gildezilver en –vaandel weer op te bergen en
de terugtocht naar huis aan te vatten. Uiteraard met het idee om nog eens terug te komen om
Genk nog wat beter te leren kennen, en met een nieuwe Gildedag in het vooruitzicht.
De 14de Gildedag komt namelijk alweer dichterbij, deze zal doorgaan op zondag 27 september
2015 in Leuven, thuishaven van ‘de Stella’.
Ook de locatie voor de 15de Gildedag ligt reeds vast: op zondag 25 september 2016 is de
‘koningin der badsteden’ Oostende de gaststad.
Noteer deze datums dus zeker al in je agenda, het beloven weer onvergetelijke Gildedagen te
worden…
Davy Ickx
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21° Nationaal Koningschieten te Medell
5 oktober 2014
Nationale Koning 2014
Voornaam & Naam:

Bernd Brüls
Société de Tir „St. Hubert“ Faymonville

Gilde/Schutterij:

Nationale Prinses 2014
Voornaam & Naam:

Kato Cauberghs

Gilde/Schutterij:

Kon. St.-Sebastiaansgilde Waanrode
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Optocht
Koning:

Schutterij Sint-Monulphus en Gondulpthus Rotem

Koningin:

Kon. St.-Sebastiaan Lommel

Koningspaar:

Kgl. St.-Johannes Flobert Club Astenet

Keizer of Keizerspaar:

Kgl. St.-Hubertus Schützen Lontzen

Vaandeldrager:

Kon. Schuttersgilde St.-Gertudis Beverst

Commandant:

Société Royale de tir St.-Lambert Sippenaeken

Defilé:

Kgl. St.-Stephanus Schützen Walhorn

Mooiste groep:

Kon. Schutterij St.-Harlindis en Relindis Ellikom

Grootste gilde/schutterij:

Ploegen:

Kon. St.-Jozefgilde Lommel

1ste

WEDSTRIJDUITSLAGEN
Schietdiscipline MALMEDY & ST. VITH
Gewehr (Klein kaliber) 100 meter flach auf Scheibe
Kgl. St.-Sebastianus Schützen Kettenis

2de

Kgl. St.-Leonardus Schützengilde Born

3de

Kgl. Schützenverein „St.-Huberts“ Elsenborn
Schietdiscipline MALMEDY & ST. VITH
Luftgewehr 10 meter flach auf Scheibe
Kon. Schutterij St.-Harlindis en
Individueel: 1ste
Jaak Veuskens
Relindis Ellikom
Kgl.St.-Sebastianus Schützen
2de
Mario Leyens
Kettenis
Kgl. Schützenverein „St.-Paulus“
3de
Richard Hoffmann
Rodt
Schietdiscipline H.S.G.B. Boogschieten liggende wip 17 meter met katrolboog
Jeugd:

1ste

Kelcy Daniels

Dames:

1ste

Tamara Vandesande

Heren:

1ste

Alfons Luyten

Ploegen:

ste

1

Kon. St.-Sebastiaansgilde Halen
Kon. St.-Sebastiaansgilde MeenselKiezegem
Kon. St.-Sebastiaansgilde Schaffen

Kon. St. Sebastiaansgilde Meensel-Kiezegem

Schietdiscipline H.S.G.B. Boogschieten liggende wip 17 meter met gewone handboog
Jeugd:

1ste

Glen De Weghe

St.-Sebastiaansgilde Dilbeek

Dames:

1ste

Solange De Pauw

St.-Sebastiaansgilde Dilbeek

Heren:

1ste

Jozef Bullens

Kon. St.-Sebastiaansgilde Waanrode

Ploegen:

