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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Beste schuttersvrienden,
Eind deze maand zijn we te gast in Peer op de 16de Gildedag.
De stad Peer viert dit jaar haar 650-jarig bestaan en dus een
gelegenheid om er een Gildedag te organiseren. De Federatie heeft
er alles aan gedaan om er een schitterend feest van te maken.
Elke schuttersgilde, gilde, maatschappij of schutterij werd
uitgenodigd. Gans Vlaanderen zal weerom eens vertegenwoordigd
zijn in Peer.
Naast de organisatie van zo een activiteit is de Federatie al een hele
tijd bezig met de voorbereiding van een aanvraag voor de
erkenning op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Als dat lukt
is dit een blijk van respect voor het schutterswezen vanwege de
overheid. Dit is in deze financieel magere jaren meer dan nodig.
Subsidies zijn immers een “vies” woord geworden.
De commissie die hiervoor werd opgericht bestaat zowel uit bonden die bij de Federatie aangesloten zijn,
als uit andere bonden zoals o.a. de Nationale Bond voor Wipschutters. Gans het schutterswezen is zich
ten zeerste bewust van de problematiek rond onze gilden en schuttersverenigingen. Daarom hebben we
allemaal de handen in mekaar geslagen. Ook het expertisecentrum LECA helpt ons hierbij.
De aangroei bij onze verenigingen verloopt moeilijk en dat is nog maar één puntje van de problematiek.
De vraag om verantwoordelijkheid op te nemen is nog moeilijker. Zij die het toch doen worden
geconfronteerd met leden die wel de lusten willen, maar niet de lasten. Of anders gezegd, de anderen
zullen het werk wel doen.
Daarom zijn Gildedagen belangrijk. Men ontmoet mensen uit alle hoeken van Vlaanderen. Men stelt vast
dat ook anderen met dezelfde problematiek worstelen, maar vooral, men haalt steun uit deze
ontmoetingen. Steun die zeer belangrijk is. Want het schenkt ons de moed om verder te doen.
Anderzijds, ondanks de problematiek, durf ik toch vragen aan jongeren om zich het lot van onze
verenigingen aan te trekken. Durf verantwoordelijkheid opnemen.
Wij bezitten het oudste erfgoed van Vlaanderen. We bezitten een schat aan voorwerpen, geschriften en
tradities. Maak er dus geen schietclubje van, maar heb respect voor de geschiedenis van uw vereniging.
Enkel zo, en alléén zo, zal uw vereniging nog vele jaren verder kunnen.
Ik wens jullie allen hierbij veel moed en veel succes.
Paul Stoop
Voorzitter
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De Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden heeft een dossier opgestart voor
opname in de inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.
De Federatie doet dit met het doel het ganse gilde- en schuttersleven te laten erkennen als
volwaardig cultureel erfgoed.
De aanvraag wordt gedragen door zowat alle mogelijke verbonden, ook niet-leden van de
Federatie.
Wij krijgen hierbij de hulp van het expertisecentrum LECA.
Door deze samenwerking is in Vlaanderen een groot draagvlak ontstaan waarbij iedereen
betrokken is.
Wij houden jullie verder op de hoogte.

De eerste vergadering van de commissie schutterserfgoed ging door te Mechelen op 12/09/2017.

We feliciteren Norbert Valcke, hoofdman van Willem Tell Oostende en lid van de Raad van Bestuur van
de Federatie. Norbert heeft op zijn eentje 22 West-Vlaamse gilden overtuigd om aan te sluiten bij de
Federatie, en dit op zeer korte tijd. Wie doet beter? Dank u wel Norbert!
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WOORDJE VAN DE REDACTIE
Beste lezer,
De 16de Gildedag nadert met rasse schreden. Zondag is het weer
zover en het programma ziet er veelbelovend uit: naast de klassieke
ingrediënten is er een welgevuld namiddagprogramma waar
eenieder aan zijn trekken kan komen.
Velen aanzien deze dag als de afsluiter van het seizoen, een seizoen
boordevol allerlei activiteiten. Getuige hiervan zijn de artikels die
wij toegestuurd kregen en die wij met veel plezier publiceren in dit
nummer van uw tijdschrift. Bedankt aan de inzenders.
Veel leesplezier met dit nummer.
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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16DE GILDEDAG VAN DE FEDERATIE VAN
VLAAMSE HISTORISCHE
SCHUTTERSGILDEN
Op 24 september 2017 organiseert de Federatie van Vlaamse Historische
Schuttersgilden haar 16de Gildedag te Peer. Peer viert dit jaar haar 650ste
verjaardag en voor deze gelegenheid gaat de Gildedag dan ook gepaard met de
Torenfeesten van de stad.
In het vorige nummer verscheen het voorlopige programma, maar dit heeft ondertussen vorm gekregen en
hierbij dan de definitieve versie van het verloop van de Gildedag:
Vanaf 08.30 uur: Ontvangst van de deelnemende gilden op het secretariaat, ondergebracht in “Het
Bruegelhuis”. Hier kan men terecht voor het afhalen van de nodige documenten en de deelnamebons voor
de verschillende activiteiten.
Om 09.00 uur worden de keizers- en koningsparen, alsook de genodigden verwacht in de “Grote Zaal” op
het stadhuis. Zij worden er welkom geheten door de burgemeester of schepen van de stad.
Om 10.10 uur worden de genodigden en de Sint-Sebastiaansgilde van Grote-Brogel afgehaald en begeleid
naar de kerk door het trommelkorps van Harlindis en Relindis Ellikom. Na een korte
herdenkingsplechtigheid aan het monument naast de kerk worden de genodigden verwelkomd door deken
Tony Poorters.
Om 10.30 uur: misviering voorgegaan door de voornoemde deken en opgeluisterd door het koor Amarylis
Om 11.30 uur: opstellen voor de optocht op het plein voor de kerk
Om 11.40 uur: vertrek historische optocht door de stad onder politiebegeleiding met als eerste groep de
Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Grote-Brogel, gevolgd door de genodigden en de deelnemende groepen
volgens hun toegekend nummer. De optocht gaat via de Kerkstraat, Markt, Oudestraat, Noordervest,
Kattestraatje naar de Markt en bedraagt plusminus 1500 meter. Het defilé is voorzien aan het podium
opgesteld op het marktplein.
Om 12.30 uur: toespraak door de burgemeester, de hoofdman van de plaatselijke gilde en de voorzitter
van de Federatie.
Om 12.40 uur: gildebreuken en andere patrimonia binnenbrengen in de tentoonstellingsruimte,
ondergebracht op het gelijkvloers van “Het Bruegelhuis”. De vaandels worden opgesteld aan de ingang
van “Het Bruegelhuis”.
Tot 14.15 uur: middagmaal in de omliggende horecazaken of bij de plaatselijke catering mits
voorinschrijving.
Om 14.15 uur: opening van de tentoonstelling en start van de verschillende activiteiten op en rond het
podium. Volgende groepen zullen een optreden verzorgen: drumband “Hoop in de Toekomst Lommel,
vendelgroep Alferi Kaulille, drumband Koninklijke Schuttersmaatschappij Sint-Sebastiaan Grote-Brogel,
Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Kampenhout, drumband Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Kanne,
Show- en Slagwerkensemble Cadence Drumline Kaulille, drumband Koninklijke Schuttersgilde SintSebastiaan Sint-Huibrechts-Lille. Deze groepen brengen trommelen, vendelen en gildedansen.
6

