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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

  

Beste schutters- en gildevrienden, 

 

Een spreekwoord zegt dat er een tijd is van komen en een tijd 

van gaan. Welnu, de tijd van gaan is voor mij gekomen. Na 

ongeveer twintig jaar voorzitterschap zal ik in Sint-Niklaas de 

fakkel doorgeven aan mijn opvolger. 

  

Mijn werk heb ik met veel inzet en plezier gedaan. Ondanks 

ettelijke tegenkantingen en gelukstreffers, gunstige en minder 

gunstige wetgevingen, zijn wij er nog steeds. Daar zijn we 

bijzonder fier op. De vele anekdoten en gebeurtenissen, en die 

zijn er veel, zullen later nog wel eens op de proppen komen. 

 

Ik dank alle initiatiefnemers, medewerkers en ex-medewerkers 

die geholpen hebben tot waar de Federatie nu staat. En zeker alle 

verenigingen die meegeholpen hebben en deelgenomen hebben 

aan de gildedagen. Zonder deze medewerking was de Federatie 

al lang verdwenen. Een speciale dank aan de bestuursleden die 

zich het laatste jaar hebben ingezet om de Federatie levend te 

houden en zich ook bezig hielden met het dossier van “erkenning”. 

Vergeten we de echtgenotes niet die alles samen vele uren op ons hebben gewacht, wanneer we nog 

maar eens thuis weg waren naar een vergadering. 

 

Eveneens een dikke ”merci” aan de Kolveniersgilde van Mechelen die steeds haar lokalen gratis ter 

onzer beschikking hield, met inbegrip van de drankjes. 

 

Aan mijn opvolger wens ik veel succes en vooral veel moed(t) toe in goede en moeilijkere momenten. 

Hij kan alvast rekenen op een stevige ploeg. Ook ik ben nog graag ter zijner beschikking. 

 

Ziezo vrienden, ik heb gezegd wat ik wou zeggen en hopelijk zien we mekaar nog ettelijke keren bij 

festiviteiten her en der in ons land. Alvast tot in Sint-Niklaas. 

 

Paul Stoop 

Voorzitter 
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WOORDJE VAN DE REDACTIE 
 
Beste lezer, 

 

De warme zomer is achter de rug en de herfst laat zich stilaan 

voelen. Zoals u zal lezen, waren er weer tal van activiteiten in de 

voorbije maanden, waarschijnlijk veel meer dan waarover er in dit 

tijdschrift een verslag staat. Hoofdbrok was natuurlijk het 

Europees Schutterstreffen in Leudal. Voor zij die er bij waren, 

weerom een onvergetelijke gebeurtenis, voor zij die er niet bij 

waren, niet getreurd, binnen drie jaar is het (heel) dichtbij in 

Deinze. 

 

Voor onze Federatie moet het belangrijkste evenement nog komen 

en geven wij elkaar rendez-vous in Sint-Niklaas op 30 september 

voor de 17de gildedag.  

 

Ik wens elkeen veel leesplezier met dit nieuwe nummer en wil 

hierbij een heel speciaal woordje van dank richten aan de leden 

van de redactie die telkens opnieuw binnen de kortst mogelijke 

tijd de verbeterde teksten terug overmaken. 

 

François Van Noten, hoofdredacteur 
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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. 

 

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. 

mailto:online@vlaamseschuttersgilden.be
mailto:online@vlaamseschuttersgilden.be?subject=Uitschrijven
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   17DE GILDEDAG VAN DE FEDERATIE 

VAN VLAAMSE HISTORISCHE 

SCHUTTERSGILDEN VZW 

 
 

Op 30 september 2018 organiseert de Federatie van Vlaamse Historische 

Schuttersgilden in samenwerking met het stadsbestuur, haar 17de gildedag in Sint Niklaas. 

Hierbij nog wat nuttige informatie en het volledige programma. 

 

Parkings: de bussen kunnen passagiers afladen aan de Hofstraat, kant Schouwburgplein en zich dan 

verplaatsen naar de voorbehouden parkeerzone aan de overzijde van de Hofstraat. Er wordt de hele dag 

een motard voorzien voor eventuele begeleiding. 

Een verantwoordelijke op de bus meldt zich aan op het secretariaat, ondergebracht in de Vredeszaal 

van het stadhuis, om een parkeerkaart af te halen. Deze moet door de chauffeur van de autocar 

duidelijk zichtbaar achter de voorruit geplaatst worden met volgende vermeldingen: de nummerplaat 

van de autocar en het gsm-nummer van de chauffeur. Deze kaart is verplicht. 

 

Personenwagens kunnen betalend parkeren onder de Grote Markt (366 plaatsen) en op zondag 

kosteloos aan parking Slachthuisstraat (150 plaatsen) of parking Zwijgershoek. 

 

HET PROGRAMMA 
 

Vanaf 08.30 uur: Ontvangst van de deelnemende gilden op het secretariaat, ondergebracht in de 

Vredeszaal van het stadhuis. Hier kan men terecht voor het afhalen van de nodige documenten en de 

deelnamebons voor de verschillende activiteiten. 

De Verzusteringszaal wordt gebruikt als omkleedruimte. 

 

Vanaf  09.00 uur: Onthaal van de genodigden, keizers- en koningsparen (koffie, thee, frisdrank) vindt 

plaats in de receptiezaal van het stadhuis, gelegen achter het secretariaat. Tussen 09.00 uur en 09.40 

uur worden de genodigden, alsook de keizers- en koningsparen verwacht in de Trouwzaal van het 

stadhuis.  

 

Om 09.45 uur worden zij er welkom geheten door de burgemeester of schepen van de stad. Na de 

toespraak vertrekken de konings- en keizersparen naar de kerk. 

 

Om 10.10 uur worden de genodigden afgehaald en begeleid naar de Sint-Nicolaaskerk door het 

trommelkorps van Harlindis en Relindis Ellikom. Zij worden welkom geheten door deken Raf 

Vermeulen aan de ingang van de kerk en naar hun voorbehouden plaatsen gebracht door de 

ceremoniemeester. 

 

Om 10.30 uur: misviering voorgegaan door voornoemde deken en opgeluisterd door het koor Sint-

Gregoriusgild. 

 

Om 11.30 uur: opstellen voor de optocht op het Sint-Nicolaasplein in de onmiddellijke nabijheid van 

de kerk op de aangebrachte nummers, links en rechts van de kerk. 

 

Bij het verlaten van de kerk worden de aanwezigen onthaald door de groep “Trommelfluit” welke 

zich opgesteld heeft aan de kerkdeur. 
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Om 11.40 uur: vertrek historische optocht door de stad onder politiebegeleiding (plusminus 1.500 

meter). Defilé aan het podium, opgesteld op het marktplein. 

 

Om 12.30 uur: toespraak door de burgemeester (of schepen) en de ondervoorzitter van de Federatie. 

Aanstelling nieuwe voorzitter en huldiging van de uittredende voorzitter. 

 

Om 12.45 uur: gildebreuken en ander patrimonia naar de tentoonstellingsruimte brengen, 

ondergebracht in de Vredeszaal van het stadhuis. De vaandels worden opgesteld aan het podium. 

 

Tot 14.20 uur: middagmaal in de omliggende horecazaken.  

GILDEN RESERVEREN RECHTSTREEKS BIJ DE HORECAZAKEN 

 

Om 14.30 uur: opening van de tentoonstelling en start van de verschillende activiteiten op en rond het 

podium. 

 

Van 14.30 uur tot 15.00 uur optreden van “De grote Kornemuze”: een groep doedelzakspelers 

brengt een wandelconcert op het marktplein. 

Verder zijn er optredens van volksdansgroep Boerke Naas, gildedansen door de Sint- 

Sebastiaansgilde uit Kampenhout, roffelaars en vendeliers van de Hoge Gilderaad der Kempen. Er is 

boogschieten op liggende wip en met kleine kruisboog. 

 

Van 14.30 uur tot 16.30 uur: mogelijkheid tot bezoek Mercatormuseum, het SteM-Stedelijk museum 

Zwijgershoek, de Salons of het Pijp- en Tabaksmuseum, een bezoek aan de O.L.V.-kerk of aan de 

Sint-Nicolaaskerk met aandacht voor de kerkschatten en een geleide wandeling rond art deco-

architectuur. De dienst Toerisme verzorgt het toeristisch programma op basis van voorafgaandelijke 

inschrijvingen, via de Federatie die de toeristische bezoeken coördineert.   

