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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Beste vrienden,
Voor de meesten onder ons is de vakantie voorbij. Anderen hebben
misschien wat meer geluk en mogen nog wat verder op hun
lauweren rusten. Voor sommige bestuursleden van de Federatie
was en is het evenwel een drukke periode met de voorbereiding van
onze gildedag in Oostende. U komt toch ook?
Maar vandaag wil ik het evenwel eens hebben over de diverse
generaties in het schutterswezen.
- We hebben de hele jongsten. Zij komen meestal naar de
vereniging onder zachte dwang.
- De iets oudere kinderen komen omdat wat vrienden komen
en ze zich alzo vermaken, misschien ook wat aangetrokken
voelen door bepaalde activiteiten. Hen dwingen om te
komen is hier niet meer bij.
- De nog oudere kinderen, ik denk aan studenten of
afgestudeerden hebben eerder als doel het ontmoeten van een vriendje of vriendin, andere
activiteiten, enz… Zij komen eventueel nog eens sporadisch en dan stopt het.
- En dan hebben we de ouders van deze jongeren, de 40-plussers. Nog bezig met het afbetalen van
hun woning, de kost van de studenten, het afwerken van hun “carrière” in het bedrijf, het koersen
naar her en der om hun “huishouden” draaiend te houden, enz..
- Er zijn vervolgens de gepensioneerden of pregepensioneerden. Dit is de vijver waaruit kan gevist
worden om leden en bestuursleden te activeren, maar er zijn zovééééél andere activiteiten…
- En tot slot de oudere leden, de nestors van de vereniging: al vele jaren lid en, God zij dank, nog
altijd gemotiveerd om actief deel te nemen aan de gilde of schutterij.
Het is vooral deze laatste categorie die de dag van vandaag het grote gewicht van het verenigingsleven
draagt. Ik weet het wel, er zijn ook gilden waar nog jeugd aanwezig is, gelukkig maar, en op de hierboven
aangehaalde categorieën zijn er uiteraard ook uitzonderingen.
Maar wanneer wij te velde trekken naar bijeenkomsten en activiteiten in gans Vlaanderen, dan zien we
dat de grote meerderheid van onze leden “oud-strijders” zijn. Begrijpen jongeren en ouderen mekaar nog?
Generatieproblemen? De gilden en schutterijen zijn toch verenigingen waar elke generatie zich thuis zou
moeten voelen. Worden ouderen of jongeren aan de kant geschoven?
Elke vereniging en ieder persoonlijk moet dit voor zichzelf uitmaken, maar we moeten de interesse
opnieuw aanwakkeren. Moeten we binnen het gildeleven, naast het behoud van tradities, niet eens een
andere activiteit inlassen, activiteiten waar ook interesse voor bestaat (geen Pokémon-jagen). Een
misschien gek voorstel kan zijn dat we eens een voetbalwedstrijd of iets anders tussen diverse bonden
organiseren. Het zou wat zijn… Limburg tegen West-Vlaanderen (kwestie van taalevenwicht) en
Antwerpen tegen Oost –Vlaanderen of Brabant. Of een wedstrijd voor jongeren, dames en echte
veteranen, met natuurlijk een mooie trofee hieraan verbonden. Het hoeft niet altijd schieten te zijn, hier
kan gewoon een reuzefeest ontstaan.
Het is maar een idee zoals er nog zo veel andere mogelijkheden zijn. Een ander voorbeeld is het
organiseren, zoals in Limburg, van het “Kinjer OLS”: twintig scholen doen met ongeveer 800 kinderen
mee aan een optocht en wedstrijden, elke school onder het peterschap van een schutterij. Het materiaal en
kledij hebben ze allemaal zelf gemaakt. Indrukwekkend! Duizenden toeschouwers zijn hier bij aanwezig.
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Als het daar kan, waarom ook niet elders? Ik ben ervan overtuigd dat ze jullie willen komen helpen om
zoiets op de sporen te krijgen. Dat zou nog eens een jeugdwerking zijn die kan tellen. Een excuus dat er
voor de gilden en schutterijen geen interesse meer is, wordt hierdoor toch deels ontkracht.
Ik denk, ik ben er zelfs zeker van, dat wanneer elke regio zich werkelijk toelegt en volhardt, er inderdaad
nog vele mogelijkheden zijn om onze oeroude verenigingen en tradities in stand te houden. Maar, men
moet willen, men moet zich niet wegsteken, men moet verantwoordelijkheid willen nemen en er niet van
uitgaan dat de anderen het wel zullen doen. Neem initiatief als u het werkelijk goed meent met uw
vereniging!!!
Het kan niet dat vandaag de 70-plussers (ik ben er ook bij) het merendeel van de besturen uitmaken. Op
deze wijze zal het niet lang meer duren of de gilden en schutterijen zijn nog alléén te bewonderen in een
museum. Met alle respect voor deze oudere mensen natuurlijk die zich waarschijnlijk, en met reden, nog
niet te oud voelen.
Beste vrienden, ook in het Federatiebestuur verwacht men verjonging en inzet. Het werk is er verdeeld en
als lid van de Raad van Bestuur wordt men niet ziek van deze taak. Daarom deze oproep.
Zorg dat er voldoende aangroei en opvolging komt zodat onze gilden, maatschappijen en schutterijen nog
een lang leven beschoren zijn. Wij hebben niet het recht onze oeroude verenigingen en het werk van onze
voorgangers te laten verloren gaan. Gaat ervoor.
Paul Stoop
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WOORDJE VAN DE REDACTIE
Beste lezer,
De vakantiemaanden zitten er weeral op en wij hebben deze maand
nog kunnen genieten van een mooie nazomer, meer nog wij kregen
tropische warmten voorgeschoteld en enkele weerrecords
sneuvelden. Deze hitte heeft velen niet belet om in de pen te kruipen
en een artikel te schrijven voor dit tijdschrift. En het is weer een
goed gevuld nummer geworden, met dank aan de opstellers van die
artikels. De redactie wenst u allen veel leesplezier.
En moest u vinden dat er uit andere regio’s meer nieuws staat dan
uit uw regio, stuur dan ook eens een artikeltje en wat foto’s over uw
gilde of schutterij, over een activiteit binnen uw vereniging of
verbond. En volgende maal is uw regio niet langer minder bedeeld.
Wij gaan geen wedstrijd houden om ter meeste tekst opsturen, maar
het is plezant om te lezen wat er zoal gebeurt van aan de kust tot aan
de Maaskant.
Wij wensen iedereen een prachtige gildedag toe in Oostende en
hopelijk hebben de weergoden ook dit jaar nog een staartje van de nazomer overgehouden voor
25 september.
François Van Noten, hoofdredacteur