Andere mogelijkheden zijn een bezoek aan het Bruegelmuseum, bezoek aan de kerk en torenbezoek met
aandacht voor de kerkschatten, het museum van mechanische torenuurwerken, de grootste beiaard van
Europa, een beiaardconcert, een wandelzoektocht waaraan enkele prijzen zijn verbonden en de
moedigsten kunnen een torenafdaling doen via rappel. Verder zijn er standen voorzien voor boogschieten
op liggende wip en op doel, schieten met luchtbuks en met kruisboog.
Om 17.00 uur volgt dan het slotconcert, gebracht door “The Jazzoline Orchestra”. Met deze ritme- en
brasssectie belooft het zowel muzikaal als instrumentaal een swingende afsluiting te worden.
Om 18.00 uur: einde Gildedag met toespraak door de voorzitter van de Federatie en door de
burgemeester. Daarna overhandigen van een aandenken aan de deelnemende gilden, afhalen van de
gildepatrimonia en van de vaandels.
Parkings: autocars kunnen afladen aan de kerk en zich dan verplaatsen naar de Deusterstraat.
Auto’s kunnen parkeren aan de Zuidervest en parkings van Aldi en RVA.
De gilden zullen tijdig verdere informatie ontvangen. Wij wensen iedereen alvast een prachtige en vooral
zonnige Gildedag toe.
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VZW 0471.532.440
FEDERATIE van VLAAMSE HISTORISCHE SCHUTTERSGILDEN

Regio Limburg, „De Bockeryder“
Proclamatie 6de cursus „WAPENMEESTER“ op vrijdag 26 mei 2017 in het lokaal van de
Schuttersgilde St.-Antonius Congo-Bockrijck

Al de cursisten behaalden met glans hun brevet als “Wapenmeester”.
Berno

Gino

Kon. Schuttersgilde Sint-Jozef Oud-Winterslag

Bosmans

Patrick

Kon. Schuttersgilde Sint-Jozef Oud-Winterslag

Breukers

Mike

Coenen

Kevin

Cuypers

Jos

Dirikx

Maarten

Geerts

Kurt

Gielen

Patrick

Jansen

Bert

Schutterij Sint-Anna Achel

Joosten

Theo

Schutterij Sint-Anna Achel

Ketelslegers

Erik

Kon. Sint-Blasiusgilde Rijkhoven

Koninkx

Bart

Schutterij Sint-Anna Achel

Leppens

Lodewijk

Kon. Sint-Sebastiaansgilde Lommel

Loysch

Rudi

Kon. Sint-Jacobusgilde Rekhoven

Luyten

Pierre

Kon. Sint-Ambrosiusgilde Lommel

Mechelmans

Stefan

Meykens

Willy

Minnoye

Filip

Kon. Sint-Sebastiaansgilde Schalbroek
Kon. Schuttersgilde Sint-Antonius Congo
Bockrijk
Sint-Jozefgilde Lommel

Put

Karel

Kon. Schuttersgilde De Eendracht Gelieren

Schurgers

Danny

Schutterij Sint-Laurentius Meeswijk

Vanden Eynde

Jochen

Vanhex

Willy

Kon. Schutterij Sint-Martinus Kinrooi
Sint-Ludovicusgilde Paalstraat
Kon. Schuttersgilde Sint-Jozef Oud-Winterslag
Kon. Sint-Ambrosiusgilde Lommel
Sint-Jozefgilde Lommel
Kon. Sint-Blasiusgilde Rijkhoven

Sint-Ludovicusgilde Paalstraat
Kon. Schuttersgilde Sint-Gertrudis Beverst
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Lia en Freddy Kaerts
Wanneer in 1999 Alfons Kaerts (+), lid van de schuttersgilde Sint-Denijs Beringen en aangesloten bij het
Verbond Beringen, in contact kwam met Denis Vandezande (+) in de koolmijn van Beringen, werd er
gesproken over de oprichting van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden.
Ook dat de F.V.H.S. een Gildeboek zou willen maken om hun ontstaan en activiteiten te bewaren voor het
nageslacht, voornamelijk de jaarlijkse Gildedag, die toch elk jaar het hoogtepunt vormt van de Federatie.
Daar wist Alfons aan Denis te vertellen dat zijn twee kinderen, Lia en Freddy, het wel zagen zitten om het
Gildeboek piekfijn te verzorgen. Daarop heeft Denis met Lia en Freddy contact genomen en is er
sindsdien een mooie samenwerking ontstaan tussen hen en de Federatie.
Sinds 15 juli 2000 hebben zij ons Gildeboek elk jaar opnieuw verzorgd, dus dit jaar reeds voor de
zeventiende keer!
Lia schrijft sindsdien kalligrafisch de aangeleverde tekst in het Gildeboek en Freddy neemt de illustraties
en tekeningen voor zijn rekening.
Zoals wij al allemaal hebben kunnen vaststellen zijn ze er zeer bedreven in en zorgen zij steeds voor een
prachtig resultaat.
Met deze, Lia en Freddy, vanwege de hele Federatie, hartelijk dank voor jullie kunde en interesse om zo
ons Gildeboek op een professionele manier naar buiten te kunnen brengen.
*** Het Gildeboek is te bewonderen op de tentoonstelling tijdens de eerstkomende gildedag in Peer.***
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63STE GROOT BRABANTS GILDEFEEST TE MEENSEL-KIEZEGEM
Toen Jean Louis Ickx van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde uit Meensel zich in 2016 tot nieuwe
Opperkoning van Brabant wist te kronen, wisten zijn collega-gildeleden hoe laat het was. Deze
overwinning zorgde er namelijk voor dat het op 24 juni 2017 de beurt aan deze gilde was om het Groot
Brabants Gildefeest te organiseren.
De dag startte om
9.30u met de schieting
voor Opperkoning van
Brabant. Na een korte
toespraak van
Opperhoofdman Eddy
Vanbergen, bevestigde
hij de oppergaai op de
spil, onder het toeziend
oog van schietmeester
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 Brabants Keizer
Cyriel Theys voor zijn ereschoten. Daarna volgde de
uittredende Opperkoning Jean Louis Ickx, die eveneens
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 negen
deelnemende koningen hun kans mochten wagen.