1ste

St.-Sebastiaansgilde Dilbeek
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NATIONAAL KONINGSCHIETEN
4 OKTOBER 2015 TE DILSEN
Voor de tweede maal mogen de schutters afzakken naar het
Maasland en onze geliefde stad Dilsen-Stokkem om ten strijde te
gaan om deze fel begeerde titel van Nationale Koning te
veroveren.
Wij heten U allen van harte welkom op 4 oktober 2015. Op deze zondag begint de dag met
een plechtige gildemis in onze parochiekerk St.-Martinus van Dilsen.
Naar schatting zullen er, zoals in 2004, zo’n 70-tal schutterijen en gilden van over het hele
Vlaamse land, vergezeld van drumbands en fanfares, in groot ornaat naar ons dorp trekken.
Wij verwachten een 1.500 deelnemers. De kleurrijke optocht van die prachtige uitgedoste
groepen is inderdaad een enige belevenis. Met vliegende vaandels en slaande trommen bieden
zij een uniek spektakel. Dit is volkscultuur van de bovenste plank. Op het feestterrein zal de
boog gespannen staan, de buks zal knallen en de trommels weer roffelen. Gildedansgroepen
zullen hun beste beentjes voorzetten. Alle disciplines van het gilde- en schutterswezen in
België komen aan bod. Het topevenement van de dag is echter het koningschieten. Alle
aanwezige Belgische koningen zullen dan strijden om de hoogste eer: de titel van Koning der
Koningen.
Beste schuttersvrienden,
Op een dag als deze mogen twee zaken zeker niet ontbreken op dit feest:
1. De vreugde om het feit dat we het reeds 420 jaar hebben volgehouden met het bestaan
van onze schutterij St.-Martinus Dilsen-Houtissen (ontstaan in 1596)
2. De vreugde dat wij de moed hebben om verder te gaan.
Vreugde mag er zeker zijn, niet enkel omwille van het feit dat men het 420 jaar heeft
volgehouden, maar ik denk te mogen benadrukken dat er nog meer vreugde mag zijn over de
manier waarop men dit heeft gepresteerd. Als wij het verloop van die 420 jaar van nabij
kijken, merken wij natuurlijk ook wel de kleine scheurtjes en wrijvingen die zich hier en daar
hebben voorgedaan. Waar mensen met mekaar bezig zijn, is dit trouwens onvermijdelijk,
maar wat hier méér in het oog springt, is telkens de manier waarop de stukken werden
gelijmd. Dat is telkens op een ingrijpende, maar ook zeer positieve manier gebeurd. Moest dit
niet het geval geweest zijn, dan had ik het met mijn functies in het schuttersleven gedurende
35 jaar niet volgehouden, want 35 jaar een vereniging bij elkaar houden in woelige tijden en
zonder grote noemenswaardige verschuivingen, is niet niks. Dit kan men niet met
compromissen alleen. Natuurlijk ligt het niet enkel aan de handelswijze van de voorzitter
alleen, ook de onderlinge samenwerking tussen de vele leden helpt hieraan.
Wij danken de stad Dilsen-Stokkem voor haar volledige medewerking, en eveneens onze
sponsors. Zonder deze was het niet mogelijk om dergelijk feest te organiseren. Eveneens dank
aan het Belgisch Overlegorgaan als mede-organisator van dit feest.
In naam van onze schutterij en mijzelf wens ik iedereen een deugddoende en
hartverwarmende dag toe en welkom in Dilsen op 4 oktober 2015 op ons Nationaal
Koningschieten.
Beste schuttersgroeten,
Pierre Mathijssen, voorzitter
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SCHUTTERSWEDSTRIJDEN IN WESTVLAANDEREN IN 1781
In de GAZETTE VAN GEND werden vaak advertenties geplaatst voor schutterswedstrijden
in West-Vlaamse steden en dorpen. We bespreken hier - in de volgorde van optreden - een
kleine selectie van wedstrijden die in de zomerperiode van 1781 werden gehouden.
TIELT
De prijsschieting georganiseerd door de geoctrooieerde handbooggilde van Sint-Sebastiaan in
Tielt heeft plaats op 27 mei 1781 en staat open voor "alle vrye gildens en liefhebbers van den
handbogen der Provincie van Vlaenderen". Er worden "door het Gilden opgestelt en gratis
vooruyt gegeven dry prysvogelen, waervan den hoogsten zal bestaen in 50 koninginsche
kroonen en de twee naervolgende ideren in 25 gelyke kroonstukken, waer voor dry pelottons
van het gezeyd Gilden zonder vergeld zullen mogen medeschieten, één voorenop en de andere
volgens tour van lottinge". Elk peloton moet bestaan uit zes man. En "voorders zal door het
zelve Gilden ’s anderdags gratis opgestelt worden eenen oppervogel, bestaende in eene zilvere
snuyfdooze, van binnen verguld in het vuur, weirdig dry ponden gr. wisselgeld". Op de eerste
dag wordt geschoten van 2 uur in de namiddag tot 8 uur 's avonds, op de tweede dag van 7 tot
11 uur in de voormiddag.
ROESELARE
De aankondiging begint als volgt: "Naer het bekomen consent van de heeren bailliu,
burgemeester en schepenen der stad Rousselaere heeft het Gilden, onderhouden met den
handbogen aldaer, geresolveert op den 10 juny te schieten verscheyde prysvogels, waertoe
begroet worden alle vrye gildens en liefhebbers van den handbogen". De oppervogel heeft een