Tot nu toe stuurden wij de link van het tijdschrift naar zo veel mogelijk e-mailadressen 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.
Aan alle gilden/schutterijen
Elke regio bezit momenteel een federatievlag.
- Antwerpen, Brabant bij Jan Severyns en Paul Stoop
- Limburg bij Jean De Wit
- West-Vlaanderen bij Norbert Valcke (Oostende)
- Oost-Vlaanderen voorlopig bij Paul Stoop
Mogen we vragen dat deze vlaggen zoveel mogelijk gebruikt worden op jullie activiteiten en
feestelijkheden. Ze kunnen bij bovenvermelde personen opgehaald en terug ingeleverd worden.
Met dank vanwege het Federatiebestuur.
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15DE GILDEDAG TE OOSTENDE
Zondag 25 september zijn we te gast in Oostende voor de 15de gildedag van de Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden. In het vorige nummer kreeg je al een vooruitzicht van wat je die dag allemaal
mag verwachten. Hierbij wordt nog even kort hernomen wat er, ondertussen definitief, op het programma
staat:
Vanaf 08.30 uur: aanmelden van de deelnemende gilden op het secretariaat gevestigd in het stadhuis,
Vindictivelaan nr. 1, voor het ophalen van de nodige documenten en informatie voor die dag. Het
secretariaat blijft tot 10.45 uur in het stadhuis en verhuist nadien naar het Feestpaleis op het Wapenplein.
Vanaf 09.00 uur: ontvangst van de genodigden, hoofdmannen, koningen en keizers in het stadhuis door
het stadsbestuur.
09.40 uur: het Federatiebestuur en de genodigden worden aan het stadhuis afgehaald door de drumband
van Sint-Harlindis en Relindis Ellikom, die hen zal begeleiden naar de Sint-Petrus- en Pauluskerk, via de
Vindictivelaan, de Kapellestraat en de Jozef II-straat.
10.00 uur: traditionele misviering, voorgegaan door deken Wullepit en opgeluisterd door het koor “Arte
Vocali” onder leiding van Martin Quartier.
Na de viering, omstreeks 11.15 uur: vorming van de optocht op het St.-Pieters- en Paulusplein.
11.30 uur: start van de optocht van de deelnemende gilden in folkloristische kledij, voorafgegaan door
een plaatselijke harmonie. Wegwijzer: via de Visserskaai, de Nieuwstraat en de Breydelstraat naar het
Wapenplein.
Defilé op het Wapenplein en toespraken door schepen Vanessa Vens en door de voorzitter van de
Federatie. Onmiddellijk hierna worden de zilveren breuken en ander gildepatrimonia naar de
tentoonstellingsruimte gebracht, gevestigd in het “Feestpaleis” in de onmiddellijke omgeving van het
Wapenplein. De vaandels worden opgesteld aan het podium aan het plein.
Vanaf 13.45 uur: rondvaarten op zee
met de Franlis III. Duur van de
rondvaart: ongeveer 45 minuten.
Hiervoor moest vooraf worden
ingeschreven en dat hebben er bijna 300
leden gedaan. Een 2de tocht op zee
vertrekt om 14.45 uur en een 3de om
16.15 uur. De inscheping is aan het
Westerstaketsel, gelegen aan de
Montgommerykaai, voorbij de
Visserskaai. De deelnemers dienen het
uur van inscheping dat zij ontvingen
stipt na te leven. Een kwartier voor elk
vertrek zal er samengekomen worden aan de kiosk op het Wapenplein en gaat men onder begeleiding
naar de afvaartplaats. Men kan ook individueel en rechtstreeks naar de afvaartplaats gaan.
Vanaf 14.30 uur vinden verschillende optredens plaats op het Wapenplein. Tevens wordt de
tentoonstelling geopend en op de nabijgelegen Groentemarkt zijn er schietdemonstraties: boogschieten op
liggende wip, kruisboog en luchtbuks op pluimen.
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In de namiddag zijn er tal van andere mogelijkheden: een bezoek aan de IJslandvaarder Amandine, aan
het Fort Napoleon of het Ensor-museum. Of gewoon een wandelingetje op de dijk of een bezoekje aan
de winkels en restaurants in de bekende Kapellestraat. Keuze genoeg!

16.45 uur: optreden van het Shanty-koor uit Blankenberge, een 40 mannen tellend koor onder begeleiding
van één vrouwelijke dirigente, allen uitgedost in een typisch zeemansplunje. Zij brengen allerlei
zeemansliederen op een zeer ludieke manier.
18.00 uur: slot van de gildedag met toespraak door de burgemeester van Oostende, Johan Vande Lanotte,
en door de voorzitter van de Federatie. Afhalen van een herinnering aan deze gildedag en een zilveren
plaketje voor hen die een optreden verzorgden.
Willy Willems

OOSTENDE: GASTSTAD VOOR DE 15DE GILDEDAG
In het vorige nummer begon het artikel met bovenstaande titel met de zin “Oostende is de enige stad aan
de Belgische Kust”. Dit artikel was samengesteld met toeristische info, gevonden op de internetsite
www.oostendevoorbeginners.nl.
De redactie kreeg op deze beginzin een terechte opmerking van Hendrik Vertongen, voorzitter van de
Sint-Sebastiaansgilde Nieuwpoort. Hij schrijft dat de stad Oostende de naam heeft van “Parel der
badsteden”, maar als men spreekt over badsteden zijn er waarschijnlijk meer dan één. De opsteller van het
artikel is namelijk de stad Nieuwpoort vergeten, welke stadsrechten heeft sinds 1163. Met dank voor de
rechtzetting.
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KONINKLIJKE EN GRAAFLIJKE
HANDBOOGGILDE SINT-SEBASTIAAN "DE EENDRACHT VAN OOIDONK"
Historiek
Voorheen beschikbare informatie wees op de oprichting van de Gilde
Sint-Sebastiaan "De Eendracht van Oijdonck" in Bachte-Maria-Leerne in
de loop van het jaar 1866. Als vanzelfsprekend werd een viering voor het
150-jarig bestaan gepland in 2016 en werd beslist hierover een boek uit te
geven.
Maar in tegenstelling tot de informatie die eerder beschikbaar was, is gebleken dat de Gilde bestaat sedert
het jaar 1865. En misschien is de gilde ook nog (veel?) ouder. We kunnen dus met zekerheid het
(minstens) 151-jarig bestaan van de gilde vieren.
Waarschijnlijk door bezieling van de adellijke familie t’Kint de Roodenbeke werd de gilde in 1865
opgericht. Of nieuw leven ingeblazen… Sedert die datum heeft de gilde bestaan tot op vandaag.
Weliswaar niet altijd even actief en niet steeds op dezelfde wijze.