Er stond een matige wind en velen verwachtten
dat die het niet zo makkelijk zou maken voor de
schutters. Het draaide echter anders uit, want
reeds bij zijn eerste schot van de drie
openingsrondes was het opnieuw de koning van
de gilde van Meensel die de oppergaai naar
beneden haalde. In de twee volgende rondes
lukte het niemand meer om de vogel nog eens
naar beneden te halen, waardoor Geert Pasteyns
de nieuwe Opperkoning van Brabant werd. Daarmee is het op 30 juni 2018 opnieuw aan de gilde van
Meensel om het 64e Groot Brabants Gildefeest te organiseren.
Na een korte huldiging van de nieuwe Opperkoning in de schaduw van de staande wip, was het tijd om al
wat te vieren en wat later kon de inwendige mens versterkt worden. Daartoe had de gilde van Meensel de
keuze gelaten tussen videe en stoofvlees (met frietjes), waar lekker van werd gesmuld.
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Zo werd het al snel tijd om zich klaar te
maken voor de eucharistieviering. Van aan
het Ontmoetingscentrum ging het dan in
optocht naar de Sint-Matheuskerk. De stoet
werd voorafgegaan door bagpiper Dries
Olemans, die bekende en minder bekende
muziekstukken uit zijn doedelzak toverde.
Aan de kerk werden de koningsparen en
het bestuur van de Hoofdschuttersgilde van
Brabant opgewacht door diaken Luc
Claeys, die in de viering zou voorgaan.
Het Sint-Ceciliakoor o.l.v. koster Alfons
Stas luisterde de mis op, waarin zoals
steeds plaats was voor het gebed van de
schutter en de wijding van het ereteken voor de nieuwe Opperkoning. Dit ereteken werd hem daarna
omhangen door de Opperhoofdman. Tot slot werd het traditionele gebed tot de overleden gildeleden
gebeden, waarna de diaken 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,
opnieuw onder begeleiding
van Dries Olemans, terug
naar de feestzaal.
Daar aangekomen vormden
alle gilden opnieuw een
erehaag, waartussen de gilde
van Meensel de zaal binnen
ging. Vervolgens stelden de
vaandeldragers zich op naast
het podium en nam het
officiële gedeelte een aanvang.
Na toespraken van Davy Ickx, secretaris van de gilde van Meensel, Rudi Beeken, burgemeester van TieltWinge, en Opperhoofdman van Brabant Eddy Vanbergen, nam het nieuwe Opperkoningspaar plaats op
het podium. Hierna kreeg kersvers Opperkoning Geert Pasteyns de grote wisselbeker overhandigd van
Jean Louis Ickx, die er na een jaartje weer afstand van moest doen. Van de burgemeester kreeg Geert de
zilveren wisselschaal van koning Boudewijn, Willy Willems overhandigde hem namens het hoofdbestuur
een tinnen schaal en uit handen van Opperhoofdman Eddy kreeg hij ook nog een tinnen beker als
aandenken. 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 16.45u 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 18.00u zette François Van Noten de traditionele
polonaise in. Uiteraard mocht daarbij de rondgang in de zaal niet ontbreken.
Na een kort dankwoordje van Opperhoofdman Eddy, mocht er iemand van elke gilde nog een aandenken
gaan afhalen, als herinnering aan dit Gildefeest. En daarna was het weer tijd om op te ruimen, en de zaal
al klaar te zetten voor de laatste zomerschieting van het Gewest de dag erna…
We hopen dat iedereen genoten heeft van de dag, en graag nodigen we jullie nu alvast van harte uit voor
het 64e Groot Brabants Gildefeest, op 30 juni 2018 in het Ontmoetingscentrum van Meensel-Kiezegem.
Davy Ickx
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LAREN ZET DE TOON VOOR DE GEHUCHTENKERMISSEN
IN LUMMEN
Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 mei zette Laren de gehuchtenkermissen van Groot-Lummen op een
sfeervolle manier in. Op de zaterdag voorafgaand aan het feestweekend herdacht de Sint-Lambertusgilde
haar overleden gildebroeders en zusters.
Vrijdag was er traditioneel het koningsschieten. De eer van kermiskoning was dit jaar weggelegd voor
Robert Vogels en Kobe Van Kauter was primus bij de jongeren en werd prins van de gilde. Natuurlijk
werd er ook geschoten voor
schutterskoning en -koningin en ook daar
stond geen maat op Robert Vogels.
Hij schoot 5 maal de klep van 30 mm,
daarna 3 maal de klep van 25mm, dan 2
maal die van 20 mm en 2 maal 16 mm, 2
maal 12 mm en 2 maal die van 10 mm. Op
de 2de plaats eindigde Dirk Symons en het
brons ging naar Peter Timmermans. Bij de
dames werd Tilly Cox schutterskoningin,
gevolgd door Annik Snijers en derde werd
Marina Renders. Voor de ploegenschieting
waren er meer dan 40 liefhebbers komen
opdagen.
Zaterdag werd onder tromgeroffel Robert opgehaald aan huis en zo naar de gildezaal begeleid waar hij
onder toezicht van de kinderen de snoepboom neerhaalde.

Daarna was er zoals ieder jaar weer een overheerlijke barbecue. Meer dan 80 magen werden er gevuld.
Zondag was er spanning troef : wie zou de ballonvlucht winnen? Rond 18.30 u viel het verdict: Valere
Timmermans en Marie-José Pauwels waren de gelukkigen. Wij wensen hen een spannende vlucht toe en
ook aan de andere gehuchten in Lummen nog een prettige kermis toe.
Fons Claes
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50 JAAR VERBROEDERING MET DUITSE
SCHUTTERSVRIENDEN
In 1967 waren 8 Duitse jongeren het militair kerkhof in Lommel komen bezoeken. Toen zij op doortocht
langs de Sint-Denijsgilde in Beringen-Mijn kwamen, zagen zij dat daar geschoten werd met eenzelfde
karabijn als waarmee zij in hun club schoten. Ze mochten enkele schoten afvuren op onze
klepschietbomen en zo ontstond een hechte vriendschap tussen de schutters van het karabijnschuttersverbond van Beringen-Mijnstreek en KKS Esbeck nabij Hannover.
Om de twee jaar gaan de schutters en schutsters van de Sint-Denijsgilde Beringen-Mijn, SintAntoniusgilde Geenhout, Sint-Ludovicusgilde Paalstraat en Sint-Lambertusgilde Laren naar Esbeck om te
verbroederen en twee jaar later komen onze Duitse schuttersvrienden naar ons. Overnachting gebeurt
steeds bij gastgezinnen.
Het tweede weekend van juni dit jaar was deze eerste ontmoeting 50 jaar geleden, bijgevolg zou het
comité Esbeck, opgericht jaren geleden om deze samenkomsten goed te laten verlopen, hier een speciale
gelegenheid van maken.

Vrijdag was er een hartelijk onthaal bij de schuttersgilde van
Sint-Denijs Beringen-Mijn. Eenendertig leden van de
schuttersgilde van KKS Esbeck kwamen naar Beringen.
Omstreeks 14.00 uur arriveerden onze Duitse gasten en na de
toespraken van Maurice Christiaens, voorzitter van het comité
Esbeck, en schepen van sport Dave Schops werden Heinz
Kuckuck en Norbert Keese van Esbeck in de bloemen gezet en
kregen een ereplaat aangeboden. Zij waren er 50 jaar geleden
ook bij.
Daarna volgde er een mooie receptie aangeboden door het
comité. De Blazende Kampeerders brachten mooie aangepaste
serenades voor onze gasten.
’s Avonds was er nog een gezellig samenzijn in de gildezaal van
Sint-Ludovicus Paalstraat.
Op zaterdag was er het traditioneel koningsschieten bij SintAntonius Geenhout. Dit jaar waren het wel erg taaie vogels, de
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mannen hadden meer dan 300 kogels nodig eer Olli Hennies de houten vogel eraf schoot. De vleugels
waren voor Marvin Reinsch. De vrouwen kregen de vogel er zelfs niet af en hier moest het lot beslissen.
Koningin werd Sabine
Robels, de vleugels
waren voor Ise Bartling
en Lara Graves. Op de
klep was Sabrina
Kuckuck de beste voor
Kerstin Reinsch en bij de
mannen was Thomas
Reinsch de beste voor
Werner Bartling.
Er was ook nog een
ploegenschieting voor de
andere gilden. Hier was
Sint-Joris Brelaar de
beste met 30/30 en 17/18.
De uitslag: Geenhout: 3028-27; Brelaar: 30;
Laren: 26-27; Beringen:
28-18; Paalstraat: 29-21.
Op zondag was er nog een heerlijke barbecue en een mooi afscheidsfeest bij de schuttersgilde SintLambertus van Laren.
Julien Meyen

