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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Geachte gildebroeders en -zusters, waarde vrienden,
Eerst en vooral wil het bestuur van de Federatie jullie allen
een gezond en gelukkig nieuw jaar toewensen, dat 2019
hoopvol en betekenisvol mag zijn voor iedereen.
Wij van onze kant zullen er alles aan doen om er een
uitdagend jaar van te maken!
Zoals medegedeeld in Sint-Niklaas op onze mooie
Gildedag van zondag 30 september ll.
“Waar de toekomst het verleden ontmoet!”
In eerste instantie willen wij de stad Sint-Niklaas van harte
bedanken voor de prachtige ontvangst en organisatie die zij
ons aanboden, van ‘s morgens tot ‘s avonds met een mooi
ingevuld programma. De tentoonstelling, zowel van de stad
Sint-Niklaas als de mooie stukken van onze gilden ter
plaatse, was een prachtige voorstelling.
De talrijke medewerkers en bestuursleden die van deze
onvergetelijke dag iets moois maakten, verdienen ons
grootste respect, want wij weten hoeveel tijd en organisatie
zulke dagen vragen. Het resultaat was subliem.
Uiteraard mogen we onze gilden zelf niet vergeten, want zonder jullie zou de dag niet lukken. Het is
bovendien ook niet eenvoudig alle leden nog te mobiliseren voor een uitstap. Maar de mooie kledij, de
uniformen en de muziek maakten het geheel onvergetelijk!
Natuurlijk was er ook het afscheid van de heer Paul Stoop als voorzitter van de Federatie van Vlaamse
Historische Schuttersgilden. Het was een moment waar iedere aanwezige bij stilstond, maar het was
Pauls persoonlijke wens dit op deze waardige manier te doen. De levensloop van Paul Stoop situeren
in het gildeleven is er één van meer dan 20 jaar en van iemand die alles in het werk heeft gesteld wat in
zijn mogelijkheid lag: het heroprichten van lokale gilden, de talrijke ontmoetingen en het coördineren
als dienaar van alle gilden en verantwoordelijken. Samen met zijn echtgenote Solange was hij vooral
een graag geziene gast. Zijn onmetelijke inzet heeft de Federatie op een dergelijk hoog niveau
geplaatst, dat we gerust als onomkeerbaar mogen bestempelen.
Het zal dan ook geen sinecure zijn om dit op een gelijkaardige vooruitstrevende manier verder te
ontwikkelen.
Maar, zoals gezegd en beloofd, hebben wij ons met het hele team geëngageerd om de Federatie verder
te stimuleren en daar zijn we nu al volop mee bezig. Met de eerste contacten voor het organiseren van
de Gildedag 2019 en met het dossier “ICE “(Immaterieel Cultureel Erfgoed) zijn we meteen in de
juiste versnelling geraakt. Meer hierover in de komende tijdschriften.
Verder willen wij de redacteurs van ons tijdschrift feliciteren en bedanken voor hun dagelijkse inzet
voor elke aflevering. Daarom is het ook belangrijk zoveel mogelijk input van al onze gilden te
ontvangen, zodat wij een blijvend platform kunnen bieden voor de promotie van de activiteiten.
Bedankt voor het vertrouwen dat U stelde in ons en wij zullen er alles aan doen om onze dierbare
Federatie verder te laten bloeien.
Tot binnenkort!
Danny De Vetter
Voorzitter
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WOORDJE VAN DE REDACTIE
Beste lezer,
Het was even wennen bij de opmaak van dit nummer, vooral bij
de vorige bladzijde. Gedurende 17 jaar plaatste ik steevast het
woordje van Paul Stoop bij zijn foto op de eerste bladzijde van uw
tijdschrift. En nu voor het eerst een nieuwe foto en de tekst van de
nieuwe voorzitter.
Langs deze weg wil ik Paul bedanken voor de jarenlange
onvoorwaardelijke samenwerking zowel binnen de Federatie, als
op het lokale (Brabantse) vlak en sluit ik mij aan bij de woorden
van onze voorzitter: meer dan 20 jaar inzet voor het gildeleven
verderzetten zal geen sinecure zijn. Maar met de inzet van het
hele team moet dat lukken.
Bij het begin van het nieuwe jaar wenst de redactie u allen een
gelukkig en deugddoend 2019, een goede gezondheid voor
eenieder persoonlijk en veel succes en een welgevuld programma
voor alle gilden/schutterijen.
Tevens een woordje van dank aan alle “medewerkers”, die telkenmale zo vriendelijk zijn om teksten
en foto’s toe te sturen, zodat wij weer eens een welgevuld tijdschrift kunnen aanbieden.
François Van Noten, hoofdredacteur

4

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.