Opvallend is dat door de jaren heen de gilde een grote bloei kende tijdens de jaren waarin de familie
t’Kint de Roodenbeke het burgemeesterschap waarnam in de gemeente Bachte-Maria-Leerne.
Een niet te verwaarlozen persoon in het bestaan van de gilde is ook E.H. pastoor-dichter Baziel De
Craene, die een grote stimulans gaf aan het bestaan van de gilde in de loop van de dertiger jaren. Door
zijn toedoen werd een tweede wip van 18 m hoog opgericht. Daarvoor werd een lariks uit de bossen van
Kasteel Ooidonk gebruikt. De plaatsing werd uitgevoerd door de firma Claeys (boomzagers en
houtzagerij) uit Drongen, wiens zaakvoerder tevens lid was van de gilde in Leerne. In de 1ste helft van de
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jaren ‘60 werden de 2 staande wippen (een grote en een kleine) afgebroken. De reden daarvan is
onbekend.
Volgens mondelinge informatie en enkele bewijsstukken heeft de gilde vanaf dat ogenblik, gedurende een
periode tot halfweg de jaren ’90, geschoten op de liggende wip in gasthof “Het Lusthof” te Bachte-MariaLeerne (Bachte) onder de naam “Oydonckschutters”.
In 1993 werd de gilde eens te meer nieuw leven ingeblazen door de schietingen op staande wip te
hervatten. Dit initiatief werd genomen door o.a. de huidige bestuursleden Danny De Vetter, Johan Van
Hee en Marc De Weirt, die tevens de gilde tot een vzw omvormden.
De vader van de huidige graaf, Juan Graaf t’Kint de Roodenbeke, toen President van de Europese
Gemeenschap der Historische Schuttersgilden (EGS), patroneerde dit gebeuren en liet ook de eerste
handboogschieting op open staande wip doorgaan in de tuin van zijn kasteel op 26 juni 1993. Gastspreker
was de Secretaris-Generaal van de K.N.B.B.W., de heer Willy Vander Heggen. Ook de heer Jean Pierre
Kerckaert, toenmalig griffier van de Gentse Hoofdgilde vereerde ons met zijn aanwezigheid. Kort daarop
verleende de Stad Deinze de toelating om een terrein te gebruiken, gelegen aan de Groenevelddreef in
Bachte-Maria-Leerne, "De Gavers" genoemd. Er werd een staande wip gebouwd met een hoogte van 28
m, afkomstig van Zillebeke. De eerste schieting ging daar door op 27 maart 1994.
Als deken van de maatschappij werd Valère Van Hee gekozen. Hij was een overblijvend lid van de
maatschappij in haar vorige vorm. Dit om de continuïteit te verzekeren.
Op 25 maart 1995 werd in de kapel van het kasteel Ooidonk de vlag gewijd, een schenking van de Graaf.
De gilde mag zich verheugen vanaf 27 mei 1995 de titel te dragen van “Graaflijke Handbooggilde St.Sebastiaan - Eendracht van Ooidonk”. Deze titel werd ons geschonken door de heer Juan Graaf t’Kint De
Roodenbeke.
Nog in datzelfde jaar, op 7 oktober 1995, werd een tweede wip, een muitwip, geplaatst. Er werden twee
wippen aangekocht, afkomstig van de schuttersgilde “De Ster” uit St.-Niklaas. Slechts één wip werd
geplaatst.
In 1998 werd het “eerste lustrum van de heropleving” gevierd met talrijke genodigden en een
academische zitting, geleid door acteur Nolle Versyp en toespraken van de hoofdman, de graaf, hoofdman
Noel Bouquet van de Gentse Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde en de voorzitter van het Belgisch
Overlegorgaan van de Belgische Schuttersgilden, Stan Krolicki. De heer Jos Van der Stappen, voorzitter
van de K.N.B.B.W., was eveneens aanwezig op deze viering.
Bij die gelegenheid werd door Hoofdman Noel Bouquet de officiële oorkonde van de "Gilde-erkenning"
overhandigd. Na deze plechtigheid volgde een receptie en ontvangst in het Kasteel Ooidonk.
In 2003 kon het “tweede lustrum” gevierd worden. Het programma startte op vrijdagavond in het Kasteel
Ooidonk met ontvangst door de Graaf en met de huldiging van Danny De Vetter voor zijn inzet
gedurende 10 jaar als hoofdman van de gilde. Op zaterdag ging een grote invitatieschieting door in het
domein Ooidonk met vele genodigden en onze petergilde “De Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde St.Sebastiaan Gent”.
2008 was het jaar van het plaatsen van een totaal nieuwe muitwip, hoogte 32 m, met een nieuwe indeling:
hoge, zijden, kallen, poeljen en 4 latten. Het metaal voor het maken van de wip werd geschonken door
onze deken Johan Van Hee.
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Tevens werd in dat jaar het 15-jarig bestaan – “derde lustrum” – gevierd, met ontvangst in het Kasteel
Ooidonk, een academische zitting geleid door de welbekende acteur Jo Decaluwe en met toespraken door
de hoofdman, de graaf, burgemeester Jacques Deruyck en door de eerder genoemde Stan Krolicki. Tot de
aanwezigen behoorde eveneens de heer Hugo Steyls, Koning van 1983 tot 1985 van het EGS. Receptie en
lunch vonden plaats in de tuinen van het kasteel.
In de namiddag was er een grote prijzenschieting met 63 schutters, opnieuw in aanwezigheid van onze
petergilde uit Gent.
In 2013 werd het 20-jarig bestaan gevierd, het 4de lustrum sedert de heropleving van de gilde. Deze
viering gebeurde in beperkte kring gezien de wankele gezondheidstoestand van onze beschermheer Juan
Graaf t’Kint de Roodenbeke. Deze laatste overleed kort nadien, op 12 september 2013.
Onze gilde werkte in 2014 mee aan de viering van 150 jaar aanwezigheid van de familie t’Kint de
Roodenbeke op het Kasteel Ooidonk.
Momenteel zijn 50 leden actief in deze bloeiende vereniging, die in 2018 haar 25-jarig bestaan sedert de
heropleving zal vieren.
Naar aanleiding van dit boek en de bewezen geschiedenis van onze Gilde werd op 10 februari 2016 de
aanvraag ingediend voor de titel van “Koninklijk Brevet”. Een bijkomende studie die een visie weergaf
voor de komende vijf jaren, met onder andere de organisatie van het “EST 2021” te Deinze, werd als
bijkomende verantwoording voorgelegd. Op 18 april 2016 heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd
op ons verzoek in te gaan. Het officiële brevet dat de beslissing van de Koning bekrachtigt, werd ons door
de gouverneur van onze provincie Oost-Vlaanderen, de heer Jan Briers, op 21 juli 2016 overhandigd.
Voortaan zal onze Gilde de naam dragen: “KONINKLIJKE en GRAAFLIJKE HANDBOOGGILDE ST.SEBASTIAAN de EENDRACHT van OOIDONK”.
“Lang leve onze Gilde”.
Bestuur
De raad van beheer (het bestuur), ook genaamd de EED, bestaat uit zeven (7) personen. Zij verdelen
onder elkaar de volgende functies, in de volgende rangorde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beschermheer (Henry III Graaf t’Kint de Roodenbeke)
Hoofdman (Danny De Vetter)
Deken (Johan Van Hee)
Baljuw (Marc De Weirt)
Hofmeester (Guy De Muynck)
Griffier (Johan Desmet)
Tresorier (Marc Van Cauwenberghe)

De belangen van de vereniging staan onder de hoede van de beschermheer.
De hoofdman is het hoofd van de Gilde. Hij zit de schietingen, de vergaderingen van de Eed en de
algemene vergadering voor. Hij treedt op als woordvoerder tegenover derden.
De deken staat de hoofdman bij met raad en daad en vervangt hem in geval van afwezigheid of indien hij
om één of andere reden belet is. Enkel een lid dat gedurende lange tijd actief en verdienstelijk lid van de
gilde is geweest, kan als deken benoemd worden.
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De baljuw heeft de zorg over orde, tucht en wellevendheid in de gilde, en houdt toezicht op de toepassing
van de statuten en diverse reglementen van de gilde. De baljuw vervangt de hoofdman of de deken bij
afwezigheid van beiden. Hij staat in voor de begeleiding van de nieuwe leden.
De hofmeester staat in voor de organisatie van officiële aangelegenheden, de ontvangst van gasten en de
algemene protocollaire leiding.
De griffier houdt het secretariaat van de gilde. Hij stelt alle documenten op die de gilde aanbelangen,
zoals verslagen van de vergaderingen, ledenlijsten, puntenlijsten, briefwisseling en dergelijke meer.
De tresorier staat in voor en houdt toezicht op de geldelijke aangelegenheden. Hij stelt de rekeningen en
begroting op en is verantwoordelijk voor de betalingen en ontvangsten van de gilde. Hij is de zorgzame
bewaarder van alle gildeschatten, waarvan hij tevens de inventaris bijhoudt. Hij staat in voor het
onderhoud en behoud van de gildeschat.