 

Om 17.00 uur: gastoptreden van de Grote Kornemuze, Trommelfluit en Fanteyfare 

 

Om 18.00 uur: einde gildedag – toespraak door de voorzitter van de Federatie en de burgemeester. 

Daarna overhandiging van TWEE verschillende aandenkens aan de deelnemende gilden, afhalen 

gildepatrimonia en vaandels. 

 

 

Voorzitter Commissie feestelijkheden 

Willy Willems 
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VOLKSKUNSTGROEP BOERKE NAAS SINT-NIKLAAS 

1949 
 

Zoals Boerke Naas danst, verder bouwend op de grondvesten van onze traditie. Een moderne, 

krachtige getuigenis van een levensstijl. 

 

Gesticht in 1949 door Nest Van Eynde (†) blijft Boerke Naas onveranderd een aanstekelijk-vitale 

volkskunstgroep met een brede waaier van activiteiten: volksdans, volkszang, kunstambachten, 

volksmuziek en vendelzwaaien. 

 

Boerke Naas is meer dan een volkskunstgroep. Het is een levensstijl, een eigentijdse manier om bezig 

te zijn met ons onvervreemdbaar cultuurbezit, dat beleefd kan worden in volksdans, vendelzwaaien en 

ambachten. Volkskunst is bezig zijn met ons levend erfgoed, met vrienden samen bij Boerke Naas. 

Volkskunst is zelf doen. 

 

Feestvieren als vorm van levensechte cultuur. 

Spontaan gestileerd. Hartelijk en toch verfijnd. De 

wenteling van de seizoenen in gemeenschap 

beleven: lentefeest, meiboomplanting, herfstmale. 

Samen putten uit de bron van de natuur: ons ritme 

vinden. De kern van een cultuur is haar symboliek. 

Zin geven aan een gebaar. Een geschenk wordt een 

band tussen vrienden. Een teken van verwantschap: 

dezelfde voedingsbodem, dezelfde geschiedenis, 

dezelfde droom. Zoals zwaarddansen. Het symbool 

van kracht en trouw wordt een zevenster, teken van de zon. Bron van het leven. Er is niets kunstmatig 

aan de manier waarop Boerke Naas de symbolen doet herleven. Het is op de eerste plaats een volledige 

beleving, intens, spontaan, totaal. Zo echt als de mensen met wie je het samen ervaart. 
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Volksverbondenheid is een wezenlijke 

voedingsbodem van Boerke Naas. Geen 

theoretisch begrip, maar een voortdurend beleefde 

werkelijkheid. Juist deze diepe eerbied voor de 

eigenheid roept een grote waardering op voor het 

eigene van de andere volkeren. In deze geest 

wordt internationale verbondenheid en 

vriendschap én vanzelfsprekendheid én een 

spontane wederzijdse verrijking. Zo is het 

traditionele vendelzwaaien, maar nog steeds 

springlevende vendelzwaaien, een voor alle 

volkeren verstaanbare en genietbare groet van 

Boerke Naas, over de grenzen heen. 

 

Huisvlijt en ambachten. Twee woorden voor een kunstzinnig bezig zijn met natuurlijke materialen: 

wol, kant, touw, … Oude vertrouwde handelingen: spinnen, weven, knopen, klossen, … Bijna 

vergeten. Nu opnieuw geliefd en hartstochtelijk beoefend door jong en oud. Een kenmerkend initiatief 

van Boerke Naas: het waardevolle bewaren en een nieuw leven geven. Niet kunstmatig, niet 

occasioneel. Maar een eigentijds element van onze cultuur. Verrijkend, verblijdend, blijvend. 

 

Muziek is de ziel van een volk. 

Steeds heeft Boerke Naas de 

volkskunstmuziek hartstochtelijk 

beoefend, verdedigd tegen 

onwetendheid en miskenning, 

geliefd gemaakt bij de vele 

duizenden die aandachtig en 

genietend hebben geluisterd. De 

schat van eigen liederen en 

composities bieden Boerke Naas 

een onuitputtelijke bron om hun 

feesten en optredens op een 

unieke, aanprijzende, 

ontroerende en charmerende 

manier op te luisteren. Muziek is 

de ziel van het leven van Boerke 

Naas. 

 

Volksdans is meer dan een danspasje op een oude melodie. Het is een gezamenlijk gestileerd 

lichamelijk beleven van de muziek. Het is het beheersen van het eigen lichaam en ledematen in 

harmonie. Met de muziek, met jezelf, met de anderen. Boerke Naas koos bewust de kledij, modern, 

mooi en prettig draagbaar. 

 

  



10 

 

INDRUKWEKKEND EUROPEES SCHUTTERSTREFFEN TE NEER 

(LEUDAL) 
 

Elke 3 jaar verzamelen de Europese gilden en schutterijen in een bepaald land voor het Europees 

Schutterstreffen (EST). Van 17 tot en met 19 augustus 2018 was dit groots evenement te gast in Neer, 

een deelgemeente van de Nederlandse gemeente Leudal. 

 

Het feestweekend begon op vrijdag 17 augustus, met om 14.00u de officiële ontvangst door de 

burgemeester in de feesttent en om 16.00u de investituursmis in de H. Martinuskerk van Neer. Tijdens 

deze viering werden een aantal verdienstelijke leden geëerd en opgenomen in de Ridderorde van de 

Heilige Sebastiaan in Europa. 

Om 19.00u gebeurde dan de officiële opening van het 19de Europees Schutterstreffen, waarbij o.a. de 

vlaggen van de deelnemende landen gehesen werden. Omstreeks 20.00u startte dan de eerste van drie 

feestavonden. 

 

Zaterdag 18 augustus was dan de dag van het 

Europese Konings- en Prinsenschieten. 

Tussen 9.00u en 11.00u konden de deelnemende 

koningen en prinsen zich aanmelden voor de 

schieting. Deze gebeurde met de buks en er waren 

voor de voorronden 16 schietbomen voorzien. Op 

deze schietboom was een plakkaat bevestigd, waarop 

een vogel in een zwarte ring geschilderd stond. De 

bedoeling was dat de koningen de ring uit zouden 

schieten, waardoor de schijf met de vogel zou vallen. 

Via de voorronden zou bepaald worden welke 

koningen er nog mee naar de finale zouden gaan. 

Voor Regio IV (België en Frankrijk) zou dit diegene 

zijn die de vogel naar beneden wist te halen. 

 

Even na 12.00u startten dan de voorronden. Al snel waren er steeds groter wordende gaten te zien in de 

ringen, en de massaal toegestroomde toeschouwers keken met stijgende spanning toe welke schijf het 

eerst zou vallen. Ze hoopten natuurlijk ook dat het hun koning zou zijn die het fatale schot zou geven, 

of dat hun koning mee zou mogen naar de finale. 

Aan schietboom 10, waar de Belgen en Fransen schoten, duurde het 4 rondes (met 32 schutters) 

vooraleer de vogel naar beneden kwam. Het was de koning van het Noord-Franse Godewaersvelde 

(Frans-Vlaanderen) die hem het fatale schot wist te geven, en die dus mee naar de finale zou gaan. 

 

Daarna was het wachten tot ook bij de andere schietbomen de winnaar gekend zou zijn. Bij enkele 

groepen duurde het wel een tijdje en de laatste vogel viel zelfs pas kort voor 15.00u. Daardoor startte 

de finale van het Konings- en Prinsenschieten ook pas om 15.15u, een kwartiertje later dan voorzien. 
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Uiteraard was de belangstelling voor deze finale groot, en heel wat schutters zagen hoe om 17.20u de 

vogel bij de prinsen naar beneden tuimelde. Het was Christopher Hofmann van de Duitse St. 

Sebastianus Schützenbruderschaft Rheindorf von 1428 die zich tot Europees Prins wist te kronen. 

Een tiental minuten later volgde dan de vogel bij de koningen: daar was het Leo Niessen van de 

Schutterij Sint-Martinus Linne (Nederland) die de titel van Europees Koning behaalde. 