waarde van "20 koninginsche kroonen", de twee opperzijvogels elk 10 dito kronen en de twee
gewone zijvogels elk 8 dito kronen. Ook 's anderendaags is er nog een (kleinere) schieting,
met een oppervogel ter waarde van 4 kronen.
DIKSMUIDE
De schieting van het vrij geoctrooieerd Gilde van Sint-Sebastiaan op de kermiszondag 15 juli
stelt op: een oppervogel met een waarde van "30 koninginsche kroonen", de twee zijvogels
ernaast elk 13 kronen en de twee zijvogels "wat nederwaerds geplaetst" elk 10 kronen. Niet
afgeschoten vogels zullen na afloop verloot worden.
MEULEBEKE
Tot de schieting, georganiseerd op 29 juli door het Sint-Sebastiaansgilde van Meulebeke,
werden uitgenodigd "alle Confraters en Liefhebbers". De uitgeloofde "vyf opperpryzen
bestaen resp. den hoogsten in 30, de twee volgende ider in 20 en de twee leegste ider in 15
kroonen van onze Souvereyn, te samen maekende 100 kroonen, waer voor een pelotton van
zes mannen voorop zal schieten en de vier andere volgens tour van lottinge; de voordere op te
stellen vogels zullen bedraegen eenen dobbelen souvereyn ofte 17 guldens 17 stuyvers, waer
voor elk medeschietende pelotton zal moeten inleggen 21 guldens, zonder aen voordere
onkosten subject te zyn". De loting heeft plaats in het Gildenhof te Meulebeke, bewoond door
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Dominicus van Hamme, om 10 uur in de voormiddag; de schieting zelf begint 's namiddags
om 2 uur.
OUDENBURG
Nadat burgmeesters en schepenen van de stad Oudenburg toelating hadden verleend, hebben
"het oud Princelyk Gilden van S. Sebastiaen aldaer geresolvecrt van op den 19 augusti 1781 te
schieten verscheyde prysvogels, waer toe begroet warden alle vrye geoctroyeerde Gildens en
liefhebbers van den handbogen". De vooraf uitgeloofde prijzen zijn: een oppervogel ter
waarde van "30 koninginsche kroonstukken" en "de twee naest den oppersten, ideren
bestaende in 12 gelyke kroonen". Alle andere op te stellen vogels zullen elk 18 guldens
courant bedragen, waarvoor elk medeschietend peloton 21 guldens zal moeten betalen.
Niemand zal meer dan zes vogels rnogen opstellen voor elk peloton en elk zal maar 6
"scheuten mogen schieten in elke ronde". Aanvang der schieting: "korts naer één ure 's naer
middags, naer het trekkers van de lotten"; einde om 8 uur 's avonds "ofte laeter met het
volschieten der begonste ronde". Daarna is er verloting van de niet-afgeschoten vogels.
EEKLO EN DEINZE
Ter vergelijking hier nog een paar analoge advertenties, uitgaande van twee Oost-Vlaamse
schuttersverenigingen, met name die van Eeklo en van Deinze.
De schieting te Eeklo had plaats op dezelfde dag als die van Meulebeke, nl. op 29 juli 1781.
De oppervogel was er 20 keizerlijke kroonstukken waard, de 2de en 3de vogel elk 15 kronen en
de 4de en 5de vogel elk 10 kronen. Er werd geschoten met pelotons van 6 geëde schutters.
Voor de schieting van het Sint-Sebastiaansgilde van (Petegem-)Deinze op 1 juni 1783, twee
jaar later dus, werden als prijzen vooropgesteld: voor de hoofdvogel "eene koppel zilvere
kandelaers, weirdig 14 £ gr. courant", voor de twee opper-zijvogels elk "eene zilvere service
van lepels en fourchetten" (ter waarde van 10 £ per servies) en voor de twee lagere zijvogels
elk "eene zilvere zakhorlogie" (ter waarde van 6 £ per stuk).
In het begin van de jaren 1780 was het gebruik om de prijzen voor de hoofdvogels in
(tafel)zilver uit te loven verre van gebruikelijk in West-Vlaanderen, een zeldzame
uitzondering niet te na gesproken (cfr. aankondiging van Tielt).
Paul Huys
Artikel verschenen in BIEKORF West-Vlaams Archief, 112de jaar, aflevering 3, 2012, blz. 270-272. Dit artikel
werd ons bezorgd door Geert Vanderjeugt.
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BONDSKONINGSCHIETEN MAAS EN KEMPEN
De jaarlijkse bondskoningschieten van de
schuttersbond Maas en Kempen werd
georganiseerd in Sint-Huibrechts-Lille
(Neerpelt) op een warme zomerdag. De
bondskoning en -prins van 2013, Jaak Kenis
van Sint-Catharina Beek en Jany Evens van
Sint-Martinus Grootbeersel, zouden worden
afgelost.
Jany, bordjesdrager van Grootbeersel, nam in
Lille al voor het 3de jaar op rij deel. Als een
koning driemaal op rij de vogel afschiet, krijgt
hij de keizerstitel. Voor de jeugd is er echter
geen aparte benoeming bekend. Jany was er al
2 keer op rij in geslaagd zich tot bondsprins te
schieten… Zou het hem dit jaar ook weer
lukken?
Bij de volwassenen haalde Johan Breukers van
Sint-Martinus Kinrooi de koningsvogel naar
beneden. Johan (46) woont in Molenbeersel en
is samen met zijn echtgenote Heidi Houben en
2 zonen al jarenlang lid van Sint-Martinus.
Johan is secretaris van de vereniging en speelt
net als zijn zonen Mike en Martijn in de
drumband.
De vogel bij de jeugd viel bij Jany. De 12-jarige uit Kinrooi is daarmee voor het 3de jaar op
rij bondsprins.
Proficiat Johan en Jany!
Peter Ressen