VERBROEDERINGSVERBOND ESBECK-BERINGENLUMMEN
Een eerste contact kwam tot stand in 1967. De toenmalige politiecommissaris Herbert Meuschke bracht
samen met 8 jongeren een bezoek aan het militair kerkhof te Lommel-Kattebos. Het jaar ervoor was
Herbert (1966) met Heinz Kuckuck, Reinard Achilles en Hermann Precht op ‘kamp voor licht werk’ op
het soldatenkerkhof te Lommel. In 1967 werd door KKS Esbeck een vakantie voor de jeugd gepland.
Daar Heinz Kuckuck in Lommel was het jaar ervoor, werd ervoor gekozen om ook naar Lommel te gaan.
De vereniging bezat een Bulli (VW-busje) en zo vertrokken ze met H. Meuschke naar de camping in
Lommel. Ook een rit naar Brussel was gepland. Omdat ze een schuttersvereniging waren, zou er in elk
geval geprobeerd worden om contact te leggen met een Belgische vereniging. Hierbij kwam de
begraafplaatsverantwoordelijke ter hulp. Mijnheer Piers telefoneerde twee dagen rond om ons uiteindelijk
een vereniging in Beringen voor te stellen. Ze moesten contact opnemen met mijnheer Goddeeris. Na de
terugtocht uit Brussel maakten ze een omweg naar Beringen en zochten deze man op. Hij ontving ze op
zijn levendige manier, heel open en gastvrij, en hij beluisterde hun wensen om in contact te komen met
een Belgische schuttersvereniging. Hij was opgetogen over het idee en er werd meteen een termijn
afgesproken.
Op de dag van hun terugreis (27/7/1967) maakten ze een omweg langs Beringen. Om 18.00 uur waren ze
daar. Wat ze toen zagen hadden ze niet verwacht. De hr. Goddeeris had contact opgenomen met Ignatius
Enkels en die op zijn beurt met de voorzitter van het verbond Beringen, Corvers Gerard. Deze had een
verbroederingsschieting gepland en er waren 13 ploegen ingeschreven voor deze sportieve kamp.
Alhoewel het Duitse ‘Klein Kaliber Schutzenverein’ van Esbeck niet gewoon was om in de hoogte te
schieten, zagen wij onmiddellijk dat de leden stuk voor stuk goede schutters waren, die mits wat oefening,
snel hun streng zouden trekken. De uitslag was: 1. St.-Sebastiaansgilde Gestel 30/30, 2. St.Ludovicusgilde Paalstraat 27/30, 3. St.-Denijsgilde Beringen, St.-Jorisgilde Brelaar en St.-Lambertusgilde
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Meelberg 26/30, 4. KKS. Esbeck 25/30. Als afsluiter werden ze nog op een etentje uitgenodigd in het
Casino van Beringen-Mijn. Voordat ze de terugreis aanvatten, sprak Herbert Meuschke een uitnodiging
uit voor het 40 jaar bestaan van KKS Esbeck in 1969. Dat deze uitnodiging door meer dan 100 mensen
zou worden aangenomen, verwachtte op dat ogenblik nog niemand.
Op 6 juni 1969 vertrokken we dan met twee bussen (100 man) naar Esbeck voor 4 dagen verbroederen
met de inwoners (+/- 600) van Esbeck. We werden er vorstelijk ontvangen en 3 dagen gehuisvest. Er
werd gedronken, gedanst, gefeest en ook geschoten. Het waren 4 mooie dagen en bij het vertrek op 10
juni werden ze uitgenodigd om in 1970 terug naar Beringen te komen waar al het mogelijke werd gedaan
om de gasten op dezelfde wijze te ontvangen. Het werden onvergetelijke dagen voor velen onder ons. In
1973 ging men terug naar Esbeck en omgekeerd. In 1976 ging men op verzoek van de mensen terug: ze
misten de Belgische vrienden. Denis Vandezande werd met de organisatie belast. En zo ontstond het
Verbroederingsverbond Esbeck-Beringen-Lummen. Men reisde over en weer, jaar na jaar bij elke
gelegenheid en elk feest, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45 en nu al 50 jaar lang. Bezoeken aan het Duits kerkhof
te Lommel, de mijn van Beringen, Provinciehuis in Hasselt, Brussel. Ook in Duitsland is de Volkswagenfabriek al met een bezoek vereerd.
Ook privé reizen er veel schutters over en weer. Verjaardagen, huwelijken, communiefeesten, vakantie,
schuttersfeesten, brandweerfeesten,… te veel om op te noemen wat we in deze 50 jaar samen beleefd
hebben. We hopen dat deze vriendschap nog lang verder gaat, we zitten nu al in de derde generatie,
hopelijk gaat het nog verder.
Deze vriendschap mag zeker niet verloren gaan tussen de schutters van KKS ESBECK en BERINGENLUMMEN.
Fons Claes
Nog enkele foto’s van het verbroederingsfeest 50 jaar Esbeck-Beringen
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KONING UITHALEN TE ST.-JORIS BRELAAR

Koning Yannick Volders

Uittredend koning Bart Bekkers

Keizer Maurice Degens en
Yannick

De zaterdag na het koningsschieten wordt de nieuwe koning uitgehaald en gevierd. Weliswaar niet meer
volledig zoals vroeger, maar de waarde blijft.
Soms worden tradities ook even aangepast aan de huidige tijd, dit evenwel zonder afbreuk te doen aan de
vroegere waarden, welke er zoveel als mogelijk gehandhaafd worden. Zo haalt de St.-Jorisgilde de
nieuwe koning niet meer aan huis uit, maar wordt er een tentje (i.p.v. de vroegere hut) naast de gilde
geplaatst en waar ook nog steeds de boom wordt gezet. Ook is het niet meer op de dinsdag, maar op de
zaterdag volgend na de schieting. Nu trekt de stoet nog met tromgeroffel rond in de nabije straten.
Uittredend klepkoning Bart Bekkers, mocht, omdat de oude ook de nieuwe koning is, naast de vlag ook
de eretekens dragen. Nadat Yannick opnieuw tot koning was gekroond, nodigde hij iedereen uit voor een
jeneverke, porto of frisdrank. Keizer Maurice Degens keek alles met een goedkeurend oog aan en hij
voegde er nog aan toe: “Ik ben noodgedwongen moeten
stoppen met mijn hobby, maar ik hoop dat ik volgend
jaar de koning-keizerban nog op Yannick zijn pet mag
zetten nadat hij zich voor de 3de keer op rij koning mag
schieten.”
Tijd voor de kinderen om de boom neer te halen.
Gelukkig kon men rekenen op de hulp van enkele

schuttersvrouwen zodat deze snel neerlag en
men de zakjes snoep kon plukken. Nadat de
glaasjes leeg waren, kon men met de nieuwe pas
gekroonde koning nog een erewandeling rond
de wippen maken. Daarna volgde de traditionele
koningsdans, om vervolgens aan tafel te gaan
voor de al even gebruikelijke halve kip.
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HANDBOOGGILDE SINT SEBASTIAAN – BREDENE vzw
HSSB vzw

Gesticht in 1630 tot 1786
Heropgericht in 1922
Heropgericht 5 januari 1997
Zetel: Bosduivenstraat 37
8450 – BREDENE
0477/067993

TORNOOI “4DE GOUDEN SEBASTIAAN”
Het tornooi “4de GOUDEN SEBASTIAAN” werd gehouden op 10
juni 2017 bij de handbooggilde St.-Sebastiaan Bredene.
Aanvang tornooi om 09.30 uur tot ± 12u30. We mochten 38
deelnemers verwelkomen.
Het blokschieten bestaat uit 7 vogels in piramidevorm opgesteld op de
staande perse.
Rond 12.30 uur was de uitslag bekend:
Heren: Jurgen Demaere (Eernegem)
Dames: Delphine Dewaele (L’Alliance Dunkerquoise)
Jeugd: Nina Cosyn (L’Alliance Dunkerquoise)
Om 14.00 uur was er de aanvang van het beschrijfschieten met
aansluitend de schieting voor de Sebastiaantrofee. De deelnemers
kregen 3 ronden om de blokvogel neer te halen. Na de derde ronde
bleef er één winnaar zonder verdere tegenstand die de blok afschoot:
Steven Debeuf uit Heestert werd zo de winnaar van de Gouden
Sebastiaan 2017.