Beide laureaten en hun gilden moesten zich daarna wel reppen om tijdig in de kerk te geraken voor de 

kroningsmis om 18.00u… 

 

Gedurende de ganse namiddag was er al een heel programma geweest met muziek en dans, en de sfeer 

werd alleen maar uitbundiger toen bekend werd dat er een nieuwe Koning en Prins waren. En reken 

maar dat er verder gevierd werd tijdens de feestavond die om 20.00u startte, en waarop de beide 

laureaten gehuldigd werden. 

 

Op zondag 19 augustus was het echter alweer tijdig verzamelen geblazen op het feestterrein, voor de 

misschien wel mooiste en indrukwekkendste dag van het hele Schutterstreffen. 

Na de officiële ontvangst om 10.00u en het welkomstwoord aan de deelnemende verenigingen een 

uurtje later, begonnen de eerste groepen zich richting het opstelterrein te begeven. Van daar zou de 

optocht doorheen Neer vertrekken. 

Rond 12.00u was het dan zo ver. Onder een stralende zon zette de stoet zich in beweging. Een 500-tal 

groepen liet zich van zijn mooiste kant zien en langsheen het 2,2 km lange parcours waren er vrijwel 

geen plaatsjes meer vrij door de vele toeschouwers. 

Ongeveer halfweg en aan het einde van het parcours had de organisatie waterbevoorrading voorzien 

voor de deelnemers aan de optocht, wat zeker geen overbodige luxe was gezien het warme weer. 

 

Uiteindelijk kwam de laatste vereniging in 

de stoet aan rond 18.15u. Daarna was het 

tijd om enerzijds aan de laatste feestavond 

te beginnen, en anderzijds voor de officiële 

slotceremonie. 

Na een eerste dankwoord volgde de 

Brabantse Opmars, waarbij enkele 

Brabantse gilden met vliegend vaandel en 

slaande trom richting tribune marcheerden. 

Daarna volgden nog enkele toespraken, 

waarna de Europese vlag gestreken en naar 

de tribune gebracht werd. De beschermheer 

van de EGS, Karl von Habsburg, nam de 

vlag in ontvangst en droeg ze over aan 

de volgende inrichter van het EST, 

namelijk de stad Deinze en de gilde van 

Ooidonk. 

Na het dankwoord door de 

vertegenwoordiger hiervan, sloot 

Charles-Louis Prins de Merode, 

president van de EGS, officieel het 19de 

Europees Schutterstreffen. Na enkele 

geweerschoten gebeurde de terugtocht 

van de Brabantse Opmars en tot slot 

vormde een nieuwe reeks van 

geweerschoten het officiële einde van de 

slotceremonie. 
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Daarna is er ongetwijfeld nog duchtig 

verder gefeest en geklonken op de nieuwe 

Europese Koning en Prins, en op een 

geweldig Schutterstreffen. 

 

Het was een zeer geslaagde en 

indrukwekkende driedaagse, mede dankzij 

het prachtige weer. Verschillende 

duizenden liters bier en andere dranken 

hebben de dorstige kelen gesmeerd en in 

totaal zouden zo’n 55.000 mensen deel 

hebben genomen aan deze drie dagen vol 

feest. 

We kijken alleszins nu al uit naar een 

hopelijk even succesvol 20ste Europees Schutterstreffen, van 20 tot en met 22 augustus 2021 in Deinze. 

 

Tekst en foto’s Davy Ickx 
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64STE  GROOT BRABANTS GILDEFEEST TE MEENSEL-KIEZEGEM 
 

Doordat de koning van Meensel, Geert Pasteyns, in 2017 met zijn eerste schot de hoofdvogel naar 

beneden haalde tijdens de schieting voor Opperkoning van Brabant, was het voor het tweede jaar op rij 

dat de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Meensel het Groot Brabants Gildefeest mocht organiseren. 

 

Zaterdag 30 juni 2018 startte vroeg voor de gilde, want 

ondanks het feit dat er de avond ervoor al heel wat 

klaargezet was, moesten er nog wat zaken in orde gebracht 

worden. Zo werden o.m. om 7.00u de straat aan het terrein 

afgesloten en werden nog enkele tentjes rechtgezet. Alles 

moest klaar zijn, zodat om 9.30u gestart kon worden met 

de schieting voor Opperkoning van Brabant. 

Na een korte toespraak van Opperhoofdman Eddy 

Vanbergen, bevestigde schietmeester Ferdi Luchtens de 

oppergaai op de spil. Nadat hij 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 

Geert Pasteyns, 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 klein beetje wind, waardoor 

velen toch verwachtten dat er snel een 

nieuwe koning zou zijn. En bijna was het 

ook zo, toen (opnieuw) de koning van 

Meensel, Tamara Vandesande, bij haar 

eerste schot de vogel wist te raken. Jammer 

genoeg voor haar draaide hij enkel en 

kwam hij niet naar beneden. 

Nadat de vogel opnieuw was vastgezet, 

ging de schieting verder. Een paar keer was 

het bijna raak, maar uiteindelijk bleef de 

oppergaai staan tot in de 28ste ronde. Toen 

trof Roger Pletincx van Sint-Pieters-

Kapelle raak en wist zo het Groot Brabants 

Gildefeest na 11 jaar opnieuw naar zijn gemeente te halen. 
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Na een korte huldiging van de nieuwe Opperkoning in de schaduw van de staande wip, was het hoog 

tijd om de inwendige mens te versterken met de barbecue, waar lekker van werd gesmuld. 

Gezien de oppergaai echter pas om 11.50u naar beneden tuimelde, werd het al heel snel tijd om zich 

klaar te maken voor de eucharistieviering om 13.00u en schoof het programma ook met een kwartiertje 

op. 

Van aan het Ontmoetingscentrum ging het in optocht naar de Sint-Matheuskerk. De stoet werd 

voorafgegaan door 2 bagpipers van de Wallace Pipe Band, die bekende en minder bekende 

muziekstukken uit hun doedelzakken toverden. 

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 de bagpipers, terug naar de feestzaal. 

Daar aangekomen vormden alle gilden opnieuw een erehaag, waartussen de gilde van Sint-Pieters-

Kapelle de zaal binnen ging. Vervolgens stelden de vaandeldragers zich op naast het podium en nam 

het officiële gedeelte een aanvang. 
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Na toespraken van Davy Ickx, secretaris van de gilde van Meensel, Rudi Beeken, burgemeester van 

Tielt-Winge, en Opperhoofdman van Brabant Eddy Vanbergen, nam het nieuwe Opperkoningspaar 

plaats op het podium. Hierna kreeg 

kersvers Opperkoning Roger Pletincx de 

grote wisselbeker overhandigd van Geert 

Pasteyns, die er na een jaartje weer 

afstand van moest doen. Van de 

burgemeester kreeg Roger 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, 35 of 50 jaar lid zijn van hun gilde, en 

daarom vereerd werden met respectievelijk een bronzen, zilveren of gouden papegaai. 

 

Gedurende de rest van de 

namiddag was er de 

mogelijkheid tot schieten 

op de liggende wip, 

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. 

Na de prijsuitreiking werd 

er verder gedanst, en De 

Vlieger, uitgebeeld door de 

gildeleden van Herne, 

vormde zo’n beetje de 

afsluiter van de dag. Gezien het merendeel van de aanwezigen namelijk al naar huis was voor 18.00u 

(vanwege het warme weer?), viel de traditionele polonaise jammer genoeg wel wat in het water. 

 

Uiteindelijk werden de aandenkens, ter herinnering aan dit Gildefeest, nog uitgedeeld en daarna was 

het weer tijd om op te ruimen… 

We hopen alleszins dat iedereen toch genoten heeft van de dag (suggesties zijn uiteraard altijd 

welkom), en graag nodigen we jullie nu alvast van harte uit voor het 65ste Groot Brabants Gildefeest, 

op 29 juni 2019 in Sint-Pieters-Kapelle. 

 

Davy Ickx 



 
 

2018 is een jubileum jaar en dat hebben we op zondag 15 juli gevierd. 

 

Deze viering stond in het teken van erfgoed. Veel handboogschutters zijn van nature uit verzamelaars, 

zo bewaren ze materiële getuigen voor zichzelf en de volgende generaties. Dit is ook van toepassing 

bij een vereniging. De Koninklijke Handbooggilde Deinze Sint-Sebastiaan biedt hun leden 

ontspanning, ledenschietingen en verbroederen met andere gilden. Objecten, herinneringen, beelden en 

documenten uit het verleden en heden maken hier deel van uit: ze vertellen onze 590-jarige traditie. De 

intrede van het nieuw vaandel en de schenking van de materiële getuigen aan het Mudel (Museum van 

Deinze en Leiestreek) waren die dag dan ook de hoofdactiviteiten tijdens de academische zitting.  