EERSTE JEUGDDAG
SCHUTTERSBOND MAAS EN
KEMPEN
Zaterdag 4 oktober werd de allereerste jeugddag
georganiseerd voor alle jeugdleden van de schuttersbond
Maas en Kempen. Er schreven maar liefst 34 deelnemers in van 7 verschillende schutterijen.
Via affiches op bondsfeesten en via de secretarissen waren alle jeugdleden uitgenodigd. Als
locatie werd Bivak Houtenveld in Opoeteren (Maaseik) gebruikt: een enorm grasveld,
omzoomd door bossen en met een prachtig nazomerzonnetje was de ideale plaats en dag
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uitgezocht. De deelnemers druppelden langzaam binnen. Iedereen bleef afwachtend bij z’n
eigen bekende schuttersvrienden staan.
Omstreeks 14u begon de jeugdnamiddag. Lore Jame riep één voor één de namen af van de
deelnemers die zo in 4 groepen werden ingedeeld.
De jongsten gingen met Claudia
Seerden, Celine Derkoningen en
Lotte Jame spelenderwijs op
weg om indiaan te worden.
Allerlei spelletjes werden
gespeeld, t-shirts werden
beschilderd en er werd gedanst.
De ouderen, vanaf 10 jaar,
kregen opdrachten en voerden
allerlei spelletjes uit waarbij de
nadruk werd gelegd op het
elkaar leren kennen.
Geblinddoekt op een
mensenmuur toelopen en elkaar
opvangen leken kinderspel,
maar naarmate de middag vorderde zag je dat dit soort vertrouwensspelen al vruchten
afwierp. De groepen moesten als opdracht ook trachten allemaal samen op één stoel te zitten
of met z’n allen in één bigbag te passen. Algauw werden de bigbags gebruikt om als groepje
anderen uit de dagen in zaklopen. Er werd heel wat afgelachen.