Bron: website van de Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde St.-Sebastiaan De Eendracht van Ooidonk
www.eendracht-van-ooidonk.com, met dank aan hoofdman Danny de Vetter voor de toelating om deze
teksten te gebruiken in dit tijdschrift.
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PAALS PORTRET: JULIEN MEYEN PRAAT OVER
KARABIJNSCHIETEN
Paal is een uniek dorp. Daar moet niemand aan twijfelen. In dat boeiend dorpsleven nemen de
schuttersgilden een aparte plaats in. In Paal zijn 3 boogschuttersgilden actief en evenveel gilden van
karabijnschutters. Alle gilden schieten op de staande wip.
Ik ging met Julien Meyen praten over de geschiedenis van
de karabijnschuttersgilden op het grondgebied van “de
Buiting”. Zelf is hij lid van de Sint-Antoniusgilde
Geenhout, maar hij verzamelde in de loop der jaren zoveel
informatie over deze volkssport dat hij goed geplaatst is om
over het gildeleven van de karabijnschutters in ons dorp
heel wat interessants te vertellen.
Julien Meyen werd in 1953 in Geenhout geboren. Zijn
geboortehuis had als adres Geenhout 32, nu is dat
Meldertsesteenweg 220. Zijn grootvader, Alfons Meyen,
was in 1911 medestichter van Sint-Antonius en ook de
eerste ondervoorzitter. Vader Nand was natuurlijk ook lid
van de gilde. De jonge Julien was voorbestemd om ook
schutter te worden en stond al op 14-jarige leeftijd onder de
schietboom. Vandaag is die minimum leeftijd 16 jaar. Hij
overtuigde ook zijn echtgenote Magda Isenborghs om vanaf
hun huwelijk in 1973, gildelid te worden. Later gingen ook
zoon Gunther en dochter Vicky wedstrijdschieten. Vicky
werd in 1992 zelfs Europees kampioen. De kinderen zijn
nu niet meer actief.
Julien Meyen was ook altijd geboeid door de geschiedenis van de Paalse gilden. Hij verzamelde een heel
archief. “Sint -Joris Brelaar is de oudste gilde”, weet hij, “ze is opgericht in de 17de eeuw. Sint-Antonius
Geenhout startte in 1911. Sint-Ludovicus Paalstraat werd in 1958 opgericht. Er waren ooit nog 2 andere
gilden: Sint-Lambertus Meelberg hield op de bestaan in 2000 en in 1958, bij de oprichting van het
Verbond Beringen Mijnstreek, was ook de gilde Tourmalet (Tessenderlosesteenweg) nog actief. Later
veranderde die naam in Gilde Kabien. Zij stopte in 1966.”
Functies
Mede door zijn archief werkte Julien Meyen ook mee aan 2 boeken. In 2008 werd een boekwerk
uitgegeven over 50 jaar geschiedenis van het Verbond Beringen Mijnstreek. In 2011 verscheen het boek
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“100 jaar Sint-Antonius”. Daaraan verleende hij zijn belangrijke medewerking. Hij vervult ook diverse
bestuursfuncties. “Sinds 1980 zit ik in het verbondsbestuur als penningmeester”, gaat Julien verder, “alle
info die ik verzamelde over dat verbond heb ik overgedragen aan Freddy Broekhoven die het nu
digitaliseert. Binnen het VLAS (Vlaamse traditionele Sporten) ben ik verantwoordelijk voor het afleveren
van de schietvergunningen voor de schutters van de 7 gilden in Beringen en Lummen. Het archief van
onze gilde Sint-Antonius heb ik nu aan voorzitter Pascal Vos geschonken. In dat archief zitten ook
belangrijke gegevens over de andere Paalse karabijnschuttersgilden. De Cultuurraad van Beringen heeft
een afdeling ‘Recreatie & Cultureel Erfgoed’ waarin de karabijnschutters vertegenwoordigd zijn. Daar
ben ik de voorzitter van. Ik zit ook in het provinciale bestuur.”
Volgend jaar worden er twee opvallende verjaardagen gevierd. “Ik ben dan zelf 50 jaar schutter”, weet
Julien, “bovendien bestaat onze verbroedering met de Duitse gildebroeders uit Esbeck dan ook al een
halve eeuw. Dat zal allemaal passend gevierd worden.”
Zoals iedere traditionele volkssport kampt ook het karabijnschieten met het probleem van het aantrekken
van jongeren. Julien Meyen ziet twee problemen: “De jongeren van vandaag kunnen al op jonge leeftijd
kiezen uit een brede waaier
van sporten om te
beoefenen. Bovendien is de
minimum leeftijd om aan
karabijnschieten te
beginnen nu 16 jaar. Dan
hebben vele jongeren al een
andere keuze gemaakt.
Daar komt nog bij dat het
bekomen van een
schutterslicentie geen
eenvoudige procedure is.”
Aan Julien Meyen zal het niet liggen als de toekomst van ‘zijn’ geliefde sport wat moeilijker oogt. Hij is
en blijft karabijnschutter in hart en nieren.
(mava/foto’s mava)
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LAREN ZET DE TOON VOOR DE GEHUCHTENKERMISSEN
IN LUMMEN
Op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 april zette Laren de
gehuchtenkermissen van Lummen op een sfeervolle manier in. Op
zaterdag, voorafgaand aan het feestweekend, herdacht de St.Lambertusgilde haar overleden gildebroeders en –zusters.
Vrijdag is er traditioneel het koningsschieten. De eer van
kermiskoning was dit jaar weggelegd voor Marina Renders.
Attenties waren er ook voor schutterskoning Alois Van Grieken en
schutterskoningin Tilly Cox. Voor dit jaar hadden wij ook weer een
prins in ons midden, nl. Kobe Van Kauter. Voor de
ploegenschieting waren er meer dan 40 liefhebbers komen
opdagen.
Ten huize Marina werd op zaterdag gezorgd voor de nodige
versiering en ook de snoepboom mocht niet ontbreken. Onder
tromgeroffel werd hij naar de gildezaal begeleid. De culinaire
klasbakken van de gilde hadden intussen gezorgd voor een
overheerlijke barbecue. Meer dan 60 magen hebben ze ermee
gevuld.
Op zondag was het spanning troef: wie zou de ballonvlucht voor 2 personen winnen… Rond 18 uur viel
het verdict: Gerda Steegmans en Walter Briers waren de gelukkigen. Wij wensen hen een prettige vlucht
toe en de andere gehuchten een even prettige kermis.
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VERSLAG VAN DE
KONING(IN) &
PRINS(ES)SCHIETING
STAANDE PERSE 2016

Handbooggilde
SINT-SEBASTIAAN
BREDENE v.z.w.

Een stralende zon meldt zich aan. De
confraters wensen elkaar een “proficiat voor
de feestelijke dag”.
In totaal zullen 11 confraters, senioren en
jeugd, dingen voor de begeerde titel van koning(in) of prins(es).
In zijn openingsspeech drukt de Hoofdman zijn wens uit dat deze Koning(in) & Prins(es)schieting 2016
zoals alle vorige, in een collegiale en faire sfeer mag verlopen en dat de opvolg(st)er dezelfde traditie mag
blijven respecteren.
De uittredende sire Jonathan Vandenbogaerde mag volgens de traditie zijn voorkeurschot lossen en doet
dit met volle inzet en overtuiging.
Een sterke tegenwind zal het iedere schutter niet gemakkelijk maken.
Verloop van de schieting: Er worden drie opwarmingsronden gegeven.
Na de 3de ronde is de koningsvogel, noch de uil afgeschoten. Vanaf de 4de (toegevoegde) ronde is het elke
ronde uit en vallen de eventuele verliezers uit de competitie.
Robbe treft de uil, maar die wil niet vallen. Geen enkele confrater heeft geluk.
Pas in de 8ste ronde (5de toegevoegde) valt de koningsvogel onder de pijl van Katinka. Niemand doet haar
dit na en de nieuwe koningin staande perse is gekend.
Het is reeds de 10de koning(in)schieting staande perse met voor de eerste keer een Koningin: Katinka
Vandeportaele.
Inmiddels zijn de jeugdige confraters nog druk bezig om de begeerde ”Uil” van de spil te schieten. Pas
nadat de volledige perse in de 12de ronde (9de toegevoegde) is opgesteld, schiet Robbe raak. In de daarop
volgende ronde is het de beurt aan Charlotte Vandenabeele (uittredende Prinses).
In de 18de ronde (15de toegevoegde) is het Robbe die de vogel opnieuw afschiet. De nieuwe Prins 2016 is
gekend: Robbe Dufoort.
De nieuwe Koningin en Prins werden op traditionele wijze beëdigd met de betreffende breuken, trofee en
brevet.
Deze Koning(in)- & Prins(es)schieting wordt met een overheerlijke maaltijd van Ardeens gebraad,
groentekrans en frietjes, koffie en gebak afgesloten.
Na de middag geeft de zon nog wat extra warmte en kunnen onze confraters van een afsluitende
schieting op de staande perse genieten en nog wat nakeuvelen.
Opgemaakt te Bredene, 07 mei 2016
Griffier Anita Poppe en Hulpgriffier/Notulist Freddy Pollet
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TEAMBUILDING “DE DUINENWACHT”
Op vrijdag 07 juni organiseerde “De Duinenwacht” voor zijn 55 medewerkers een teambuilding
bij de Handbooggilde St.-Sebastiaan Bredene.
Onder de deskundige leiding van de trainers Jonathan, Marc en Stefaan werd er een initiatie
handboogschieten voor alle medewerkers voorzien. De groep was zeer enthousiast over het boogschieten.

“De Duinenwacht” is een sociale werkplaats die groenonderhoud, klussen en bouwactiviteiten voor
overheden en particulieren verzorgt.
Dit alles werd afgesloten met een gezellig samenzijn.
Dirk D’Hulster (hoofdverantwoordelijke “Duinenwacht”)
i.o. Hoofdman Gerard Plaetinck, Griffier Anita Poppe
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RUDY SAVELS (DUDZELE) WORDT 35STE KAMPIOEN VAN
STENE STAANDE WIP
Het Kampioenschap van Stene staande wip wordt jaarlijks door de K.H.M. Willem Tell uit Oostende
georganiseerd. Na het beschrijf “Trofee van de Stad Oostende”, dat door Eric Deblock van St.-Gillis
Dendermonde werd gewonnen, boden de 73 aanwezige schutters zich aan om het 35ste Kampioenschap
van Stene/Grote Prijs Archery Dynamics te betwisten.
Dit kampioenschap bestaat uit een blokschieting over 3 reglementaire ronden. Bij gelijke stand na deze 3
ronden wordt er gekampt tot er een winnaar gekend is. De overwinnaar ontvangt een trofee geschonken
door de inrichtende maatschappij en een waardebon van € 150,00 geschonken door Peter Bouttelisier,
zaakvoerder van Archery Dynamics uit Oostende.
Tijdens de 3 reglementaire ronden werd de hoofdvogel maar liefst 9 x geschoten, doch enkel Rudy Savels
van Dudzele slaagde er in de blok 2 maal te treffen. Hierdoor volgt Rudy zichzelf op als 35ste Kampioen
van Stene, want ook vorig jaar was hij de laureaat.