 

57 schutters en talrijke genodigden werden vanaf 13.00 uur ontvangen door de Koning Karel De Vis 

en de secretaris/penningmeester Koen De Graeve. In afwachting van de academische zitting werd er 

een natje en een hapje aangeboden. 

 

Omstreeks 14.00 uur werd op de tonen van “Who Pays The Ferryman” van Yannis Markopoulos de 

academische zitting geopend. De secretaris/penningmeester Koen De Graeve en actief lid Sofie 

Pollentier waren de gastheren van dienst en heetten alle bezoekers van harte welkom. 

Tijdens de receptie konden de bezoekers genieten van een minitentoonstelling over de patroonheilige Sint-Sebastiaan uit de 

collectie van Davy Goedertier. 
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“Beste handboogschutters en sympathisanten, de K.H. Gilde Deinze Sint-Sebastiaan viert vandaag 

haar 590-jarig bestaan, dit met respect voor het verleden en met vertrouwen naar de toekomst toe.  

De apotheose van vandaag is de schenking van cultureel erfgoed aan het museum van Deinze en 

Leiestreek, het Mudel, en de intrede van het nieuw vaandel. 

Mag ik namens de R.v.B. en haar voorzitster van harte welkom heten: het College van burgemeester 

en schepenen, met name burgemeester dhr. Jan Vermeulen, schepen van sport dhr. Norbert De Mey, 

schepen mevr. Trees Van Hove en schepen dhr. Bruno Dhaenens, de R.v.B. van de Koninklijke 

Nationale Bond der Belgische Wipschutters met name voorzitter dhr. Marc De Bruyne, jeugdvoorzitter 

dhr. Marc Goedertier, secretaris-generaal dhr. Bram Uvyn, secretaris digitale communicatie dhr. 

Dieter Gezels en hoofdafgevaardigde dhr. Etienne Pyfferoen, de vertegenwoordigster van het Mudel, 

de vertegenwoordiger van het erfgoedcel Leie Schelde en de vertegenwoordiger van de Federatie van 

Vlaamse Historische Schuttersgilden, de hoofdmannen van verscheidene gilden, heren en dames 

handboogschutters, jeugdschutters en sympathisanten”. 

 

    
 

Na de verwelkoming nam de hoofdafgevaardigde sector 2 “K.N.B.B.W.” het woord. Hij bedankte alle 

aanwezigen en onderstreepte het belang van samenwerking tussen de handbooggilden binnen zijn 

sector. 

 

Op muziek van NOVA “Nova Aurora” werd er 

een aandenken aan de prijswinnaars seizoen 

2017 overhandigd. Koning dhr. Karel De Vis, 

kampioen dhr. Koen De Graeve, Grote Prijs 

Canteclaer dhr. Björn Corijn en de prijs Frida 

dhr. Bart De Graeve. 

 

Dit jaar reikten we ook een lifetime 

achievement award uit. “De voorzitster Mevr. 

Frida De Vrieze, onze steun en toeverlaat, 

heeft na het overlijden van dhr. Andriën De 

Meulemeester het heft in handen genomen. Het 

was zeker geen geschenk, de Gilde haar 

hoogdagen waren al lang vervlogen. Op 

publieke schietingen waren er nog amper een 

twintigtal schutters. De voorzitster vond in de huidige secretaris/penningmeester de betrouwbare 

partner om langzaamaan de Gilde nieuw leven in te blazen. Heden mogen we terug gezien worden. 

Getuige hiervan is de jaarlijkse dobbelsteenschieting tijdens de Deinse Feesten en de Grote Prijs 

Canteclaer op de laatste zondag in augustus. Zonder de steun van Frida was dit quasi onmogelijk om 

dit te verwezenlijken. Het werk is zeker nog niet af, maar dit neemt niet weg dat we Frida erkentelijk 

zijn voor de inspanningen die zij tot op vandaag heeft geleverd. De hoofdafgevaardigde en de K.H. 
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Gilde Deinze Sint-Sebastiaan willen U daarom een aandenken en een bloemetje overhandigen met op 

de achtergrond een muziekje van Frank Mills “Music Box Dancer”. 

 

                

 

 

Een club, vereniging of Gilde die zijn zoveelste bestaansjaar viert, voor het stadsbestuur en R.v.B. 

K.N.B.B.W. is dit wellicht een bijna maandelijkse terugkerende opportuniteit van toespraken en 

recepties, wat meteen ook de vereniging een hart onder de riem steekt om verder te werken, maar voor 

de club, vereniging of Gilde is het ook een beetje een kort intermezzo waarin er toch altijd een beetje 

wordt teruggegrepen naar het verleden, naar de geschiedenis, naar wat werd verwezenlijkt.  

Zo ook voor onze Gilde. De grondleggers 590 jaar geleden zouden niet geloven welke geweldige Gilde 

door de jaren heen het gevolg zou zijn van hun initiatief. 

 

Deze Gilde kan zich beroepen op een 590-jarig vrij bestaan. Op 26 oktober 1428 werd door Philippus 

van Bourgondië het charter van vrij bestaan afgeleverd. In het charter stond ook dat de Gildebroeders 

van Sint-Sebastiaan te Petegem reeds lange tijd de handboog hanteerden. Dit doet vermoeden dat de 

Gilde al ouder is dan 590 jaar. Hoe oud, kan men moeilijk opmaken. Het zou niet ongepast zijn te 

veronderstellen dat de Gilde al bestond in het jaar 1302 wanneer onze dappere voorouders onder 

begeleiding van Arend Drubbel naar het Groeningeveld optrokken, dit ter verdediging van de Vlaamse 

vrijheden en rechten. 

Dit charter werd nogmaals bevestigd op 23 mei 1445, de in te lijven leden werd vastgelegd op 100 

schutters. De Gildebroeders dienden in klederdracht uitgedost met boog en pijl te verschijnen 

telkenmale de heer Philippus van Bourgondië hen opriep. 

Op 22 december 1522 bekrachtigde Keizer Karel het charter van het vrij bestaan te Gent. 

 

Vanaf het jaar 1878 ijverden de leden om hun Gilde een Koninklijke titel te laten toekennen, doch men 

diende te wachten tot 10 maart 1905 om deze titel te verkrijgen. Deze werd toegekend door Zijne 

Majesteit Koning Leopold II. 

 

Het is altijd leuk dat men enkele weetjes naar voren kan brengen. 

• De Gilde was oorspronkelijk gevestigd in Petegem, pas sedert de aanhechting van Petegem bij 

Deinze werd het Sint-Sebastiaansgild als een volwaardige Gilde van Deinze aanzien. In 1837 

werd voor de 1ste maal een schuttersterrein op grondgebied Deinze verkozen. 

Onze voorzitster kon door medische problemen helaas niet 

aanwezig zijn. Een zeer goede vriendin van mevr. Frida De 

Vrieze, juffrouw Tineke Vanmaercken, nam het aandenken 

en de attenties in ontvangst.  
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• Twee schuttersgilden werden in de loop der jaren aan het Sint-Sebastiaansgild toegevoegd, 

namelijk het Sint-Carolusgild in 1830, die een kort bestaan had, en medio 1848 het Sint-

Jorisgild der voetboogschutters, van oorsprong uit Deinze. 

• In 1788 werd Charles-Louis Van Autryve met zijn 4 ½ jaar, het jongste lid ooit, ingeschreven 

in het ledenregister. 

• Vanaf 1660 tot 1670 wordt er gewag gemaakt dat zowel zusters als broeders lid waren van de 

Deinse schuttersgilde. Zo werd in 1664 de vrouw van de Markies Koningin, wat zeer 

ongewoon was in het historisch bestaan van de schutterijen. 

 

Zoals bij elke eeuwenoude Gilde waren er ook jaren zonder activiteit. 

• Medio de 16de eeuw tijdens de Nederlandse beroerten waarbij de Stad zo goed als volledig 

vernield werd. 

• Van 1796 tot 1801: de periode dat het Frans Directorium de Gilden afschafte en hun 

eigendommen verkocht als Nationaal goed. 