Op het einde van de middag kon iedere groep met een kompas op zoek gaan naar een
verborgen schat. Die schat bevatte voor iedereen een eetbonnetje. Enkele dames van SintDionysius Opoeteren hadden intussen het avondmaal gereed – hotdogs lust iedereen wel – en
velen smikkelden er meer dan 1 naar binnen. Het was erg gezellig en - heel anders dan aan het
begin van de middag - zat nu iedereen bij elkaar. Tijdens het eten arriveerden langzaamaan
het bondsbestuur, familie en andere schuttersvrienden van de deelnemers.
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Omstreeks 18u werd dan aan iedereen de nieuwe naam en het nieuwe logo van de jeugdbond
gepresenteerd. Aan de jeugddag was er namelijk ook een wedstrijd gekoppeld. De naam
‘Jeugdbond Maas en Kempen’ die sinds de start eind 2013 werd gebruikt, werd door velen als
‘saai’ gezien. Daarnaast was er ook geen logo. Op elk bondsfeest stond een kartonnen doos
waarin iedereen zijn naamvoorstel of tekening kon deponeren. Dit leverde een 20-tal mooie
en vaak erg creatieve werkjes op. Wat opviel was dat er meerdere malen dezelfde attributen
op stonden afgebeeld. Vaak waren de letters JB (jeugdbond) ook aanwezig. De bedachte
namen waren vaak ook pareltjes. Kortom, het was voor de organisatoren niet makkelijk om
een keuze te maken. Besloten werd uit alle tekeningen de overeenkomende elementen trommel, bölkes en muzieknoten - te halen en zo ontstond het nieuwe logo van de
SjötteBengels.
Peter Ressen, voorzitter van de bond, kreeg als eerste een badge overhandigd met daarop het
logo van de SjötteBengels. Ook diegenen die aan de wedstrijd hadden deelgenomen, kregen
zo’n badge. Daarna werden alle deelnemers één voor één naar voren geroepen door Luc
Baens. Iedereen kreeg uit handen van de bondsbestuursleden een oorkonde met daarop de
bereikte resultaten van het afgelopen seizoen met trommelen en de windbuks. Enkele
aanwezigen mochten zelfs een erekruis in ontvangst nemen.
Het was mooi om te zien hoe trots deze kinderen waren om gefeliciteerd te worden door de
bondsbestuursleden, hoe zij groeiden van het applaus van de aanwezige volwassenen. Na een
fijne namiddag en het onderlinge plezier was dit de kers op de taart.
Wij willen graag de aanwezige dames van Opoeteren bedanken die er waren om ons een
handje toe te steken met de drank- en voedselbedeling. Ook dank aan Jorg Severijns voor de
hulp en het mogen gebruiken van zijn muziekinstallatie.
Aan iedereen die er was om de kids in het zonnetje te zetten bij de uitreiking van de
oorkondes: dankjewel!
Hopelijk zal iedereen volgend schuttersseizoen de SjötteBengels-badge trots dragen.
Daarnaast hopen wij volgend jaar weer zo’n mooie middag te mogen organiseren voor onze
schuttersjeugd!
De SjötteBengels zijn er vóór en dóór de jeugd van Schuttersbond Maas en Kempen en dat in
samenwerking met het bondsbestuur. Op facebook zijn ze natuurlijk aanwezig om
aankondigingen te doen en om foto’s te delen. Iedereen kan daar ook terecht voorstellen en
ideëen te posten.
Momenteel bestaat de werkkring van de SjötteBengels uit:
- Rowenna Berben van Sint-Laurentius Bocholt
- Jo Bloemen van Sint-Joris Kaulille
- Claudia Seerden van Sint-Martinus Grootbeersel
- Luc Baens van Sint-Hubertus Manestraat
- Lize Jame, Celine Derkoningen, Lotte Jame, Gerd Decramer en Lore Jame van SintDionysius Opoeteren
- Sonja Creemers
Als er jeugdigen willen aansluiten bij deze kring, zijn ze van harte welkom.
Peter Ressen
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LIMBURGS DAMESSCHUTTERSFEEST 2014
Het weekend van 21 september stond al een heel jaar met stip genoteerd in de agenda van vele
schutterijen van de OLS-Federatie. Het was namelijk het weekend van het Limburgs
Damesschuttersfeest dat dit jaar georganiseerd mocht worden door de Schutterij SintSebastiaan uit Sint-Huibrechts-Lille. En wat voor een weekend is het geworden!
De aftrap werd gegeven op vrijdag 19 september met een feestavond, genaamd Komprock,
waarbij drie bands het beste van zichzelf kwamen geven. De opkomende groep “Newton”
opende de avond en ging rockband “The Guy Swinnen Band” en coverband “The Fools”
vooraf. Het werd een druk bezochte avond, met veel gezelligheid, goede muziek en veel sfeer.
Een goede voorbode voor wat nog moest komen dat weekend.
Zondag 21/09 was er dan de hoogdag:
het Limburgs Damesschuttersfeest
2014. In totaal namen 28 schutterijen
uit zowel Belgisch- als NederlandsLimburg deel aan dit schuttersfeest.
Enkel de dames mochten daarbij in
drietallen strijden om de felbegeerde
trofee: “de Ut”. De dag werd
voorafgegaan door een receptie voor
de genodigden, sponsors en
buurtbewoners. Daarna volgde de
officiële opening met toespraken van
de gouverneur van Belgisch-Limburg,
dhr. Herman Reynders die tevens ook
de gouverneur van NederlandsLimburg vertegenwoordigde, de voorzitster van de stichting LDS, mevr. Rita Leynen, de
voorzitter van de inrichtende schutterij, dhr. Tony Hensen en de burgemeester van de
gemeente Neerpelt en tevens ook voorzitter van de stuurgroep v.z.w. LDS 2014, dhr. Raf
Drieskens. Na de toespraken was het tijd voor de ereschoten uitgevoerd door de eregasten en
het gemeentebestuur.
De deelnemende schutterijen maakten zich
ondertussen op voor de folkloristische optocht
die door de mooi versierde straten van SintHuibrechts-Lille trok. De schutterijen hadden er
duidelijk een punt van gemaakt om er op hun best
uit te zien en de vele toeschouwers zagen dan ook
prachtige verenigingen door de straten
marcheren. Juryleden beoordeelden onderweg
enkele onderdelen zoals bv. mooiste geheel, beste
houding optocht, beste commandant, beste
bordjesdrager, …
Om 16.00 uur was het tijd voor de
schietwedstrijden met de zware buks voor de
volwassen dames en met de luchtkarabijn voor de
jeugdige meisjes onder de 16 jaar. Dit alles in een zeer gemoedelijke en vriendschappelijke
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sfeer waarbij toch ook veel spanning en nervositeit aan te pas kwam. De druk om geen bölke
te mogen missen is dan ook altijd aanwezig tijdens zo’n schietwedstrijd. Ook de plaatselijke
bevolking kwam zeer goed opdagen op de feestweide om kennis te maken met de
schutterswereld. Tot het invallen van de duisternis werd er geschoten, daarna werd de
wedstrijd gestaakt en werd er beslist dat er verder gekaveld zou worden op zaterdag 27/09. De
dag was echter nog lang niet voorbij, want na de staking van de wedstrijd volgde er een
geweldig feestje in de tent waarbij verbroedering en verzustering centraal stonden. Er werd
veel gelachen, gedronken en gedanst, zowel op de begane grond als op de tafels. Dit allemaal
om de spanning van de wedstrijden wat door te spoelen.
Een tweede
wedstrijddag was dus
nodig om de
winnaressen van “de
Ut” te kennen. Op
27/09 om 11.00 uur
begonnen de dames die
overgebleven waren,
vol goede moed terug
aan de wedstrijd.
Iedereen wou namelijk
deze prestigieuze wedstrijd winnen. Rondje per rondje werd afgewerkt en stilaan bleven er
minder en minder drietallen in wedstrijd. Omstreeks 16.00 uur was er de uiteindelijke
vreugdekreet te horen van de laatst overgebleven schutterij. Het was nl. het drietal uit St.Michael uit Doenrade (NL) die mochten zegevieren. Zij zijn de winnaar van het LDS 2014 en
hun schutterij mag het LDS in 2015
organiseren: een dikke proficiat! Op de
prijsuitreiking mocht het drietal van de
schutterij St.-Michael uit Doenrade de Ut