De winnaar Rudy Savels krijgt de trofee uit handen van hoofdman Norbert Valcke. Tussen hen beiden
herkennen we Peter Bouttelisier van Archery Dynamics Oostende.
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KEIZERSSCHIETING VERBOND LUMMEN 2016
Naar jaarlijkse gewoonte richtte het
karabijnschuttersverbond Lummen de keizersschieting in.
De zondag voor de halfoogstkermis van 15 augustus is een
hoogdag voor de Lummense karabijngildes. Dit jaar werd
de organisatie toegekend aan de St.-Rochusgilde uit
Genenbos. Ze konden hierbij rekenen op de medewerking
van het gemeentebestuur.

Het gebeuren begon om 13.30u met de optocht van de
deelnemende gildes met hun vaandel. De Koninklijke
harmonie St.-Cecilia ging op kop in deze kleurrijke
stoet.
Om 14u gaf Wim Vangeel, schepen van sport, het
startschot van een spannende schietwedstrijd. De koningen Keizer 2016 Jan Quintens van St.-Jan Thiewinkel
en de koninginnen begonnen als eerste aan hun
en Keizerin 2016 Katrien Schroyen van H.
Sacrament Geneiken
individuele competitie. Alle klepmaten passeerden de
revue. Begonnen werd op de 25 mm klep, gevolgd door
die van 20, 16 en 12 mm. Het was uiteindelijk de 10 mm klep die de wedstrijd besliste. Bij de dames
werd Katrien Schroyen keizerin. Het zilver ging naar Diane Vanmechelen en Agnes Pollaris behaalde
brons.
Bij de mannen werd Jan Quintens tot keizer gekroond. Hij ging Johan Laveren en Patrick Coenen vooraf.
Bij de ploegenwedstrijd ging de trofee naar Thiewinkel. Zij haalden het voor Geneiken en Linkhout.

Het mooie weer, de sportieve
prestaties en de gezellige
sfeer zorgden voor een
geslaagde editie.
Fons Claes
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Groepsfoto Keizersschieting 2016 Verbond Lummen

Schepen van sport Wim Vangeel, Katrien Schroyen:
keizerin 2016, Diane Vanmechelen: zilver en Agnes
Pollaris: brons.

Schepen van sport Wim Vangeel, Johan Laveren
(Linkhout): zilver, Jan Quintens: Keizer 2016
(Thiewinkel), Patrick Coenen (Genenbos): brons.
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KONINGSSCHIETEN IN HEILIG SACRAMENT GENEIKEN
Ondanks een kletsnat voorspelde zondag is
de kermiskoningsschieting in goede en
droge omstandigheden kunnen verlopen.
Een 60-tal schutters waren present en iets
na 20u haalde gilde- en bestuurslid Thomas
Elsen de romp van de wipvogel naar
beneden en mag hij een jaar lang de titel
van Kermiskoning 2016 dragen.
Na voor velen een lange nacht in Café ‘t
Wit Paard, was het even bezinnen tijdens
de misviering in Genenbos met 80
aanwezigen... en dat op een
maandagmorgen 10u!!
Schutterskoning: Schoofs Ronny, Kermiskoning: Elsen Thomas,
Koning Thomas werd op dinsdagavond
Kermiskoningin: Degol Joke en schutterskoningin: Schroyen
feestelijk uitgehaald aan de 6
Katrien
Septemberstraat. Thomas werd in zijn
praalwagen door de straten van Geneiken geleid. Spijtig dat de petanquenamiddag enigszins in het water
viel, alhoewel… een kaartje leggen en wat bijbabbelen tussen pot en pint kan ook aangenaam zijn..

Eerder in de week hadden Rony Schoofs en Katrien Schroyen zich al primus geschoten op de
keizerschieting.

Kampioenenploeg 2016 Geneiken A: v.l.n.r.
boven: Ronny Schoofs, Marco Cypers, Benny
Put; onder: Jeroen Schroyen, Thomas Elsen,
Hans Schroyen.
Ook de B-ploeg werd kampioen, maar helaas
is er geen foto beschikbaar.
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SINT-ANTONIUS CONGO BOCKRIJCK GENK 2016
In memoriam
Ook dit jaar hebben we tijdens de winterstop een lid verloren, namelijk Tinneke Foerier, de moeder van
Paul en Roger Timmermans en schoonmoeder van Dani Steyfkens. Zij was ook de grootmoeder van Peter
Timmermans, lid van de schuttersgilde St.-Lambertus Laren Lummen. Zij was de weduwe van Jef
Timmermans en was ook jarenlang schietend lid van onze gilde, totdat haar gezondheid het niet meer
toeliet. Ze heeft ook jarenlang elke zondagvoormiddag zitten kaarten tot dit ook niet meer ging. Ze heeft
de gezegende leeftijd van 94 jaar mogen bereiken. We hebben jammer genoeg op 23 december 2015
afscheid moeten nemen van haar.
Wij willen de familie en vrienden van deze dierbare overledene veel sterkte in deze moeilijke tijden wensen.
We zullen haar herinnering steeds in ons hart bewaren.
Activiteiten in 2016
Op 29 mei was het weer eens zover, de hoogdag van alle schutters, namelijk het koningsschieten. Nadat we
de misviering hadden bijgewoond, ging het naar de kantine om nog wat te oefenen voor de wedstrijd.
Tijdens de middag was er ook de gebruikelijke traktatie van de koning en koningin 2015 en daarna ging
het koningsschieten officieel van start. Het was een grijze dag met af en toe een beetje neerslag. Dit jaar
waren er ook een aantal nieuwkomers die voor het eerst het koningsschieten meemaakten.
Met zijn eerste schot werd Rudi Drieskens onze nieuwe keizer, nadat hij al drie opeenvolgende jaren koning
werd. En zo werd Fons Buvens afgelost.
Na de kaveling werd Chris Maessen voor de tweede keer onze koningin en heeft zij volgend seizoen kans
op de titel van keizerin als ze nog eens koningin kan schieten. Matty Triekels werd de nieuwe koning van
2016. Het was voor Matty het eerste jaar dat hij lid is van onze schuttersgilde en bewees dadelijk dat ook
een nieuweling een goede schutter kan zijn.
Op het einde van het seizoen
hebben we dan nog een wedstrijd
bij ons om de laatste punten van
het
clubkampioenschap
te
schieten. Tevens vindt er ook voor
de eerste keer een wedstrijd plaats
voor alle Genkse schuttersgilden,
georganiseerd door de sportraad
van Genk om het Genker Verbond
toch nog een klein beetje in ere te
houden.
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KERKRAAD VAN KAULILLE PAKT UIT MET EEN
VERRASSING TIJDENS DE TRADITIONELE
EUCHARISTIEVIERING TER GELEGENHEID VAN DE
VOGELSCHIETING VAN SCHUTTERIJ SINT-JORIS
KAULILLE
Op zondag 28 augustus hield de schutterij Sint-Joris van Kaulille haar jaarlijkse traditionele
vogelschieting om de nieuwe koning aan te duiden.
Ook volgens de oude traditie begon de dag met een door de schutterij opgeluisterde eucharistieviering in
de mooi gerestaureerde kerk van Kaulille.
Meteen bij het binnenkomen van de kerk viel op dat naast
het altaar een groot laken gespannen was over??? Had dit
nog te maken met de restauratie van de kerk?