• Van 1868 tot 1878: er waren onvoldoende financiële middelen om activiteiten te organiseren. 

• Tijdens de 1ste Wereldoorlog. 

 

In ons midden is ook dhr. Rudy Parmentier aanwezig. Rudy is de zoon van wijlen Carlos Parmentier. 

Bij aankomst heeft Rudy een sierbord, vervaardigd in het jaar 1982 overhandigd, waarvoor dank. 

Carlos werd door vele schutters aangesproken als “Meester”. Jarenlang was hij leerkracht en nadien 

schooldirecteur van de stadsschool hier te Deinze. Een echt rekenwonder, Carlos was dan ook meer 

dan 40 jaar secretaris van deze Gilde en hij maakte de gloriejaren van 1970 tot 2003 mee. Carlos 

werkte veelal op de achtergrond en beheerde de financiën alsof het de zijne waren, vandaar deze 

anekdote “hij zou een frank in tweeën bijten”. Dhr. Carlos Parmentier werkte dus zonder dat hij het 

misschien zelf besefte mee aan een stukje geschiedenis dat ons 590-jarig bestaan in kaart brengt. 

       

De K.H. Gilde Deinze Sint-Sebastiaan heeft een rijk gevulde geschiedenis. Bij een rijk gevuld 

verleden horen ook schuttersattributen, veel hiervan kan men beschouwen als historisch erfgoed. In het 

Mudel kan je al veel van deze historische stukken terugvinden, zeker en vast een bezoekje waard. Om 

de historische stukken die de Gilde nog in zijn bezit heeft te beschermen en te restaureren, is in 

onderling overleg met het Mudel een inventaris opgesteld. Er werd daarnaast ook overeengekomen om 

deze stukken als schenking toe te voegen aan het reeds gekende patrimonium van de Gilde. 

Op de tonen van King Ricky “Verde” had de overhandiging van enkele historische stukken plaats: 
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• Een treurgalm van het jaar 1826 

• Afscheid als voorzitter van dhr. Leon Mestagh in het jaar 1940 

• Een pijlrapershoed daterend 1960 

• Een eeuwenoud ledenregister 

 

             
 

    
 

Na de overhandiging nam de voorzitter van de K.N.B.B.W., dhr. Marc De Bruyne, het woord. Hij was 

trots te kunnen melden dat de K.H. Gilde Deinze Sint-Sebastiaan de laatste 5 jaren was opengebloeid 

en terug deelneemt aan verscheidene wedstrijden ingericht door de Koninklijke Nationale Bond (het 

Nationaal congres, het Nationaal jeugdcriterium, het Europees kampioenschap, het Kampioenschap 

van België en de Nationale Keizerschieting). Als laatste vroeg hij aan het stadsbestuur om deze Gilde, 

maar ook de andere 4 handbooggilden die Deinze rijk zal zijn na de fusie met Nevele, te blijven 

ondersteunen. Elke Gilde heeft zijn identiteit en maakt deel uit van de stadsgeschiedenis die men niet 

zomaar naast zich neer kan leggen.  

 
Overhandiging van het eeuwenoud 

ledenboek (1878 tot 1985) en de 

pijlrapershoed onder goedkeurend oog 

van de vertegenwoordiger erfgoedcel Leie 

Schelde aan de vertegenwoordigster van 

het Mudel. 
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De voorzitter van de K.N.B.B.W. gaf de microfoon door aan de burgemeester, dhr. Jan Vermeulen. De 

burgervader heeft een vermoeden dat er al sprake was van de Sint-Sebastiaansgilde in de beginjaren 

1200 en vroeg aan de vertegenwoordiger van het erfgoedcel Leie Schelde of hij dit niet eens kon 

nakijken in de stadsarchieven. Hij vroeg aan de 5 gilden die Stad Deinze ’t Land van Nevele rijk zal 

zijn, om naar de toekomst toe, gezond en sportief samen te werken; een Kampioenschap van Deinze 

zou tot de mogelijkheden moeten behoren. Als laatste beloofde de burgemeester om de infrastructuur 

te vernieuwen, dit naar het Europees Schutterstreffen in het jaar 2021 toe. Hij vroeg aan de voorzitter 

dhr. Danny De Vetter en zijn R.v.B. EST 2021 om in het jaar 2021, in samenwerking met de andere 

gilden de schutterijen in de kijker te plaatsen met tal van activiteiten en/of evenementen. 

 

    
 

 
Verdoken achter een goudkleurig laken zat een nieuw 6de vaandel verscholen, dat samen met alle 

aanwezigen mocht intreden in de geschiedenis van deze eeuwenoude Gilde. 

 

Deze Gilde telt tot op heden 5 vaandels waarvan er 2 te bezichtigen zijn in het Mudel. Drie vaandels, 

net als andere historische attributen, zijn hoogstwaarschijnlijk verloren gegaan tijdens de talrijke 

oorlogen die onze streek heeft gekend. 
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• Het 1ste vaandel dateert van bij het vrij bestaan in 1428. 

• In het jaar 1543 werd het 2de vaandel boven de doopvont gehouden. 

• Op 19 juli 1768 werd een 3de vaandel in gebruik genomen, een banier met wapenschild van de 

familie De Merode uit Deinze. 

• 50 jaar later, in 1818, werd het noodzakelijk geacht een nieuw vaandel te laten maken, 

namelijk een vaandel met Bourgondisch kruis en een beeld van de patroonheilige Sint-

Sebastiaan in het midden, met de wapenschilden van Deinze en Oost-Vlaanderen. Het vaandel 

van de fam. De Merode werd altijd samen met dit vaandel gedragen. 

• Ter gelegenheid van het vijfde eeuwfeest in 1928 werd een nieuw zijden vaandel vervaardigd 

door de zusters Maricolen. 

 

In het nieuwe 6de vaandel wordt de geschiedenis en de verbondenheid met de Stad Deinze naar voor 

gebracht in een modern jasje. Het vaandel is vervaardigd in kunstzijde gevoerd met damast, versierd 

met goudgallons en goudfranjes. 

Net als de vorige vaandels is het een symbool en herkenningsteken van de K.H. Gilde Deinze Sint-

Sebastiaan, het is bedoeld zoals de geschiedenis het voorschrijft: ons van andere Gilden te 

onderscheiden en ons voortaan terug als groep te tonen bij belangrijke evenementen. 

Onder begeleiding van Les Lacs du Connemara (Michel Sardou) werd het goudkleurig doek door 

burgemeester dhr. Jan Vermeulen en de voorzitter K.N.B.B.W. dhr. Marc De Bruyne verwijderd. 
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Om 15.00 uur was er nog een prijzenschieting met 57 ingeschreven schutters waaronder 5 

jeugdschutters. De jongste deelnemer die de handboog hanteerde was 7 jaar. 

De deelnemende Gilden/Maatschappijen: K.H. Gilde Deinze Sint-Sebastiaan, Gavere Sint-Sebastiaan, 

Mariakerke Sint-Sebastiaan, Merendree Willem Tell, Nevele Sint-Sebastiaan., Lotenhulle Vrije 

Schutters, Koninklijke en Graaflijke handbooggilde Sint-Sebastiaan de Eendracht van Ooidonk, 

Bissegem Sint-Sebastiaan, Gent de Ware Vrienden van Sint-Sebastiaan, Wintam Sint-Sebastiaan, 

Wichelen Sint-Sebastiaan, Wetteren Ten Ede, Drongen de Leie, Merendree Sint-Sebastiaan en het 

bondsbestuur. 

 

 
 

 
Deze viering met intrede van het vaandel werd mogelijk gemaakt met medewerking van: 

• Stad Deinze 
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• Insignia N.V., mevr. Lut Cauberghs 

• Voorzitster mevr. Frida De Vrieze 

• Secretaris/penningmeester dhr. Koen De Graeve 

• Het Mudel (Museum Deinze en Leistreek) 

• Erfgoedcel Leie Schelde 

 

Een speciale dank aan Erfgoedcel Leie Schelde voor de mooie ondersteuning en het gegeven advies. 