in ontvangst nemen, maar ook een mooi
aandenken, nl. een prachtige tekening van
cartoonist Fobie. Na de officiële prijsuitreiking
werd er nog wat nagekaart en alle zorgen en
spanning werden weer even vergeten tijdens een hapje en een drankje.
De organiserende vereniging kon achteraf enkel tevreden terugblikken op twee topweekends.
Er zakte veel volk naar de feestweide af, zowel vanuit de schutterswereld als de plaatselijke
bevolking. Sint-Huibrechts-Lille werd wederom op een prachtige manier op de kaart gezet.
We mochten ook de weergoden op onze knieën bedanken voor het schitterende weer dat ze
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bezorgd hebben tijdens de weekends. Competitiviteit, sfeer, gezelligheid en verzustering
stonden centraal tijdens dit meer dan geslaagde LDS 2014. Noteer alvast zondag 20
september 2015 in de agenda: het LDS 2015, op naar Doenrade!
Jo Hermans

HULDIGING LAUREATEN OP JAARLIJKS
GEWESTFEEST GEWEST DIEST
Naar jaarlijkse traditie is er op de eerste vrijdag van oktober het Gewestfeest van het Gewest
Diest van de Hoofdschuttersgilde van Brabant, waarbij dan ook steeds de beste schutters van
het voorbije zomerseizoen gehuldigd worden.
Op 3 oktober 2014 verzamelden zodoende een 90-tal gildeleden in het Ontmoetingscentrum te
Meensel-Kiezegem voor het feest. Zij werden verwelkomd met een glaasje bubbels of fruitsap
en enkele lekkere aperitiefhapjes.
Wat later heette gewesthoofdman Willy Willems iedereen welkom, en na een kort overzicht
van de voorbije en komende activiteiten nodigde hij iedereen uit aan tafel voor het feestmaal.
Na een lekker voorgerecht, soep en het hoofdgerecht ging het woord naar de opperhoofdman
van de Hoofdschuttersgilde van Brabant, Paul Stoop, die het o.m. had over de gildewerking
op Vlaams niveau en de besparingen van de nieuwe Vlaamse regering.
Daarna was het tijd om rond te gaan met de tombola, waarbij weer mooie en nuttige prijzen te
winnen waren.
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Vervolgens was het tijd voor het dessert, waarna dan de huldiging van de laureaten volgde.
Eerste schietmeester Geert Pasteyns gaf een kort overzicht van de voorbije schietingen, en
riep daarna de beste schutters naar voor om hun prijs in ontvangst te komen nemen. Deze
waren de volgende:
- Beste schutter katrolboog met hulpstukken: Verbist Glenn (Halen)
- Beste schutster katrolboog met hulpstukken: Claes Nancy (Halen)
- Beste schutter katrolboog: Ickx Davy (Meensel)
- Beste schutster katrolboog: Maes Myriam (Bekkevoort)
- Beste schutter handboog: Ickx Jean Louis (Meensel)
- Beste schutster handboog: Engelen Julia (Schaffen)
- Beste jeugdschutter +14 jaar: Ceusters Jan (Bekkevoort)
- Beste jeugdschutster +14 jaar: Daniels Loudy (Halen)
- Beste jeugdschutter +14 jaar handboog: Rasschaert Bart (Meensel)
- Beste jeugdschutster -14 jaar: Geudens Celina (Schaffen)
Gezien er geen jeugdschutter -14 jaar was, werd er in die categorie dus geen prijs uitgereikt.
In het ploegenklassement kaapte Halen de eerste plaats weg, vóór de andere 4 gildes van het
Gewest: Meensel, Schaffen, Bekkevoort en Waanrode.
Na deze huldigingen volgden dan de resultaten van de jaarlijkse gewestelijke koningschieting,
die op 7 september 2014 gehouden werd. De beste schutters hierbij waren:
-

Prins liggende wip 2014: Coeckelberghs Adolf (Meensel)
Prinses liggende wip 2014: Timmermans Liliane (Halen)
Jeugdprins 2014: Rasschaert Bart (Meensel)
Miniemenprinses 2014: Daniels Kelcy (Halen)
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Gewestkoning 2014 werd Torbeyns Ria (Meensel), die in de zesde ronde de oppergaai naar
beneden wist te halen. Zij kreeg (net als alle andere laureaten) een aandenken in glas, met
daarop de verworven titel en het jaartal. Daarnaast kreeg zij uit handen van de uittredende
koning, Eddy Vanbergen, de wisseltrofee ‘De Holle Griet’, die ze nu een jaar lang in huis
mag houden. Haar echtgenoot Luc Verbist kreeg, in plaats van bloemen, enkele flessen wijn
cadeau en mocht zo mee delen in de koningstitel van Ria.
Tot slot van de huldiging werden alle laureaten nog samen vereeuwigd op de foto, en kort
daarna mocht dj Peter de dansavond openen. Na het overvloedige feestmaal raakten de
dansers wat moeilijker op gang, maar uiteindelijk werd er toch nog een paar uurtjes nagefeest,
met de herinnering aan een gezellige en lekkere avond en met weer heel wat nieuwe
gildeactiviteiten in het vooruitzicht.
Davy Ickx

KAMPIOENENHULDE BIJ DE KONINKLIJKE
HANDBOOGGILDE SINT-JORIS BOEZINGE
Op zaterdag 22 november werd het jaar 2014 afgesloten door de leden van de Koninklijke
Handbooggilde Sint-Joris. Na de misviering voor de overleden schutters werden hun
kampioenen in de bloemetjes gezet.

Op de foto de kampioenen met voorzitter Robert Dewitte, secretaris Geert Vanderjeugt en bestuursleden Johan
Lagrou, Bart Sweertvaegher en Jozef Noreel.