De Gilde werd beloond met super
toffe en sportieve deelnemers onder
een stralende zon.
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SJÖTTEBENGELS
Om het schuttersseizoen met de nodige
aandacht en plezier af te sluiten, hebben
de SjötteBengels van de schuttersbond
Maas en Kempen een activiteit in elkaar
gestoken voor haar jeugdleden!
Wanneer?
Waar?
Prijs?

Zaterdag 30 september 2017 om 19.00 u.
Schutterslokaal van Sint-Sebastiaan Dorne
Dornerstationsstraat, 3680 Dorne
€2,00

Voor wie?

Jeugdleden van alle leeftijden van de schuttersbond Maas en Kempen
Inschrijven kan tot 22 september bij de secretaris van uw eigen schutterij.

Meenemen

een zaklamp en fluohesje!!

AFGETREDEN BESTUURSLEDEN IN DE BLOEMETJES
Op zondag 4 juni, tijdens de opening van het eerste bondschuttersfeest van 2017 bij Die Jonghe
Companie Sint-Catharina Beek 1632 te Beek (Bree) werden aftredend bestuurslid Lambert Thielens en
voormalig voorzitter Peter Ressen, samen met hun echtgenotes, in de bloemetjes gezet. Op zondag 16 juli
tijdens het bondsschuttersfeest bij Sint-Martinus Grootbeersel kreeg ook voormalig secretaris Piet Triki
een mooi geschenk als dank voor zijn inzet de afgelopen jaren.

De heren kregen een kleurige, met gerstenat gevulde bloempot als dank voor hun jarenlange inzet voor de
bond van schutterijen Maas en Kempen.
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Benoeming tot erevoorzitter
Peter Ressen werd tot erevoorzitter van
de bond van schutterijen Maas en
Kempen benoemd. Ivo Geebelen, Peters
opvolger als voorzitter van de bond,
speldde hem daartoe een ereteken op.
Daarmee heeft de bond van schutterijen
Maas en Kempen op dit ogenblik twee
in leven zijnde erevoorzitters: de heren
Jan Grondelaers (90) van SintSebastiaan As en Peter Ressen (64) van
Sint-Martinus Kinrooi.
Tekst en foto’s Sonja Creemers

HULDIGING WINNAARS PERSOONLIJK
KAMPIOENSCHAP
Op het feestterrein, na de optocht van het eerste bondschuttersfeest van 2017 bij Die Jonghe Companie
Sint-Catharina Beek 1632 te Beek (Bree), werden de winnaars van de wedstrijd “Persoonlijk Kampioen
der Beide Limburgen” uit onze bond gehuldigd. Marie en Mathijs Winters en Erik Caris werden door
Hubert Brouns, vice-voorzitter van de Oud Limburgse Schuttersfederatie, toegesproken.
Onder het goedkeurend oog van alle konings- en keizerparen, hofdames, vaandeldragers, marketentsters
en vele toeschouwers namen zij fier hun medailles in ontvangst.
De wedstrijd vond plaats op
zaterdag 29 en zondag 30 april
2017 bij Sint-Elisabeth
Stokkem en werd na een
spannende finale gewonnen
door Erik Caris van SintServatius Raam. Vorig jaar, in
2016, in Wessem was Erik nog
37ste.
De jeugdige schutters werden
op het persoonlijk kampioenschap niet vergeten. In drie
categorieën konden zij met de
windbuks hun eigen persoonlijk
kampioenschap beslechten. De
jeugdleden uit onze bond, de
SjötteBengels, liepen niet alleen Mathijs en Marie Winters, Erik Caris, vice-voorzitter van de OLS Federatie
Hubert Brouns en voorzitter van de bond van schutterijen Maas en Kempen Ivo
in de kijker doordat zij met
Geebelen
velen deelnamen - ook op het
podium legden zij beslag op enkele van de belangrijkste plaatsen.
Bruce Kerkhofs (7), lid van Sint-Joris Kaulille, won zilver in de categorie 6- t.e.m. 9-jarigen. In de
categorie 10- t.e.m. 13-jarigen zagen we Jelle Grzegorzewki (12), lid van Sint-Laurentius Bocholt, het
brons meenemen. Marie Winters (12), lid van Sint-Joris Kaulille, won in diezelfde categorie goud. Haar
broer Mathijs (15), ook lid van Sint-Joris, stond op het hoogste schavotje bij de 14- t.e.m. 15-jarigen.
Lester Paredis (14), lid van Sint-Amandus Opglabbeek, won in diezelfde categorie zilver.
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Speciaal
Mathijs Winters van Sint-Joris Kaulille werd voor de derde keer op rij jeugdkampioen. Eind dit jaar zal
hij 16 jaar worden waardoor hij volgend jaar mag plaatsnemen onder de buks. Zijn jeugdjaren als
windbuksschutter sluit hij dus met een gouden glans af: derde keer jeugdkampioen!
Tekst: Sonja Creemers
Foto’s: Fred Vliegen

BONDSPROKKELS
-

-

-

In februari namen Lambert Thielens, Peter Ressen en Piet Triki afscheid van hun plek binnen het
bondsbestuur. Als u dit leest hebben hun vervangers Luc Baens, Ivo Geebelen en Sonja Creemers
er hun eerste seizoen als bestuursleden er op zitten;
Sinds het voorjaar heeft de bond van schutterijen Maas en Kempen haar website in een nieuw
kleedje gestoken. U kan er nieuwtjes terugvinden alsook uitslagen en foto’s. Niet alleen recente
info maar ook ‘uit de oude doos’;
Bij schuttersbond Maas en Kempen zoekt men een nieuwe penningmeester om vanaf de statutaire
vergadering in februari de plaats van Ghislain Meuws in te nemen. Kandidaturen kunnen gestuurd
worden naar Sonja Creemers tot 1 januari 2018.
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MICHAËL SCHOUKENS IS DE NIEUWE KONING BIJ
BOOGSCHUTTERSGILDE ONZE LIEVE VROUWE HERNE
Tijdens de traditionele
koningsschieting op Onze-LieveHeer-Hemelvaart wist Michaël
Schoukens (36), alias Apollo, op
de terreinen van het Parochiaal
Centrum in de Lindestraat in de
19de ronde de oppergaai neer te
halen en zich zo dan ook tot
koning te schieten bij de
koninklijke boogschuttersgilde
Onze Lieve Vrouwe. Hij treedt
daarmee in de voetsporen van
Joeri Decat (2016) en Luc
Condijts (2015), de vorige
koningen. Voor Apollo is het zijn
tweede koningstitel. Ook al in
2011 schoot hij de hoofdvogel.
Een jaar lang mag hij dan ook
bijzonder trots de fel begeerde
Breuk dragen waar nu voor de tweede keer zijn naam zal op gegraveerd worden.
Na de koningsschieting werd, zoals de traditie het wil, een bezoek gebracht aan de St.-Petrus- en Pauluskerk
voor een dankgebed en een korte bezinning. Als hulde aan hun patroonheilige kon hierbij het zingen van
het typisch Marialied “Lieve Vrouwe van ons Land” geenszins ontbreken.
Bij alle schuttersmaatschappijen grijpt jaarlijks een koningsschieting plaats. Slechts één vogel wordt hierbij
op de top van de wip geplaatst. De schutters schieten op volgorde, ronde per ronde, hetzelfde aantal pijlen.
Wie de vogel het eerst naar beneden haalt krijgt meteen de titel van jaarkoning toegewezen.
De schuttersgilden in onze gewesten