 

 
 

“De leden van de Sint-Sebastiaangilde zijn door de eeuwen heen, in goede en slechte tijden, de 

gilde haar oorsprong trouw gebleven“ 
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Secretaris/penningmeester 

 

            De Graeve Koen 
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KONINKLIJK SCHUTTERSGILD SINT-SEBASTIAAN 

BESELARE 590 JAAR JONG 
 
De Beselaarse Koninklijke schuttersgilde is dit jaar 590 jaar jong. Op 16 maart werd het jubeljaar 

ingezet met de wintervogel. Op 17 maart mocht de schuttersgilde de erfgoedprijs in ontvangst nemen, 

een bekroning voor de vele jaren van sport en spel van de eeuweling. 

“Ik draag deze prijs op aan allen die ons voorgingen om 

onze Gilde in stand te houden.” aldus hoofdman Hans 

Van Bockstael. “Wij met onze raad, zijn nu 

verantwoordelijk voor het verder bestaan ervan”. De 

rangen sluiten zich goed in de Beselaarse Gilde en als 

één man klinkt het: “Hop naar de 600 jaar”. De gilde 

telt momenteel een 90-tal 

leden. Als we vragen naar 

het geheim van het succes 

dan horen we “Competitie 

maakt vriendschap dood”. 

Een recreatieve wind zorgt 

ervoor dat ook de mindere schutter 

goed aan zijn trekken komt, wat de 

groep duidelijk doet groeien. Ook 

worden de tradities in ere gehouden. 

Op drie mei was het feest: 590 jaar 

jong, dag op dag, stelde de gilde haar 

banier voor dat verloren is gegaan 

tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het 

feestgebeuren ging door in het 

kasteeldomein van Zonnebeke. 

Opgeluisterd door de fanfare van 

Passendale, die ook jubileerde als 150-jarige, mocht de burgemeester de 

banier onthullen. Oswald Maes, historicus, vertelde het verhaal van de banier in geuren en kleuren. 

Daarna ging het gezelschap stoetsgewijs op pad voor de groepsfoto.  
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KAMPIOENSCHAP ‘T ZUIDWESTLAND 
 
Het kampioenschap 2018 zit erop. 

Ieper WT opende met een goed 

resultaat: 43 punten. Het werd een 

spannende kamp, niemand had 

gedacht dat het resultaat van 

Boezinge Sint-Joris (47 punten) nog 

zou overschreden worden. In de 

laatste ronde haalde Poperinge het 

winnende punt neer en drukte af op 

48 punten. Proficiat aan de winnaars 

en heel erg dank u wel aan de leden 

die met trots achter hun gilde staan 

en hun vlag mee hebben gebracht op 

deze dag. We kregen ook een 

aangename receptie aangeboden door 

de uittredende kampioenen Ieper WT. Volgend jaar te gast in Poperinge. Niet te vergeten, dank je wel 

Werner voor de mooie foto's!  

 

GIOVANNI VAN POTTELBERG (SINT-SEBASTIAAN 

OVERMERE) WORDT 37STE 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 Katrien Mandeville van Sint-

Sebastiaansgilde uit Staden werd gewonnen, boden de 70 aanwezige schutters zich aan om het 37ste 

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 1ste ronde 

schoot Giovanni Van Pottelberg 

als enige de blok. In de 2de ronde 

troffen zowel Guido Passchyn 

(Sint-Sebastiaan Eernegem), 

Giovanni Van Pottelberg (Sint-

Sebastiaan Overmere) en Niels 

Verbiest (Willem Tell Sint-Gillis 

Dendermonde) de blok.  

Niemand van de 3 voornoemde 

schutters slaagde er in de derde 

en laatste officiële ronde nog in 

6de van links: Giovanni Van Pottelberg naast Peter Bouttelisier van Archery 

Dynamics, samen met de bestuursleden van Willem Tell Oostende en zijn 

teamgenoten uit Overmere 
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de hoofdvogel te vellen. Giovanni Van Pottelberge trof dus 2 maal de hoofdvogel en werd de 37ste 

Kampioen van Stene. 

 

KATRIEN MANDEVILLE (SINT-SEBASTIAAN STADEN)  

WINT TROFEE VAN DE STAD OOSTENDE STAANDE WIP 
 

Op dinsdag 24 juli 2018 verzamelden zich een zeventigtal schutters uit 19 verschillende 

maatschappijen rond de staande wip van de K.H.M. Willem Tell Oostende (WTO) in het sportpark De 

Schorre om er de jaarlijkse prijs van de Stad Oostende te betwisten. 

 

In het mooie groene kader van het sportpark genoten de vele aanwezigen van een heerlijke zomerzon 

en pas in de voorlaatste ronde slaagde Katrien Mandeville van de Sint-Sebastiaansgilde uit Staden er in 

de 1ste top neer te halen en was de winnaar van de stadstrofee voor 2018 gekend.  

 

 

 

  

Katrien Mandeville omringd door haar team- en echtgenoot Gilbert Meeuws (3de van links) uit Staden, Peter 

Bouttelisier van Archery Dynamics en de bestuursleden Filip Huyghebaert, Norbert Valcke, Noël Vantyghem, Joseph 

Hicks en Laurent Schouteeten van de K.H.M.Willem Tell Oostende 
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KINJER O.L.S. 
 

Deze tekst werd geschreven door een leerling die mee heeft gedaan aan het Kinjer O.L.S. 

 

Maanden van tevoren werden we uitgenodigd om eens langs te komen in het Schutterslokaal. Ze 

vertelden wat voor verschillende rollen er mee doen aan zo’n O.L.S. bv. Koning, schutter, vendelier, 

trommelaar…. 

Daarna, toen we op school kwamen, vroegen de juffen ons om een top 3 aan leukste rollen op te 

schrijven. Een paar dagen later kregen we te horen welke rol we kregen. Dat was natuurlijk super 

spannend! 

De eerstvolgende vrijdag gingen alle schutters en de trommelaars oefenen. De schutters gingen naar 

het schutterslokaal en de trommelaars oefenden op school. De andere leerlingen bleven niet stil zitten, 

zij gingen in de klas aan de slag om allerlei dingen voor het O.L.S. voor te bereiden. 

 

Een aantal weken later gingen we samen oefenen op de parkeerplaats, in de sporthal, op de straat,……. 

Naderhand gingen we parade lopen voor heel de school met uniform en al! 

Week na week hard oefenen, toen was het eindelijk zover! 

 

We werden opgehaald met de bus, richting Kinjer O.L.S.. Het evenement was op een super groot 

grasveld met een gigantische witte tent in het midden. Daar stond een groot podium waarop later de 

prijsuitreiking werd gehouden. 

Eerst moesten we een parade lopen door het dorp heen, er stonden allemaal mensen aan de kant naar 

ons te kijken. We marcheerden langs de jury. De juffen waren super trots, want na zoveel weken 

stonden we daar dan. 

Toen de parade gedaan was mochten de schutters, waar ik onderdeel van was, gaan schieten. De 

mensen van de schutterij waren erbij om ons te helpen, onze klasgenoten keken vol spanning mee. 

Vervolgens mochten alle kinderen even een korte pauze nemen, er was een dj die leuke nummers 

draaide, waar iedereen lekker op kon dansen. 

Daarna werd iedereen bij het podium geroepen. Alle koningsparen moesten op het podium komen. 

Iedereen zat te wachten op de uitslag. Of we nou iets gewonnen hadden of niet, de juffen en schutters 

waren trots op ons. 

 

Naderhand gingen we terug naar de bus en in de bus zongen we vrolijke liedjes. Al zingend kwamen 

we op 

school aan 

met een 

lach op 

ons 

gezicht. 

We deden 

alle 

spullen in 

de dozen 

voor 

volgend 

jaar. En 

onze 

ouders 

kwamen 

ons 

ophalen. 
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Vrijdag 11 mei, het weer was ons zeer gunstig gezind. De wind was er deze keer niet, zodat er niet als 

hulp kon op gerekend worden. 2de kermisdag en de traditie in onze schuttersgilde is dat we dan 

schieten op een houten vogel voor de titel van Kermiskoning of -Koningin. Marcel, Roger en Armand 

hadden een met pauwenpluimen prachtig versierde houten vogel opgesteld.  

Om kwart na twee loste onze huidige Koning Armand het startschot. Met 13 schutters bestookten we 

de rechtervleugel van de houten vogel. Onze ontslagnemende ondervoorzitter Juul was ook van de 

partij en probeerde voor een laatste keer nog mee te schieten, maar het mikken lukte niet en hij heeft 

de wapens maar neer gelegd. Hij trakteerde de schutters dan maar met een tourné générale. 