In categorie A werd Johan Turck kampioen met 96 punten. Joost Suffys werd tweede met 75
punten en Bart Sweertvaegher behaalde de 3de plaats met 74 punten.
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In categorie B stak Bjorn Dufloucq met kop en schouders uit boven de anderen. Hij werd
kampioen met 76 punten. Diego Opsommer strandde met 54 punten op de tweede plaats en
Peter Turck werd met 52 punten verdienstelijk derde.
Diego Opsommer kroonde zich tevens tot Jeugdkampioen. Tweede bij de jeugd werd Nicolas
Opsommer met 36 punten.
Geert Vanderjeugt

KERMISKONINGSCHIETEN BIJ ST.-JACOBUSGILDE
EVERSEL 2014
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert St.-Jacobusgilde
Eversel elke tweede zondag van maand oktober haar
kermiskoningschieten.
Het schieten gebeurt op een houten vogel die elk jaar
gemaakt wordt door onze ondervoorzitter, Dirix
Marcel. De bedoeling is om eerst de kop af te schieten,
dan de linkervleugel, vervolgens de rechtervleugel en
tenslotte de staart. Aan elk onderdeel is er een prijs
verbonden. Als laatste wordt dan gemikt op de romp.
Wie die afschiet, is kermiskoning.
Bij het begin van de wedstrijd kunnen de schutters, mits
een kleine geldinzet, een pronostiek maken bij welk
schot de romp naar beneden valt. Wie het juiste schot of
er het dichtste bij is, wint de pot. De vogel viel bij het
196ste schot en de pot ging naar Dirix Marcel. Dit jaar
deden 18 schutters mee aan de wedstrijd en
kermiskoning werd Maris Felix.
Benny Schops

SINT-SEBASTIAAN BISSEGEM HULDIGT KEIZER
FELIX MET SCHIETING
BISSEGEM 11/08/2014 - De schieting werd georganiseerd voor keizer Felix De Smit.
Het was veertig jaar geleden dat de koninklijke handbooggilde Sint-Sebastiaan uit Bissegem
nog eens een keizer mocht huldigen. Felix De Smit (58), die al 35 jaar lid is van de gilde, was
de voorbije drie jaar koningswinnaar en dan word je automatisch keizer. "Dat vieren we met
een huldeschieting", weet secretaris Geert Dumon". 125 boogschutters van 27 verschillende
gildes uit West- en Oost-Vlaanderen, Zeeuws-Vlaanderen in Nederland en Noord-Frankrijk
namen deel aan deze uitzonderlijke huldeschieting."
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Op elke publieke schieting is keizer De Smit aanwezig.
Niet evident, want de man woont in Oostburg vlakbij
Sluis in Nederland. "Ik voel me goed in die gilde en ben
er graag nog vele jaren bij", verzekert De Smit. Hoewel
de volkssport met uitsterven bedreigd is, telt de gilde in
Bissegem nog 45 actieve leden tussen 20 en 84 jaar. "Bij
ons heerst een goede sfeer. We zijn een van de grootste
gilden van onze provincie. Toch doen we een oproep
naar jongeren vanaf 10 jaar om kennis te maken met
onze gilde. Zonder jeugd kan onze gilde niet verder",
besluit Dumon. Bedrijven, verenigingen, scholen kregen
onlangs een brief met de vraag om kennis te maken met
de 'vergeten' sport.
Felix werd door de gilde voorgedragen voor sportfiguur
van het jaar in Kortrijk en werd terecht genomineerd.
Helaas moest hij opboksen tegen twee sterke
tegenkandidaten uit de badminton- en karate-wereld.
Tijdens zijn interview op het podium heeft Felix
nogmaals onze sport voorgesteld. Wie weet zien we wel
nieuwe gezichten in het komende seizoen
Proficiat Felix en we hopen dat je nog jaren in ons midden zal vertoeven.
Geert Dumon, secretaris St.-Sebastiaan Bissegem

KAMPIOENENHULDIGING BIJ DE OUDE
KONINGLYKE GILDE SINT-ROCHUS GENT
De huldiging van onze keizer Jean
Vanderhaeghen voor zijn Belgische
Kampioenstitel senior 2014 met de
fieldboog IR 900 (35/50/65m) vond
plaats op het stadhuis, waar hij
ontvangen werd door de schepen van
Sport, dhr. Tapmaz (zie foto).
Eveneens te vermelden zijn volgende
bijzondere prestaties voor 2014:
-

Het Belgisch Kampioenschap
field indoor 18m werd
gewonnen door Meester Peter
Van de Wiele wat hem in
totaal op 62 Belgische
Kampioenstitels brengt.
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-

Het Belgisch Kampioenschap 30m Match (staand-30 pijlen) werd door Meester Peter
Van de Wiele gewonnen met een wereldprestatie van 284 op 300. Dit is slechts één
punt minder dan de wereldkampioen. Aansluitend veroverde hij ook een persoonlijk
en Belgisch record met 546 op 600 punten.

-

Het Belgisch Kampioenschap eliteschutters ploeg-20m balansboog werd door St.Rochus (opnieuw) gewonnen. Onze Ploeg bestond uit Meester-Keizer Carlo
Schollaert, Meester Peter Van de Wiele, Meester Johan Hoste en Meester Mathias
Hoste.

-

De individuele Belgische Kampioenstitel 20m balansboog werd door Meester-Keizer
Carlo Schollaert gewonnen na een spannende kampreeks.
Jacques Vervaet

Het lokaal van de Sint-Rochusgilde Gent
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HANDBOOGGILDE
SINT-SEBASTIAAN
BREDENE V.Z.W.