Schuttersgilden bestaan al eeuwen in onze gewesten. Ze
moesten dorp en kerk beschermen, maar ook de kerkelijke
en wereldlijke feesten opluisteren. Een officieel document
nopens het ontstaan van de Hernse schuttersgilde gaat
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terug tot in 1686. Niettegenstaande de Hernse schuttersgilde, destijds overigens onder de benaming van
Société des Archers de la Sainte Vièrge à Herinnes, de datum van 1686 in haar vaandel voert zijn er
nagenoeg geen sporen meer terug te vinden van de allereerste koningen.
In hun lokaal zijn evenwel nog twee originele kaders te vinden met de naamvermelding van alle koningen
sinds 1828. Als eerste op de lijst staat cabaretier Charles Dero. Tijdens de laatste 100 jaar werden alleen in
1915 en van 1941 tot 1944 geen koningsschietingen gehouden.
Keizer Dirk Stalpaert leidt alles in goede banen
De koningsschieting kende een bijzonder vlot verloop met 14
gedreven schutters, bij zonnig weer en in een gezellige en
sportieve sfeer. Voor de administratieve rompslomp rond het
ganse folkloristisch gebeuren kon gerekend worden op keizer
Dirk Stalpaert. Volgens de eeuwenoude traditie is het immers
verboden voor een schutterskeizer om ook aan het
koningsschieten deel te nemen. Het was in 2010, na zich drie
opeenvolgende jaren tot koning te hebben geschoten, dat de
schuttersgilde hem mocht vieren als keizer.
Jong talent
Op de bank volgde Jonathan Demaegd, met zijn 12 jaar de jongste telg in de schuttersvereniging, het
ganse gebeuren met bijzondere aandacht. Gezien zijn leeftijd mocht hij immers nog niet deelnemen aan
het koningsschieten. Sinds hij goed kon lopen blijkt hij gefascineerd te zijn door alles wat met pijl en
boog te maken heeft. Die fascinatie is misschien toch niet zo heel vreemd als men weet dat ook oom Bart
Van Lathem als fervente schutter bekend staat. De boog die Jonathan met veel zwier hanteert is een
erfstuk van zijn overleden opa Antoine Van Lathem. Bijzonder fier verkondigt Jonathan overigens ook
dat hij met zijn schuttersverhalen op school iedere keer hoge punten scoort. In zijn onmiddellijke
omgeving kent hij evenwel haast geen leeftijdsgenoten die, zoals hij, van de schuttersmicrobe gebeten
zijn.
De Breuk
De Koninklijke Gilde Onze Lieve Vrouwe bezit sinds 1998 een nieuwe Breuk ter vervanging van het
originele exemplaar en kleinood uit 1686. Het vrij eenvoudige pronkstuk telt naast een houten paternoster
en een zilveren verbindingsstuk ook nog 9 medaillons. Drie onder hen zijn gegraveerd met de namen van
de jaarlijkse schutterskoningen en dit sinds 1940. Een medaillon is ook speciaal toegewijd aan Lucien
Pletinckx die zich in 1969
opperkoning van Brabant schoot.
Bij de zegening van de huidige
Breuk werden indertijd ook een
meter en een peter aangesteld. Dit
zijn Marcella Van Diest en Luc
Condijts.
12 schutterskoningen (v.l.n.r.): André
Luchtens (1967), Lucien Pletinckx
(1969), Michel Decat (1985), Luc
Condijts (1996), Nestor Luchtens
(1998), Danny Vanwittenbergh (1987),
Luchtens Ferdi (2005), Stalpaert Dirk
(2008, 9 en 10), Michaël Schoukens
(2011), Jonas Verschuere (2013),
Glenn Deherder (2014) en Joeri Decat
(2016)

Tekst en foto’s: Godelieve
Deschuyffeleer – Editie Pajot
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EERSTE KEER EEN VROUW ALS KONING BIJ DE SINTSEBASTIAANSGILDE MEENSEL
Op vrijdag 21 juli 2017 hield de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Meensel haar jaarlijkse
koningsschieting.
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. Ria,
Erik, Geert, Fernand, Tamara, Davy, Jean Louis en Nady zouden in die rangschikking strijden voor de
koningstitel.
Na deze voorbereidingen trokken de acht
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, Geert
Pasteyns, 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 Geert 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 Tamara
Vandesande die in de 17de ronde, na zo’n dik uur
schieten, de oppergaai naar beneden wist te halen.
De drie schutters na haar konden haar niet meer
bedreigen en zo werd Tamara als eerste vrouw
koning van onze gilde.
Onmiddellijk werd zij overstelpt door felicitaties
van de andere deelnemers en de aanwezigen, en
alsof het afgesproken was, scheerden kort erna de
24

straaljagers over die zich klaarmaakten om hun opwachting te maken bij het nationale defilé in Brussel.
Van een extra eerbetoon gesproken…
Dadelijk na de felicitaties werd Tamara officieel gehuldigd als nieuwe gildekoning. Van de uittredende
koning/schietmeester kreeg ze de oppergaai overhandigd, waarna de hoofdman haar de koningsbreuk
omhing. Tot slot van de huldiging werden er nog een paar groepsfoto’s genomen van de gilde.

Daarna hielden de liefhebbers nog een vrije schieting op staande wip, en konden anderen even een schot
proberen.
Als afsluiter van deze koningsschieting volgden nog een toast en een lekker eetmaal ter ere van de nieuwe
koning.
Wij wensen Tamara veel succes in haar koningsjaar en hopen uiteraard dat zij de hoofdvogel nog
meermaals naar beneden mag halen, zowel binnen onze gilde als bij de kampioenschappen daarbuiten.
Davy Ickx
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BEN VAN MEIRHAEGHE (SINT-SEBASTIAAN
NIEUWPOORT) WORDT 36STE 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 Filip Huyghebaert (Willem Tell Oostende)
gewonnen werd, boden de aanwezige schutters zich aan om het 36ste 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 slaagde enkel Ben
Van Meirhaeghe er in de blok te treffen. De 36ste Kampioen van Stene was gekend.

Ben Van Meirhaeghe (2de van links) naast Peter Bouttelisier van Archery Dynamics en Filip Huyghebaert
(4de van rechts) naast Schepen van Sport Arne Deblauwe, samen met de bestuursleden van Willem Tell
Oostende