 

Met het 34ste schot schoot Georges Kenens de vogel 

vleugellam, maar Josee zag nu haar kans om de vleugel 

naar beneden te halen. Zij won daarmee een fles cava. 

Leon Jacobs, onze nieuwe inwoner van Meldert, haalde 

met het 23ste schot de linkervleugel naar beneden. Ook 

voor hem een fles cava. 

De kop werd door onze jongste schutter Nick 

Vandezande naar beneden gehaald met het 25ste schot.  

Hij won de fles wijn.  

 

Er werd meteen doorgegaan met het lijf van de vogel te 

beschieten. Er kwam niet direct beweging in, wel 

vlogen er regelmatig pluimen in het rond. Maar 

onaangekondigd schoot onze voorzitter Marcel de 

vogel naar beneden met het 45ste schot. Hij werd 

daardoor voor de 5de keer Kermiskoning. 

Daarna zijn we gaan koffie drinken en taart eten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Na de prijsuitreiking moest er nog geschoten worden 

voor klepkoning en klepkoningin. Bij de vrouwen werd 

het een strijd tussen twee: Linda miste op de klep van 2 

cm en Josee schoot wel raak en werd klepkoningin. 

Proficiat Josee.  

Bij de mannen was na 6 rondes de klepkoning bekend. Zij hebben moeten strijden tot op de klep van 1 

cm. Dat ging nog tussen Armand, onze jongste schutter Nick en Johan. Armand miste zijn 14de schot, 

Nick miste zijn 13de schot en Johan miste niet en werd daardoor klepkoning. Proficiat Johan.                                                                          

 

Tot slot willen wij iedereen bedanken die heeft meegeholpen om deze activiteit te doen slagen en dit al 

voor de 60ste keer. In het bijzonder danken we ook de fanfare Sint-Willibrordus, die ieder jaar met de 

gepaste muziek de hulde komt opluisteren. 

 

Proficiat aan Koning Marcel en Koningin Martha! 
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DE KONING VAN HET VLAAMSE LEVENSLIED HOUDT 

LAREN IN DE BAN 
 

De jongste editie van de culturele avond, ingericht door de St.-Lambertusgilde, was andermaal een 

schot in de roos. 

De Larense gildezaal was helemaal volgelopen voor 

het optreden van Guido Belcanto. Met zijn muzikale 

broeders Lieven Demaesschalck op piano, gitaar en 

accordeon en Nicolas Rombouts op contrabas bracht 

hij “Zo goed als alleen”. 

Een optreden van Belcanto is een uitgesponnen 

vertelavond die nooit verveelt. Zijn teksten blijven 

boeien, het is ook altijd wachten op wat komen gaat. 

De zaal hing aan zijn lippen en genoot van een reis 

naar de verschillende “dieptepunten uit zijn miserabele 

bestaan”. 

Gids Belcanto gebruikt daarvoor neerslachtige, soms 

aangrijpende, maar altijd eenvoudige en voor iedereen 

begrijpbare teksten. Wanneer je denkt dat het 

dieptepunt bereikt is, komt er dan die éne zin die alles 

relativeert en wat voorafging omtovert tot een banaal, 

bijna lachwekkend gegeven. 

Een lach en een traan dus, maar meestal in 

omgekeerde volgorde… Guido Belcanto geeft het 

levenslied een eigen invulling. Velen hebben 

geprobeerd om hem in een bepaald muziekgenre te 

stoppen, maar niemand is daar ooit in gelukt. Hij is al 

meer dan dertig jaar zijn eigen koers blijven varen, 

vast gelovend in de kracht van zijn nummers. Belcanto 

is een stroming op zich gebleven en dat siert hem. Het 

succes dat hij de afgelopen jaren oogst, bewijst dat 

Vlaanderen er helemaal klaar voor is.  

“Op de pechstrook van het leven” was de ideale opener voor een avond waarin hij oudere liedjes en 

nummers van zijn nieuwste album moeiteloos aan mekaar reeg. Betere bisnummers dan “Vlammetjes” 

en “Op het zeildoek van de botsauto’s” waren haast ondenkbaar.  

Een optreden van Guido Belcanto is altijd opnieuw genieten en tot rust komen en dat hebben ze in 

Laren geweten. 

 

Foto’s: Betty De Smedt 
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LAREN ZET DE TOON VOOR DE 

GEHUCHTENKERMISSEN IN LUMMEN 
 

Op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 april zette Laren de gehuchtenkermissen van Lummen op een 

sfeervolle manier in. Op zaterdag voorafgaand aan het feestweekend herdacht de St.-Lambertusgilde 

zijn overleden gildebroeders en –zusters.  

 

Vrijdag is er traditioneel het koningsschieten. De eer van 

kermiskoning was dit jaar weggelegd voor Joris Eddy, 

schutterskoning is Snyers Dirk en schutterskoningin 

werd Snyers Sonja. Voor de ploegenschieting waren er 

dan 32 liefhebbers komen opdagen.  

 

Zaterdag werd dan de kermiskoning aan huis afgehaald, 

waarna iedereen in stoet naar café De Bungalow trok en 

daarna terug naar de gildezaal, waar de snoepboom voor 

onze kinderen werd neergehaald door onze 

kermiskoning. De heerlijke geur van onze barbecue 

kwam ons tegemoet. Voor de allerkleinsten had de gilde, 

dankzij Dirk Snyers, springkastelen geplaatst waarop ze 

zich konden amuseren.  

 

Op zondag was de spanning troef: wie zou de 

ballonvlucht voor 2 personen winnen… 

Rond 18.00 uur viel het verdict: Bervoets Elle was de 

gelukkige. Wij wensen haar en haar metgezel een 

prettige vlucht toe. 
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KONINGSSCHIETING TE HALEN 
 

Ik ga niet beweren dat het broeierig heet was, maar onder een wolkenloze stralende hemel, met een 

temperatuur van 35°, kwamen onze leden op die bewuste 7de augustus samen om 14.00 uur. Het was 

de dag dat wij zouden schieten voor Prins en Koning. Zoals het bij (denk ik) elke Gilde hoort werd er 

hier begonnen met de verwelkoming van onze schut(s)ters door de Hoofdman en dit bij een fris pintje 

of voor sommigen een frisdrank. Met zo’n 16 waren ze afgezakt naar de schietboom. Niet iedereen zou 

mee schieten, maar de aanwezigheid werd zeker gewaardeerd. 

 

Om 15.00 uur werd er dan gestart met de Prinsschieting, sinds vorig jaar in het leven geroepen om 

onze jeugd aan te moedigen om deel te blijven nemen en zeker om ze te waarderen, daar zij toch de 

toekomst vormen van het verdere gildeleven. Tot 16.00 uur werd er, telkens er 10 vogels waren 

afgeschoten, terug gevuld naar een volle wip. Van 16.00 uur tot 17.00 uur werd er niet meer gevuld en 

werd het dan ook moeilijker. Voor de leden zelf was het een amusementsschieting, alhoewel er toch 

wat strijd mee gemoeid was. Het was voornamelijk aan de jeugd, zij waren met 2 kandidaten en nog 

wel zussen, om hun kunnen te bewijzen. Zij werden dan ook gesteund door iedereen aanwezig. De 

dorstigen werden zeker op hun wenken bediend, want met deze warmte moest men voldoende vocht 

tot zich nemen, maar zuinig zijn met water. 

 

Er werd dan ook vrij behoorlijk geschoten door de leden, maar de prinskandidaten lieten het in het 

begin een klein beetje afweten, zij het door de warmte of de concentratie. Na 19 ronden geschoten te 

hebben - het was ondertussen 17.00 uur geworden - was onze Prins gekend, met name Kelcy Daniels 

mocht haar vorig jaar veroverde titel met één jaar verlengen. 

 

De tijd was dus stilaan aangebroken om de enkelspil zoals wij zeggen, op te zetten. Vele handen 

maken het werk makkelijker en we hadden dan ook de tijd om nog wat te drinken of voor sommigen 

om van een lekker ijsje te genieten vooraleer aan het grote werk te beginnen,. 

 

Met zijn negenen waren we om rond 18.00 uur aan de Koningsschieting te beginnen. Het was onze 

uittredende Koning Glenn die de schieting mocht openen om alzo zijn titel te verdedigen. Mocht het 

Glenn lukken om met zijn 2 eerste pijlen de oppergaai naar beneden te halen, zou hij Koning blijven. 