VERSLAG VAN DE KONING(IN) & PRINS(ES)SCHIETING
2014 LIGGENDE PERSE
Bredene, 5 oktober 2014 - Vandaag is het weer zover. Opnieuw zullen de bogen gespannen worden, de
pezen getrokken en de pijlen naar die ene speciale vogel vliegen. Een hoera of een ontgoocheling zal
volgen.
Onze confraters komen één voor één binnen en “het proficiat voor de feestelijke dag” wordt kwistig
uitgedeeld. Iedere confrater ziet er hoopvol uit om deel te nemen aan die ene jaarlijkse gebeurtenis.
Een reeks van drie schoten wordt aan de intekenaars verleend om hun vizier te regelen.
Aanvang Koning(in)- en Prinsschieting.
Twintig confraters hebben zich aangemeld (genoteerd
volgens volgorde van loting): Stadhouder Metsu Marc,
Mestdag René, Jacobs Jordy (Junior), Claeys Dirk, griffier
Poppe Anita, Linzc Guillaume, Vandenbogaerde Jonathan,
Wittevrongel Wilfried, Wittevrongel Eric, Carlier Alex
(Junior), Verstraete Steven, Helsmoortel Inge, Vanmaele
André, D’Hondt Monique, Schouteere Eddy,
schatbewaarder Ghijselbrecht Laurette, Vandeportaele
Katinka, Vandenabeele Charlotte (Miniem), Desmet
Alexander, hulpgriffier Pollet Freddy en Broucke Natalie.
Onder het belsignaal treden het vaandel, de koningsvogel
en de prinsesvogel aan, gevolgd door de bestuursleden en
uittredende koning in uniform met de passende breuken.
De hoofdman richt zich wegens gezondheidsredenen via de
griffier tot de confraters en wenst iedere confrater een goed
schot en een sportieve schieting.
Verloop van de schieting
De uittredende koning krijgt het voorkeurschot dat
rakelings zijn doel passeert.
- Eerste ronde: André en Natalie schieten de
koningsvogel af, Freddy neemt de rechtervleugel mee.
André VanMaele,koning 2014
- Tweede ronde: René, Wilfried en Freddy schieten de
hoofdvogel af, André voor de tweede maal, Anita doet dit eveneens, maar hiji valt jammer genoeg niet
van de spil af, zodus kan die niet aangerekend worden.

- Derde en beslissende ronde: Poppe Anita laat deze keer wel de
Koningsvogel van de pin vallen. André schiet naast, maar mag
zich voor 2014 koning noemen.
Inmiddels wordt er deftig naar de Prins(es) vogel geschoten.
- De strijd voor de titel van Baljuw is even kort als krachtig:
René krijgt het eerbetoon toegekend. René Mestdagh wordt
Baljuw 2014.
- Grote verrassing: onze prille boogschutter Charlotte schiet de
vogel af. Vandenabeele Charlotte mag zich Prinses 2014
noemen.
De nieuwe gekroonden worden de passende breuken en
herdenkingstoebehoren verleend. Gelukwensen en een dikke “Hip,
Hip Hoera” horen er uiteraard bij.
Het traditionele glaasje en een hapje ter ere van Sint-Sebastiaan en
“de Gekroonde Hoofden” sluit onze Koning(in)- &
Prinsesschieting af.
Hier waren ook opnieuw de vriendschap en de gezelligheid troef
en opnieuw hadden de afwezigen……………
Voor de ingeschrevenen volgde nog een overheerlijke maaltijd en
nog een extra prijsschieting om de namiddag af te werken.

Koningin Anita Poppe

Poppe Anita, griffier en Pollet Freddy, hulpgriffier/notulist

René Mestdagh, baljuw 2014

Charlotte Vandenabeele, prinses 2014

26

SINT-SEBASTIAAN IN BASKENLAND
Onze voorzitter was deze zomer op reis in Baskenland (Franse
Pyreneeën) en ontdekte in het dorpje Jatxou (Jatsu in het
Baskisch) een klein mooi kerkje uit de 13de eeuw, toegewijd aan
Sint-Sebastiaan, de patroonheilige van de handboogschutters.

Binnen in dit kerkje is een prachtig
verguld retabel te zien met een
afbeelding van de patroonheilige. Dit
retabel vormt samen met het altaar en
het tabernakel een merkwaardig geheel
en dateert van einde 17de – begin 18de
eeuw.
Opmerkelijk aan de afbeelding van
Sint-Sebastiaan is het kleine figuurtje
dat onderaan aan de voeten van de
heilige figureert.
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Foto’s: Paul Stoop
(De foto van het globale zicht van de kapel werd gevonden op
internet (site La DRAC Aquitaine)
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VERZEKER UW
GILDE/SCHUTTERIJ
VIA DE FEDERATIE !
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 5,00 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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INHOUDSTABEL
Woordje van de voorzitter
Woordje van de redactie
Prachtige 13de gildedag te Genk
21ste Nationaal Koningschieten te Medell
Nationaal Koningschieten 2015 te Dilsen
Schutterswedstrijden in West-Vlaanderen in 1781
Nieuws uit de verbonden en de gilden/schutterijen

3
4
5
9
11
12
14

Aan allen die meewerkten aan dit nummer, hartelijk dank
vanwege de redactie.
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.
Ontvang je liever het tijdschrift per e-mail? Dat kan ook!
Stuur je e-mailadres, samen met de regio en naam van uw gilde
naar online@vlaamseschuttersgilden.be en gebruik als onderwerp
"Inschrijven".
Wil je het tijdschrift niet meer ontvangen? Stuur dan een mail met als
onderwerp "Uitschrijven" naar online@vlaamseschuttersgilden.be.
Vermeld ook hier uw e-mailadres, regio en naam van de gilde.
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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