Toen de pastoor in zijn homilie plots over
de heilige Joris, patroonheilige van onze
schutterij, begon te spreken en toen, na zijn
homilie, Jan Dewael van de Kerkraad
uitlegde dat de Kerkraad al lang op zoek
was naar een beeld van de heilige Joris,
toen werd meteen duidelijk wat er onder
het laken verborgen was.
De kapitein van de schutterij werd
uitgenodigd om het laken weg te nemen en het beeld van Sint-Joris en de draak te onthullen. Het bleek
een prachtig houten beeld te zijn, naar schatting van het jaar 1850 en gevonden in Tilburg, Nederland.
Namens de schutterij bedankte de kapitein de Kerkraad voor dit gewaardeerde initiatief en Sint-Joris zal
dan ook namens de schutterij een ereplaats krijgen in de parochiekerk van Kaulille.
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KONINGSSCHIETEN KAULILLE: SCHUTTERIJ SINTJORIS HEEFT NIEUWE KONING, JEUGDKONING EN
DORPSKONING
Onder een stralende zon
organiseerde de schutterij SintJoris uit Kaulille op zondag 28
augustus haar jaarlijkse
vogelschieting aan de
"Schuttekamer".
De dag begon met een door de
schutterij opgeluisterde
eucharistieviering in de
parochiekerk.
Na de viering werd de uittredende
koning Louis Clijsters afgehaald
aan zijn woning, waar de schutterij
eerst nog getrakteerd werd met
jenever uit een grote tinnen
schotel.
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Aan de Schuttekamer stond de gildemaaltijd voor de schutters klaar zodat zij in de namiddag de optocht
door het dorp konden lopen. Na de traditionele 3 rondjes rond de schietboom, werden de verdienstelijke
leden gevierd. Dit jaar kregen Giel Eerdekens voor 60 jaar lidmaatschap en Jef Dejong voor 35 jaar
lidmaatschap een aandenken.
Na 118 schoten kon Kris Kerkhofs, de
huidige commandant van de schutterij,
het laatste stukje van de vogel naar
beneden schieten en werd hij de nieuwe
koning van de schutterij. Hij werd door
de drumband en de vendeliers op
passende wijze gehuldigd.
Hierna werd een nieuwe vogel op de
schietstang geplaatst en konden de
schutters van het dorp hun kans wagen.
Uiteindelijk knalde Ivo Cox het laatste
stukje af en mag hij een jaar lang de
titel van "Dorpskoning" voeren. Bij de
jeugd schoot Stan Cardinaels de vogel
naar beneden en is hij een jaar
jeugdkoning.
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KONINGSSCHIETING BIJ SINT-SEBASTIAANSGILDE
MEENSEL
Op donderdag 21 juli 2016 hield de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Meensel haar jaarlijkse
koningsschieting. Het was de vijfde keer sinds deze traditie in 2011 opnieuw werd opgepikt. Voor die tijd
was er namelijk geen koningsschieting meer geweest sinds ± 1883.
Het was een stralende en warme dag met af en toe een beetje wind,
wat de temperatuur vrij aangenaam maakte.
Omstreeks 14u riep schietmeester Geert Pasteyns alle deelnemers aan
het koningsschieten bijeen, om nog even een aantal punten uit het
reglement van de schieting onder de aandacht van de deelnemers te
brengen. Even daarvoor had hij een pijl van elke deelnemer
verzameld, die hij na zijn toelichting door elkaar haalde en daarna een
voor een uit de stapel haalde. Zo werd de volgorde van schieten
bepaald. Jean Louis, Fernand, Nady, Tamara, Davy, Ria en Geert
zouden in die rangschikking strijden voor de koningstitel.
Na deze voorbereidingen trokken de zeven deelnemende schutters
naar buiten met hun pijl en boog. Onder tromgeroffel en voorafgegaan
door het gildevaandel werd er driemaal rond de staande wip gestapt.
Daarna werd de uittredende koning, Jean Louis Ickx, ontdaan van de
koningsbreuk en zette hoofdman Firmin Pasteyns de oppergaai op de
spil. Na een controle door de schietmeester om te zien of de vogel
goed vast stond, werd de koningsspil naar boven getrokken en kon de
schieting starten.
Met zijn ereschoten lukte het Jean Louis echter niet om
zijn titel dadelijk te verlengen, waardoor de deelnemende
schutters allemaal hun kans kregen.
De vogel werd tijdens het schieten een paar keer
rakelings gemist, maar het was uiteindelijk Geert die in
de 23ste ronde, na zo’n 1,5 uur schieten, de oppergaai
naar beneden wist te halen.
Onmiddellijk werd hij overstelpt door felicitaties van de
andere deelnemers en de aanwezigen, en alsof het
afgesproken was, scheerden op dat moment net de
straaljagers over die zich klaarmaakten om hun
opwachting te maken bij het nationale defilé in Brussel.
Van een extra eerbetoon gesproken…
Omdat Geerts echtgenote Nady even weg moest, werd de
huldiging van het nieuwe koningspaar een uurtje
uitgesteld. In de tussentijd hielden de liefhebbers nog een
vrije schieting op staande wip, en konden anderen even
een schot proberen.
Tenslotte was het dan tijd voor de officiële huldiging van
de nieuwe koning. Van de uittredende koning kreeg
Geert zijn oppergaai overhandigd, waarna de hoofdman
hem de koningsbreuk omhing. Ook Nady werd
gehuldigd, zij kreeg daarbij de diadeem van de koningin
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opgezet en mocht de
koninginnenmantel omdoen. Tot slot
van de huldiging werden er nog een
paar groepsfoto’s genomen van de
gilde.
Uiteraard volgden nog een toast en
een lekker eetmaal ter ere van het
nieuwe koningspaar.
Wij wensen Geert en Nady veel
succes in hun koningsjaar en hopen
uiteraard dat hij de hoofdvogel nog
meermaals naar beneden mag halen,
zowel binnen onze gilde als bij de
kampioenschappen daarbuiten.
Davy Ickx

VERBONDSWEDSTRIJD VERBOND BERINGEN
Op 28-08-2016 vond de laatste verbondswedstrijd van het Verbond Beringen plaats te St-Lambertus
Laren. Na een spannende strijd wisten zowel de A-ploeg als de B-ploeg van E.L.S. Gestel de titel van
ploegenkampioen binnen te halen.

V.l.n.r.: Freddy Beaufays, Ludwig Berrevoets, Marcel
Blommen, Etienne Keusters, Freddy Broekhoven en
Mark Demulder.

V.l.n.r.: Werner Saenen, Marie-Jose Willekens,
Marianne Lemmens, Ilse Willems, Patrick Keusters en
Irmgard Leunen. Mario Coomans is de vaste schutter in
de B-ploeg, maar was niet aanwezig en komt dus niet
op de foto voor.

26

In de C-reeks werd St-Antonius Geenhout dit jaar vrij gemakkelijk ploegkampioen.

V.l.n.r. zittend: Nancy Jans, Cindy De Schrijver. Staand:
Emiel Put, Ronny Vanden Eynde (bestuurslid), Raymond
Vos, Alfons Fonteyn en Marc De Weirdt.

De gildeleden van E.L.S. Gestel.