KEIZERSCHIETING VERBOND LUMMEN
De zondag voor halfoogst-kermis houden de karabijnschuttersgilden van het verbond Lummen hun
jaarlijkse keizerschieting. Met de medewerking van het gemeentebestuur was het de gilde van Schalbroek
die voor de organisatie instond. Traditiegetrouw opende deze schietwedstrijd met een gezamenlijke
optocht van de deelnemende gildes. Harmonie St.-Cecilia ging voorop in een kleurrijke stoet.
Om 14.00 uur loste burgemeester Wouters het eerste schot, meteen ook het startsignaal voor een boeiende
wedstrijd. De schutters gaan aan de slag in ploegen van 6 in de hoop de dagprijs in de wacht te slepen. Zij
doen dat op een klep van 30 mm. De koningen van de deelnemende gildes nemen het in een individuele
wedstrijd tegen mekaar op in de hoop de felbegeerde titel “keizer van Lummen” binnen te halen. Zij
beginnen hun wedstrijd op een klep van 25 mm om dan over te schakelen naar 20, 16 en 12 mm.
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Uiteindelijk was het de klep van 10 mm die de beslissing bracht. Bij de dames haalde Laura Blommen
(Schalbroek) het voor Leen Vanaerschot (Geneiken) en Diane Deblick (Gestel).
Bij de mannen mag Thomas Elsen (Geneiken) zich een jaar “keizer” noemen. Hij ging Jan Quintens
(Thiewinkel) en Ludo Schuyten (Eversel) vooraf.
Schepen van sport Wim Vangeel had nadien woorden van lof over voor de organiserende gilde en het
overkoepelende bestuur.
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KEIZERSCHIETING VERBOND BERINGEN-MIJNSTREEK
TE ST.-LUDOVICUS PAALSTRAAT
26/08/2017 - Op deze zonnige zaterdag van augustus was er, zoals elk jaar, weer naar aloude gewoonte
de tijd aangebroken om de Koningen en Koninginnen van het Verbond tegen elkaar te laten uitkomen, om
uit te maken wie van deze de beste zou zijn in 2017.
Stipt om 14.00 uur begon de schietwedstrijd met de opening door de Keizer en Keizerin van 2016: Robert
Vogels van St.-Lambertus Laren en Irmgard Leunen van E.L.S. Gestel.
Ondanks het mooie weer en de inspanningen die geleverd werden, vielen er in elke nieuwe schietronde
enkele Koningen en Koninginnen uit.
Na 5 schietronden van 3 kogels
was het Freddy Beaufays van
E.L.S. Gestel met 14 treffers
die zich tot Keizer 2017 mocht
kronen voor Victor Peremans
van St.-Franciscus Hulst (2de)
met 13 treffers en Paul
Willems van St.-Trudo
Linkhout (3de) met 8 treffers.
Bij de keizerinnen waren er 6
schietronden nodig om de
Keizerin van 2017 te kennen.
Tot haar eigen verbazing en
vreugde kroonde Irmgard
Leunen van E.L.S. Gestel, met
17 treffers, zich tot Keizerin
2017 na een spannende strijd
tegen Marie-Jeanne
Irmgard Leunen en Freddy Beaufays
Vanbrabant van St.-Joris
Brelaar die eervol tweede werd met 16 treffers. Op de derde plaats eindigde Fanny Peremans van St.Franciscus Hulst met 10 treffers.
Maar niet alleen won Irmgard dit jaar de titel van Keizerin, ook in 2015 en 2016 was zij de beste van de
Koninginnen. En dus is Irmgard Leunen nu onze echte keizerin met 3 overwinningen op rij.
Met plezier werd de wisseltrofee overhandigd aan Irmgard, die deze trofee voorgoed mee naar huis neemt
en zo het bestuur opzadelt met de kosten om een nieuwe trofee te laten maken, wat wij zeker met veel
plezier zullen doen. Aan alle Koningen en Koninginnen: hartelijk dank voor jullie voltallige
aanwezigheid en deelname. Het is met jullie aanwezigheid, dat wij dit stukje van ons immaterieel
erfgoed kunnen blijven verder zetten en behouden.
Jean De Wit
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KEIZERSCHIETING VERBOND BERINGEN-MIJNSTREEK /
LUMMEN IN ST.-JORIS BRELAAR
Op 2 september traden de Koningen en Koninginnen van de beide verbonden aan om uit te maken wie er
dit jaar de titel van Keizer en Keizerin in de wacht zou slepen.
Voor deze Keizerschieting waren er 21 Koningen en 21 Koninginnen ingeschreven.
En zoals altijd werd er gestart om 14.00 uur. De schieting werd op gang getrokken door de Keizer en
Keizerin van 2016: Theo Noels van St.-Denijs Beringen en Tilly Cox van St.-Lambertus Laren.
Er werd gestart op een klep van Ø 25 mm: respectievelijk eerst de Koning en dan de Koningin van elke
gilde. Diegene die er niet naast schoten gingen onmiddellijk door op een klep van Ø 20 mm. Het dient
gezegd te worden dat er in elke ronde 3 kogels geschoten werden, maar een kogel missen is ook
onmiddellijk stoppen.
Toch hadden wij het hele arsenaal van kleppen nodig, alvorens wij de Keizer en Keizerin zouden kennen:
Ø 25, 20, 16, 12 en zelfs de 10 mm-klep. Als je weet dat deze kleppen op een hoogte staan van 20 meter
en er door een diopter gemikt
wordt, die dus de klep niet
vergroot of naderbij haalt, dan
weet men dat Ø 10 mm echt
een speldekop wordt voor de
deelnemers.
Na een lange afvalrace ging dit
jaar Ludo Schuyten van St.Jacobus Eversel in de 6de ronde
en met 16 treffers aan de haal
met de felbegeerde Keizerstitel
voor Goossens Romain van St.Joris Brelaar die verdienstelijk
2de werd met 15 treffers. Op de
3de plaats eindigde de Keizer
van 2016 Theo Noels van St.Denijs Beringen met 13
treffers. Ook bij de
Keizerinnen was het spannend,
Laura Timmermans en Ludo Schuyten, Keizerin en Keizer Verbond
maar het was dit jaar Laura
Beringen/Lummen 2017
Timmermans van St.-Jacobus
Rekhoven die in de 5de ronde met 14 treffers de titel wegkaapte voor de neus van de keizerin van 2016
Tilly Cox van St.-Lambertus Laren met 13 treffers. Brigitta Vermeyen van St.- Antonius Geenhout werd
3de met 10 treffers. De prijsuitreiking gebeurde door de voorzitter van het Verbond Beringen, Jean De
Wit, samen met de schepen van sport van de stad Beringen, Dave Schops. Hartelijk dank aan iedereen om
dit Koningsschieten te doen slagen. Proficiat aan de winnaars.
Jean De Wit
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BAKSCHIETING BIJ WILLEM TELL OOSTENDE
Op de 2de zondag van september organiseert de K.H.M. Willem Tell Oostende haar jaarlijkse
“bakschieting” voor de leden.
Bij de aanvang van deze eerder “ludieke” ledenschieting wordt een bak
in licht houtwerk op de staande wip geplaatst. Deze bak is
onderverdeeld in een 30-tal vakjes waarin telkens een prop geplaatst is.
Wie een prop uit de bak schiet, wint een natura prijs. Dit jaar was dat
een korf met groenten en fruit. Uiteraard zitten er ook enkele
“verrassingspakketjes” in de bak zoals consumptiebonnen, maar ook
ballonnen gevuld met water, een zak gevuld met bloem… Op alle vrije
pinnen worden blokvogels geplaatst.
Het reglement wil dat iedere schutter met zijn eerste schot verplicht de
bak moet treffen en geen vogel mag afschieten. Wie de bak niet raakt
of toch een vogel afschiet moet een vrij bedrag als boete betalen aan de
baljuw.
Na 2 uur
schieten
wordt de
ondertussen
fel
gehavende
bak van de
wip
verwijderd.
De bak hangt hoog in de muit
De wip
wordt aangevuld met blokvogels en de
schieting gaat verder als beschrijf op punten
Na 2 uur schieten wordt de fel gehavende bak verwijderd.
tegen € 0,50 per punt.
De namiddag wordt uiteindelijk afgesloten met de prijsuitreiking gevolgd door een heerlijke BBQ.
N. Valcke
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IEPER WILLEM TELL WINT DE FINALE 2017!
Onder een stralende zon mochten acht ploegen aantreden voor de finale van 2017. Ieper WT zette 43
punten op het bord. Iedereen dacht dat het te weinig zou zijn Als tweede was Beselare aan de beurt: met
een regelmaat kwamen de vogels naar beneden, maar het hoogspel bleef iets te lang op de wip. Resultaat:
37 punten. Als derde kwam Boezinge aan de beurt, een sterke ploeg, maar zij geraakte ook niet over het
resultaat van Ieper en haalde 37 punten. Als vierde was Diksmuide WT aan de beurt met een snelle start
en alle hoogvogels weg na vijf ronden, maar het klein spel viel niet: 39 punten. Dan was het de beurt aan
Klerken Sint-Sebastiaan. Zij behaalden 32 punten. Ook Watou scoorde behoorlijk met 36 punten. Als
hekkensluiters behaalden de Panne Ware vrienden 33 en Lo WT 29 punten.
Bedankt voor de sportieve en leuke namiddag onder de schuttersvrienden. Afspraak voor de finale op het
terrein van Ieper WT. Proficiat aan de winnaars namens de bestuursleden van het verbond 't ZuidWestland.
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KONINKLIJKE SCHUTTERSGILDE SINT-SEBASTIAAN
BESELARE: WAT HET KUNSTBORD 2017 ONS VERTELT