Had hij 3 pijlen nodig, dan mochten de andere leden ook hun kans wagen. Tot Glenns spijt lukte het 

hem niet en de andere leden kregen hun kans om zich te bewijzen. Het was en bleef warm, de 

concentratie ten spijt. Onze 2 dames die aan de strijd deelnamen, zouden laten zien dat ook zij de titel 

van Koning in de wacht konden slepen. Maar, o zo spijtig, lang werd er niet gewacht. Reeds in de 

zesde ronde slaagde Glenn erin de oppergaai opnieuw te bemachtigen en zo zijn titel met een jaar te 

verlengen. Zijn titelverlenging geeft hem dan ook het recht op deelname aan het Europese 

Koningsschieten van het EGS te Leudal, zijn deelname aan het Nationaal Koningsschieting te 

Lommel, alsook deelname aan de Koningsschieting van de Hoofdschuttersgilde van Brabant vzw in 

2019 te Sint-Pieters Kapelle. 

 

Gezien het snelle verloop van onze Koningsschieting hadden we nu uiteraard tijd genoeg om de 

inwendige mens te versterken. De brouwer was wel voldoende aanwezig, maar de bakker moest er ook 

zijn met zijn belegde broodjes. Nog menig gerstenat vloeide er achteraf nog door de kelen, want het 

was en bleef warm zoals reeds eerder aangehaald. 

Volgens mij zal dit een jaar worden waar we nog lang zullen over napraten door de warmte die we 

kenden. 

 

Eddy Vanbergen, secretaris Kon. St.-Sebastiaansgilde Halen 
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200 JAAR SINT-SEBASTIAAN NEVELE 
 

Toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 200 jaar Sint-Sebastiaan Nevele 

 

Beste gildebroeders 

Beste vrienden 

Beste mevrouw/meneer de schepen 

 

Namens het bestuur heet ik iedereen van harte welkom op deze toch wel bijzondere dag voor de 

schuttersvereniging Sint-Sebastiaan Nevele. 

 

Inderdaad een bijzondere dag! Vandaag vieren wij het 200-jarig bestaan van onze gilde, maar de eerste 

sporen dateren reeds van lang daarvoor. De eerste sporen van de Nevelse kruisboogschutters dateren 

van 1381! Dat is 637 jaar geleden. In de archieven heb ik een bericht gevonden dat er in 1381 90 

Nevelse kruisboogschutters van Gent naar Kortrijk zijn getrokken, onder leiding van deken Symoen 

Gomaer en zijn 2 banierdragers Jan Vranke en Aloys Lampins. 

 

Het volgende spoor leidt ons naar een Deins verzoekschrift uit 1564 waarin de Nevelse handbooggilde 

wordt vermeld. 

 

En wij gaan verder in de geschiedenis. In 1756 heeft de Sint-Sebastiaangilde voor het eerst een lokaal 

waar ze samenkomen, namelijk Herberg De Zwaan, destijds gevestigd hier op de Markt in Nevele. De 

doelen zouden achter de herberg zijn opgesteld. 

 

Vermoedelijk is het nadien wat stil geweest rond de gilde want in de archieven dateert het 

eerstvolgende bericht van 1818. In dat jaar is er sprake van de “heroprichting” van de Sint-

Sebastiaangilde door Charles Martin Seriacop. Dat is dus exact 200 jaar geleden!  

 

De gilde nam toen zijn intrek in het Lokaal bij Jacques Cannoodt in de Sint-Jansstraat, tegenover de 

Kattestraat. Van een uniform, “eenen groenen jas, ene witte broek en eene zwarte muts” is pas in 1838 

sprake. 

 

Tijdens mijn zoektocht in de archieven kwam ik ook te weten dat orgelbouwer Leo Lovaert lid 

geweest is van onze gilde van 1832 tot 1854. Hij zou zich zelfs koning geschoten hebben in 1844. 

Wanneer de gilde in 1847 verhuist van het Lokaal naar Herberg De Roos van Armand Van Der 

Cruyssen, zouden 10-tallen Gentenaars per “char-à-banc” naar de markt in Nevele zijn afgezakt. Zij 

trokken door de straten met muziek, tot groot jolijt van de Nevelaars. Honderden nieuwsgierige 

Nevelaars kwamen kijken naar de festiviteiten. Het jaar nadien, in 1847, werd de wip hier op de 

Oostbroek opgesteld. 

 

Rond de jaren 1860, na enkele ‘stillere’ jaren, beginnen er uit de omliggende gemeenten leden toe 

treden. 

 

In 1863 wordt het allemaal wat formeler, de statuten worden aangepast en voortaan noemt de 

schuttersgilde zich “maatschappij van den edelen ridder Sint-Sebastiaan”, met de kernspreuk: “Elk om 

het best ofte nayverige”. Het gildelokaal wordt dan ook nog maar eens verhuisd, naar Herberg Den 

Gouden Appel. 

Ook nog noemenswaardig is het lidmaatschap van Cyriel Buysse eind de jaren 1800. 

Koninklijk mogen wij ons noemen sinds 1968. 

 

Onder onze leden heeft zich zelfs ooit een Europees Jeugdkampioen bevonden, Jan Houtekete werd in 

1972 in Duinkerke Europees Jeugdkampioen en ook keizer van het Meetjesland. Een aantal jaren later 
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werd het Europees Jeugdkampioenschap zelfs hier in Nevele op het terrein van de Oostbroek 

georganiseerd. 

Tenslotte wil ik nog meegeven dat ons clublokaal op 1 juli 1984 werd ingehuldigd. 

 

Zoals jullie gehoord hebben houdt onze schuttersvereniging er een rijke geschiedenis op na. 

Maar deze rijke geschiedenis had ik nooit kunnen achterhalen zonder de hulp van de heemkundige 

Kring ‘Het land van Nevele’ en het Museum Stad Deinze. Ik wil beiden dan ook van harte danken 

voor hun hulp bij mijn opzoekingswerk. 

De viering van vandaag had evenmin kunnen plaatsvinden zonder de talrijke sponsors. 

 

Laat ons het glas heffen op deze heuglijke gebeurtenis! Eet allen smakelijk! 
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IN MEMORIAM LAMBERT THIELENS 
 

Op zaterdag 30 juni 2018 overleed thuis in 

familiekring, na een ziekte, ons lid en voormalig 

bestuurslid van de Bond van Schutterijen Maas en 

Kempen, Lambert Thielens. 

Geboren op 13 mei 1934 in Gruitrode, was Lambert 

Thielens een opvallende figuur in de schutterswereld. 

 

In 1950 sloot hij aan bij de schutterij Sint-Anna 

Voorshoven, waar hij lid bleef tot in 1961. Toen in 

1961 in Opitter de schutterij Sint-Trudo heropgericht 

werd, was Lambert een van de heroprichters. 

Daar bleef hij lid totdat de schutterij in 2011 rustend 

ging. Tot aan zijn overlijden bleef hij zetelen in de raad 

van bestuur van deze schutterij. 

Van 2008 tot 2017 heeft Lambert deel uitgemaakt van 

de raad van bestuur van de Bond van Schutterijen Maas 

en Kempen. Ondanks zijn hoge leeftijd heeft hij zijn 

taak binnen het bondsbestuur steeds correct uitgevoerd, 

en konden wij altijd op hem rekenen. 

 

Na het op rust gaan van de schutterij Sint-Trudo Opitter is Lambert lid geworden van de schutterij 

Sint-Martinus Kinrooi, waar zijn inzet steeds gewaardeerd werd. Het was altijd goed vertoeven in zijn 

gezelschap, en dat is wat wij het meeste zullen missen. 

 

Rust zacht, goede vriend. 
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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 

Sticker E.G.S.      € 1,- 

Pin B.O.     € 1,- 
Pin ster E.G.S.      € 2,- 

Manchetknopen E.G.S.    € 14,- 
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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 

 

VERZEKER UW 

GILDE/SCHUTTERIJ 

VIA DE FEDERATIE ! 
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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 bestuurs- 

of redactieleden.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vlaamseschuttersgilden.be/
mailto:online@vlaamseschuttersgilden.be?subject=Inschrijven
mailto:online@vlaamseschuttersgilden.be?subject=Uitschrijven