KONINGSSCHIETEN BIJ DE SINT-JACOBUSGILDE
EVERSEL-HEUSDEN
Traditiegetrouw word er op Pinksteren door de leden van de Sint-Jacobusgilde het jaarlijks
koningsschieten gehouden. 43 leden, waarvan 9 vrouwen, stonden klaar om de felbegeerde titel te
veroveren.
Zoals het goede schutters en schutsters betaamt,
werden alle registers opengetrokken en diende het
hele arsenaal aan kleppen van diameter 30, 25, 20,
16, 12 en 10 mm benut te worden om de
uiteindelijke winnaar(s) te kennen. De kleppen
staan op een hoogte van 20 meter en er wordt
geschoten met een karabijn .22 LR. met diopter.
Bij de vrouwen was het Moons Rita die zich op de
klep diameter 12 tot koningin schoot voor
Vanhamel Godelieve en Claes Lizette.
Bij de mannen was de strijd ook intens. Voor de
finale bleven er nog 3 schutters over op de klep
van diameter 12: Schuyten Ludo, Lebvrere Eric en Claes Steve. Deze laatste bewees dat hij dit jaar de
beste was en troonde zich voor de 2de maal tot koning van de Sint-Jacobusgilde. Als hij volgend jaar
opnieuw koning is dan is het vanaf 1962 geleden dat er nog eens een keizer is in de gilde.
Een dikke proficiat aan alle deelnemers, maar vooral aan Moons Rita (Koningin) en Claes Steve
(Koning).
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BIJ DE KLEPSCHUTTERS VAN ST.-JACOBUS EVERSEL
WERD ER GESCHOTEN VOOR KEIZERIN.
Vandaag hebben de klepschutters van Eversel uitstekend
geschoten. Bij de dames werd er geschoten voor keizerin. Claes
Lisette won deze wedstrijd en behaalde de mooie titel van
keizerin. Ze schoot de laatste drie jaar al koningin en wordt dus
automatisch keizerin. Een dikke proficiat Lisette.
Bij de dames individueel werd Driessens Annick provinciaal
koningin, waarvoor ook een dikke proficiat.
Provinciaal moesten ook de ploegen schieten. Er werd geschoten
per ploeg van 8 schutters die elk zes kogels moesten schieten op
een klep van 30 mm op 22 meter hoogte. De A- en B-ploegen
schoten het maximum van 48/48 en de C-ploeg schoot 45/48.
Ploegen A
en B mocht
verder mee
kavelen voor
de tweede en derde plaats en uiteindelijk won de Aploeg van de B-ploeg na twee rondes kavelen.
Vorige week schoot de C-ploeg zich kampioen in
het verbond Lummen.

V.l.n.r. achteraan: Maris Johan, Claes Steve en Neys
Michael; onderaan: Reynders Danny, Lefébvre Eric en
Neys Eric. Twee personen die ook aan de kampioenstitel
hebben meegewerkt, ontbreken door familiale reden:
Schraepen Lydia en Verslegers Tom
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62STE GROOT BRABANTS GILDEFEEST TE HERNE
Nadat Luc Condyts van de Koninklijke Onze-Lieve-Vrouwegilde uit Herne zich in 2015 tot Opperkoning
van Brabant wist te kronen, was het op 25 juni 2016 de beurt aan deze gilde om het Groot Brabants
Gildefeest te organiseren.
De dag startte met de schieting voor
Opperkoning van Brabant om 9.30u.
Na een korte toespraak van
Opperhoofdman Eddy Vanbergen,
bevestigde hij de oppergaai op de spil,
onder het toeziend oog van
schietmeesters Geert Pasteyns en
Ferdi Luchtens. Nadat deze laatste de
vogel nog even extra gecontroleerd
had om te zien of die stevig vast
stond, werd de oppergaai naar boven
getrokken.
Vervolgens was het de beurt aan de
uittredende Opperkoning Luc
Condyts, die met enkele ereschoten
mocht proberen om zijn titel te verlengen. Jammer genoeg lukte het hem niet om de vogel naar beneden te
halen, waardoor de acht deelnemende koningen hun kans mochten wagen.
Een licht briesje maakte het hen echter niet altijd even makkelijk en ondanks het feit dat een aantal
schoten rakelings naast of onder de vogel door gingen, duurde het tot in de 26ste ronde voordat de
oppergaai na ongeveer anderhalf uur schieten naar beneden tuimelde. Het was de koning van de gilde van
Meensel, Jean Louis Ickx, die het voor mekaar kreeg. De vier koningen na hem kregen ook nog hun kans,
maar geen van hen wist de vogel nog eens naar beneden te halen. Daarmee is het op 24 juni 2017 aan de
gilde van Meensel om het 63ste Groot Brabants Gildefeest te organiseren – voor de derde keer in haar
geschiedenis intussen.
Na een korte huldiging van de nieuwe
Opperkoning in de schaduw van de staande
wip, was het tijd om de inwendige mens te
versterken. Daartoe had de gilde van Herne
een heerlijk koninginnenhapje met frietjes
voorzien, waar lekker van werd gesmuld.
Zo werd het al snel tijd om zich klaar te
maken voor de eucharistieviering. Van aan
de feesttent ging het te voet naar de kerk,
waar de koningsparen en het bestuur van
de Hoofdschuttersgilde van Brabant
opgewacht werden door E.H. Kris
Meskens, die in de viering zou voorgaan.
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Het Legatokoor o.l.v. Viviane Grisez luisterde de mis op, waarin zoals steeds plaats was voor het gebed
van de schutter. Ook werd het ereteken voor de nieuwe Opperkoning gewijd, dat hem daarna werd
omhangen door de Opperhoofdman. Tot slot werd het traditionele gebed tot de overleden gildeleden
gebeden, waarna de priester iedereen bedankte
voor hun aanwezigheid en hen nog een fijn
Gildefeest toewenste.
De vaandeldragers verlieten als eerste de kerk
om aan de ingang een erehaag te vormen langs
waar iedereen de kerk verliet. Vervolgens werd
op de kerkweg de optocht opgesteld en even
later vertrok de stoet, onder begeleiding van de
Fanfare ’t Muziek Herne, terug naar de feesttent.
Daar aangekomen vormden alle gilden opnieuw
een erehaag, waartussen de gilde van Meensel
de tent binnen ging. Vervolgens stelden de
vaandeldragers zich op aan weerszijden van het
podium en nam het nieuwe Opperkoningspaar plaats op het podium voor het officiële gedeelte.
Na toespraken van Dirk Stalpaert, keizer van
Herne, en Kris Poelaert, burgemeester van
Herne, speelde de fanfare een stukje muziek en
de Brabançonne ter ere van de nieuwe
Opperkoning. Hierna kreeg kersvers
Opperkoning Jean Louis Ickx de grote
wisselbeker overhandigd van Luc Condyts, die
er na een jaartje weer afstand van moest doen.
Van de burgemeester kreeg Jean Louis de
zilveren wisselschaal van koning Boudewijn,
van de schietmeesters kreeg hij een tinnen beker
als aandenken en Willy Willems overhandigde
hem namens het hoofdbestuur ook nog een
tinnen schaal. Daarna was het de beurt aan de
andere aanwezige koningsparen om het nieuwe
Opperkoningspaar hun geschenken aan te bieden.
Tot slot werden nog de gildeleden gehuldigd die
reeds 25 of 35 jaar lid zijn van hun gilde, en daarom
vereerd werden met respectievelijk een bronzen en
zilveren papegaai.
Gedurende de rest van de namiddag was er muziek
en dansgelegenheid, en omstreeks 16.40u werden
dan de uitslagen en laureaten bekend gemaakt van
de vier Brabantse proeven die voorafgaand aan het
Gildefeest werden gehouden.
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Na de prijsuitreiking werd er verder gedanst, en rond 17.30u zette keizer Dirk de traditionele farandole
(of polonaise) in. Uiteraard mocht daarbij de
rondgang in de tent niet ontbreken.
Als afsluiter werd Het Vliegerke van Walter De
Buck gespeeld, dat iedereen dankzij Herne
intussen zeer goed kent en mee kan uitbeelden.
Na een kort dankwoordje van Opperhoofdman
Eddy, bedankte keizer Dirk iedereen voor hun
aanwezigheid en riep ook nog even de hoofdman
van zijn gilde, Lucien Pletinckx, op het podium
om hem als eerste een aandenken aan dit
Gildefeest te overhandigen. Lucien nam zelf ook
nog even de microfoon ter hand om een woordje
te zeggen. Daarna werden ook Yvonne Verberckt en Pierrot Rager naar voor geroepen om hen te
bedanken voor de vele jaren die zij als schietmeester paraat stonden.
Tot slot mocht er iemand van elke gilde nog een aandenken gaan afhalen, als herinnering aan dit
Gildefeest. Voor de meeste gildes was de dag voorbij, maar nog niet voor Herne – zij hadden vanaf 21u
ook nog een schuttersfuif voor de boeg…
Graag willen we de Koninklijke Onze-Lieve-Vrouwegilde van Herne via deze weg bedanken voor het
fijne feest, en nodigen jullie nu alvast van harte uit voor het 63ste Groot Brabants Gildefeest, op 24 juni
2017 in het Ontmoetingscentrum van Meensel-Kiezegem.
Davy Ickx
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DE KONINKLIJKE ONZE-LIEVE-VROUWEGILDE VAN
HERNE: DE NIEUWE KONING EN HET GILDEFEEST
Bij het gildefeest te Neder-over-Heembeek anno 2015 schoot onze toenmalige koning Luc Condyts zich
tot opperkoning van Brabant en kregen wij de opdracht het gildefeest 2016 in te richten.
Het bestuur zette zich meteen in door vanaf september maandelijks vergadering te houden en in grote
lijnen een draaiboek op te stellen. Ervaring hadden wij gezien de menige voorgaande gildefeesten, als
daar waren: 1986, ons driehonderdjarig bestaan met toen 27 gilden van Brabant en een paar niet
aangeslotenen uit onze contreien zoals de Confrérie St.-Nicolas uit Edingen en de gilde van Het Heilig
Kruis uit Galmaarden. Als eregenodigde was toen de Gilde van Valkenswaard uit Nederland aanwezig.
Verder hadden wij ook gildefeesten bij gelegenheid van koningen van Brabant geschoten door onze
koningen: in 2001 tot 2003 toen Lieven Vandenneucker zich tot 3x koning of keizer van Brabant schoot.
Nadien, in 2006, schoot Ferdi Luchtens zich tot koning van Brabant.
Op 5 mei 2016 was bij ons traditioneel de koningsschieting op de vertrouwde staande wip gelegen
achteraan op het perceel van de vzw Parochiale werken in de Lindestraat 15 te Herne. Hier verwelkomden
wij de nieuwe opperhoofdman van Brabant, Eddy Vanbergen, en uittredend schietmeester Pierrot Rager
met hun beide echtgenoten, alsook enkele belangstellenden die mee kwamen genieten van deze jaarlijkse
activiteit.
Om de oppergaai te zien vallen waren wel 23 ronden nodig, ofschoon er verschillende bijna-raakschoten
waren. Onze jonge gildebroeder Joeri Decat, lid sinds 12/08/1990, vond het lang genoeg en was zelf
verbaasd de vogel te zien tuimelen. De welgemeende felicitaties volgden als eerste van zijn vader Michel,
opperdeken van de gilde, van uittredend koning Luc, nog steeds opperkoning van Brabant en alle
gildebroeders. Zijn echtgenote Carolien en dochtertje Ona waren ook aanwezig en konden meteen als
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nieuwe koningin en prinsesje deelnemen aan het dankgebed in de Sint-Petrus en Paulus kerk van Herne,
gevolgd door een paar aangename uren in het lokaal.
Zo kende onze gilde voor korte tijd 2 koningen en dit tot de komende gildefeesten die bij ons doorgingen
op zaterdag 25 juni en waar uittredend koning Luc met zijn ereschoten en Joeri de kleuren van Herne op
een vriendschappelijke en sportieve wijze verdedigden. Wij duimden alvast op een geluksschot door een
van hen en waar wij allen, gildezusters en -broeders, fier op zijn.
Intussen is het gildefeest alweer voorbij en mogen wij het met de hulp van beide koningen, het bestuur en
alle gildezusters en -broeders, en vooral onze jeugd en hun vrienden als geslaagd beschouwen, zelfs al
zijn we er niet in geslaagd opnieuw de opperkoning bij ons te houden.
Met veel plezier willen wij hier vooral de nieuwe opperkoning Jean Louis Ickx uit Meensel-Kiezegem
feliciteren die na een spannende schieting er in slaagde de oppergaai neer te halen na 26 ronden.
Terloops wil ik graag bekennen dat ik in persoonlijke naam in mijn binnenste de stille hoop koesterde om
ter gelegenheid van dergelijk feest, dat toch voor ons als inrichters tamelijk veel inspanning vroeg, we
graag de weggebleven gilden na 1986 hadden mogen begroeten bij ons, waar zij zoals hogergenoemd
voor het laatst samen waren. Hopelijk wil de hoofdschuttersgilderaad in de nabije toekomst dit even in
overweging nemen. Laat dat niet te lang uitblijven! Wij willen met onze gilde van Herne er ons mee voor
inzetten.
Lucien Pletinckx, Hoofdman van Herne
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IN MEMORIAM
Denis Vandezande was een gekende
figuur in het schutterswezen, zowel op
lokaal vlak in Paal, als in het verbond
Beringen-Mijn en in het Provinciaal
Verbond, waar hij voorzitter is geweest.
Ook binnen de Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden is hij
ondervoorzitter geweest.
Hij werd in intieme kring begraven.