Dit jaar hebben we gekozen voor een monument van een vent in Beselare: Oswald Maes, zoon van Jozef
Maes, geschiedschrijver van de heksenlegendes. Op het bord bemerken onderaan we het wapenschild van
“Pijp en Blaas”, een clubje dat werd opgericht in 1955. Om lid te zijn van het clubje moest je 18 jaar zijn
en beschikken over een pijp en een varkensblaas. Dit groepje jongeren werd dan ook voortrekker van veel
evenementen. Ze lieten zich overal opmerken waar er een feest was, zoals bij het aanstellen van een
nieuwe pastoor, een nieuwe burgemeester en ook op 5 oktober 1959 toen Sefa (links op het bord) het
levenslicht zag in de Zonnebekestraat (nu Beselarestraat). Oswald, voortrekker van “Pijp en Blaas”,
mocht als Johannes de Doper het reuzenkind dopen vanop een ladder: hij gooide een bierpot fris en
smakelijk nat over het hoofd van Sefa en sloot af met de schimmige woorden “En nu gaan we het glas
heffen… ter hoogte van Sefa haar bubbeltjes!” Later werd Oswald regisseur van de heksenstoet, wat hij
25 jaar zou uitoefenen. Ook professioneel ging het hem voor de wind. Als beroepsacteur ging hij door het
leven als Rogerke uit “Thuis” en herwerkte hij voor zijn Beselare, de heksenlegendes van zijn vader in
een nieuw werk: “Toveresse… wie syde ghy?”
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MECHELSE KOLVENIERSGILDE: CONINCKXSCHIETING
Zondag 14 mei - Het wordt een drukke dag met de ochtendzon in volle
glorie. Met enkele confrères stellen we een terrasje op, pakken wijnglazen uit
en zorgen dat er genoeg drank in de koeling ligt.
De plaasteren vogel wordt boven op de staande wip bevestigd en
hemelwaarts omhoog gedraaid. Klaar om in duizend stukjes aan flarden
geschoten te worden.
Kort na de middag melden de eerste Confrères zich aan, gedreven om het
laatste schot te plaatsen en aldus zich tot nieuwe Coninck van de Mechelse
Kolveniersgilde te schieten. De sleutels worden verzameld en volgens de
heulvolgorde1 betalen de Gezworen Gezellen hun bijdrage tot deelname. De
aanwezigheid van de Adelborsten2 wordt genoteerd. De plichten en rechten
als Coninck van de Mechelse Kolveniersgilde worden aan de deelnemende
Confrères voorgelezen. De schieting vangt aan omstreeks 14.45 uur. De
Hoofdman Jan Severyns pleegt 3x een openingsschot. Gezellig samen bij het
drinken van een heerlijk drankje, aanschouwt iedereen hoe de schutters, ieder
om beurt, hun schot met het luchtkarabijn op de vogel afvuren. De eerste doorgangen beperken zich tot
wat in het rond vliegen van plaasterstof. Geleidelijk aan verliest de mooie gekleurde vogel midden op de
buik zijn kleur. Iedere schutter maakt er dan ook werk van om raak te schieten. Onze nieuwsgierigheid
wie de nieuwe Coninck zal worden, leidt tot een weddenschap. Wie denkt te weten wie de nieuwe
Coninck wordt kan een eurootje investeren in het wedpotje, de naam van de winnende Confrère laten
optekenen en dan hopen dat zijn voorspelling uitkomt om een deel van de inleg te kunnen opstrijken. Met
Jean Neggers bovenaan de lijst van favorieten, is iedereen dan ook heel strijdlustig met het supporteren
wanneer Jean aan de beurt is. Confrère Tony Pitschau zorgt voor de nodige ludieke roep telkens Jean aan
de beurt is, het lijkt meer op het loeien van een sirene “allee Jean” en na enige rondes roepen we met z’n
allen “allee Jean”. We hebben er leut in. Na enkele uren schieten, wordt de honger groter dan de dorst.
Om te vermijden dat we met een dubbel zicht beginnen te schieten en om de moed erin te houden heeft
Kok & Co, Maria-Louisa en Maurits, de patatten in de pel en pekelharing klaar staan. Verzorgd zoals
altijd glippen de visjes goed binnen. Tijdens het smullen wordt de Coninckxschieting even een stil
schouwspel.
Elke schutter levert plichtsgetrouw zijn schot af tussen het smullen door. Maar al vlug wordt het terug een
spannend tafereel want de vogel vertoont meerdere schotwonden. Nu wordt het mikken naar de juiste
plaats om hem neer te halen. De harde vogel geeft zich echter nog niet helemaal gewonnen en ronde na
ronde overleeft hij het goed gericht schot. De frisheid van de avond begint stilaan te vallen, maar gelukkig
zorgt het zomeruur voor een nog heldere hemel. Er beginnen grotere stukken plaaster van de vogel naar
beneden te vallen en de spanning stijgt. We beseffen dat we aan de laatste ronde bezig zijn. Maar wie zal
het genadeschot geven, wie zal zorgen dat aan de spanning een einde komt? Niemand durft weg te kijken,
niemand wilt het laatste schot missen. En dan, totaal onverwachts, de schutter die er voor gaat maar het
niet verwacht. Het loodje gaat pal naast de paal in de vogel die, fataal geraakt, in tientallen stukken
neervalt. De nieuwe Coninck beseft het gebeuren niet goed, maar het gejuich en het geroep doen haar
verbaasd opkijken. Christiane Fillet slaagde erin om zich tot nieuwe Coninck van de Mechelse
Kolveniersgilde te schieten.
De erewijn wordt bedeeld, de nieuwe Coninck, Christiane Fillet, wordt geïnstalleerd en krijgt de
Coninckxbreuk omgehangen. Met een “Horrido”3 verwelkomen wij de nieuwe Coninck. De Gilde is trots
en alle Confrères zullen bij de optochten hun bijdrage leveren om de Coninck bij te staan gedurende haar

1

Heul: werpen met de huissleutels naar een mikpunt om de schietvolgorde te bepalen.
Adelborst: kandidaat gezworen gezel.
3
Heildronk: roep (3x) Horrido – antwoord: horrido of Joho, Horrido - horrido, Horrido - horrido! Tot slot allen: Houssassa.
2
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2 jaar Coninckxschap. Rond middernacht sluiten wij een geslaagde dag af met een Coninck die de Gilde
in ”Trouwen Vast” zal dienen.
Jeannine Jonckers, griffier
Mechelse Kolveniersgilde

Voor tentoonstelling
Gratis af te halen: 2 etalagepoppen met pruik, te
bekomen bij de Kon. Sint-Jozefgilde Oud-Winterslag.
Contact: tel 0479/ 36 51 72
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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,-

Pin ster E.G.S.

€ 2,-

Sticker E.G.S.
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Pin B.O.

€ 1,-

€ 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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INHOUDSTABEL
Woordje van de voorzitter
Woordje van de redactie
Nieuws uit de verbonden en gilden/schutterijen

3
5
12

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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