DANIËL BOUTTELISIER, EREVOORZITTER EN DEKEN VAN DE K.H.M. WILLEM TELL
OOSTENDE
Op dinsdag 19 juli 2016 namen we in de Sint-Janskerk te Oostende afscheid van
Daniël Bouttelisier, Erevoorzitter en Deken van de K.H.M. Willem Tell
Oostende, die op 10 juli na een kortstondige ziekte, overleden was.
Daniël werd in Westrozebeke geboren op 21 december 1935 en was 64 jaar
onafgebroken lid van de maatschappij. Inderdaad, als we even in het archief gaan
snuisteren lezen we in het jaar 1952 “Nieuw lid, Daniël Bouttelisier geboren
21/12/1935” (toen dus 17 jaar). Reeds in 1964 werd hij verkozen tot commissaris
en in 1971 werd hij ondervoorzitter. In 1978, na het ontslag van Leon Vergracht,
werd hij waarnemend voorzitter en tijdens de bestuursverkiezing in 1979 werd
hij met 19 stemmen tegen 1 verkozen tot 5de voorzitter van Willem Tell
Oostende. Deze functie bleef hij gedurende 32 jaar uitoefenen tot hij eind 2011
besloot het wat rustiger aan te doen en zijn mandaat van voorzitter ter
beschikking stelde van de maatschappij, maar met de stellige belofte verder
trouw lid te blijven en de wekelijkse schietingen trouw te blijven bijwonen. In 1997 werd hij deken van
de maatschappij, dat is het lid met het meeste aantal jaren ononderbroken lidmaatschap.
Qua inzet voor de maatschappij ontbrak het hem zeker niet en het is onder meer dankzij zijn
doorzettingsvermogen dat er heden ten dage nog op de staande wip geschoten wordt. Deze wip werd in de
loop der jaren niet minder dan 8 keer verplaatst en toen die in 1977 dringend aan vernieuwing toe was,
zag het merendeel van de bestuursleden het niet meer zitten om een dergelijke investering te doen en dit
gezien de toenmalige zeer geringe belangstelling vanwege de leden voor deze discipline. Het was soms
wachten op de 6de man om een geldige ledenschieting te kunnen houden… maar Daniël wilde en zou zijn
staande perse hebben en ik durf zeggen… gelukkig maar, want de maatschappij kende een nieuwe bloei
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en nu genieten we nog steeds tijdens de zomermaanden van onze geliefde sport in open lucht op ons
terrein in het Schorrepark.
Ook als schutter wist Daniël steeds flink zijn mannetje te staan. Op de liggende wip werd hij 3x koning
(1964, 1967 en 1971) en op de staande wip werd hij in 1982 Nationaal Kampioen bij de bakkers. In 1987
en 1992 werd hij koning op de staande perse bij Willem Tell. Tenslotte won hij in 2011 het 31ste
Kampioenschap van Stene. Het was 25 jaar geleden dat een Willem Teller nog deze trofee had gewonnen.
Dit was enkel een greep uit de vele prestaties en initiatieven die Daniël in de voorbije 64 jaar voor onze
maatschappij heeft geleverd.
Daniël, je hebt nu je boog voor altijd “ontspannen”. Bedankt voor alles en waar je nu ook bent, het ga je
goed. Rust in vrede en weet dat je naam voor altijd zal verbonden blijven met Willem Tell Oostende.
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Registernummer: 451.543.314

Wij hebben nog kentekens van het EGS en het Belgisch Overlegorgaan
in voorraad.
Deze kunnen aangekocht worden tijdens het Nationaal Koningsschieten
of bij de penningmeester Willy Willems,
Tel: 0476/971067
E-mail: willy.willems4@telenet.be

Manchetknopen E.G.S. € 14,-

Sticker E.G.S.

€ 1,-
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Pin ster E.G.S.

€ 2,-

Pin B.O.

€ 1,-

VERZEKER UW
GILDE/SCHUTTERIJ
VIA DE FEDERATIE !
VOLWAARDIGE VERZEKERING
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
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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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