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.

5

VZW

FEDERATIE van VLAAMSE
HISTORISCHE SCHUTTERSGILDEN
Erkend als organisatie van volkscultuur MB 13 maart 2001

Tijdschrift van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden.

Sinds 2012, na het besluit van de toenmalige Vlaamse minister van Cultuur om de Federatie van
Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw niet langer meer te erkennen als organisatie voor
volkscultuur, waren wij genoodzaakt om ons tijdschrift, naast de jaarlijkse gildedag toch ook een
vlaggenschip van de Federatie, alleen nog maar te publiceren via het internet.
Nu is er vanuit verschillende bonden toch de vraag gekomen om te onderzoeken of het niet mogelijk is
om alsnog over te gaan op een gedrukte versie van ons tijdschrift.
Op de vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn al een aantal voorstellen besproken om dit mogelijk
te maken.
Gezien de kosten voor het drukwerk en eventuele portokosten, zal een gedrukte versie van het
tijdschrift alleen maar mogelijk zijn indien hiervoor voldoende interesse is, m.a.w. als er voldoende
abonnementen, uiteraard tegen betaling, afgesloten kunnen worden.
Daarom willen wij met dit schrijven onderzoeken of het haalbaar is om het tijdschrift weer te gaan
drukken. Concreet vragen wij of er binnen uw bond of federatie, gilden of individuele personen zijn,
die, tegen betaling, een abonnement willen nemen op het tijdschrift.
Indien er voldoende belangstelling is, kunnen wij tegen een betaalbare prijs ons tijdschrift weer op
papier uitgeven. Binnen het dagelijks bestuur is hier heel veel interesse voor.
Daarom vragen wij, indien er mensen of gilden zijn die interesse hebben voor zo’n abonnement, om
een seintje te geven aan het secretariaat. Op dit ogenblik is dit nog vrijblijvend.
Alvast bedankt.
Met gildegroeten
Peter Ressen
Secretaris
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DOSSIER ICE

Zoals u weet is er een werkgroep drukdoende met het voorbereiden van een dossier voor opname van
het gilde- en schutterswezen op de Vlaamse inventaris (zie ook foto hierboven van de
commissievergadering van 29 november 2018).
Om een sterk dossier in te kunnen dienen, hebben wij de steunbetuiging nodig van zoveel mogelijk
gilden en schutterijen.
Het formulier op volgende bladzijde werd verzonden naar de verschillende bonden met verzoek het te
verspreiden onder hun gilden/schutterijen. Hierin kunnen de gilden/schutterijen aangeven dat zij het
initiatief ondersteunen.
Dus dit even ter herinnering voor zij die het formulier nog niet invulden en terugstuurden: druk het af
en stuur het op naar het secretariaat van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, en dit
vóór 31 maart 2019.
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HISTORISCH SCHUTTERSWEZEN ALS IMMATERIEEL ERFGOED
Wij mikken op een erkenning als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed!
Om de schutterstradities in Vlaanderen een duurzame toekomst te geven, wordt momenteel een
aanvraagdossier voorbereid om het historische schutterswezen te laten erkennen als Vlaams
immaterieel cultureel erfgoed. Hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen, gecoördineerd door
de FVHS. Deze mannen en vrouwen werken ijverig aan het aanvraagdossier dat hopelijk leidt tot een
plekje op de inventaris Vlaanderen en een erkenning door de Vlaams minister van Cultuur.
Steun deze aanvraag door volgend formulier in te vullen en te bezorgen aan het secretariaat van de
Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, Breeërsteenweg 394, 3640 Kinrooi, of via mail:
vlaamseschutters@skynet.be
_________________________________________ ______________

Ik vind het belangrijk dat de tradities en sociale gebruiken verbonden aan het historische
schutterswezen in Vlaanderen blijven bestaan, omdat
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Daarom ondersteun ik de aanvraag om het schutterswezen te laten opnemen op de Inventaris
Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Naam

………………………………………..

Gilde

………………………………………..

Adres

………………………………………..
………………………………………..

E-mail

………………………………………..

Telefoon

………………………………………..

Datum

Handtekening
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HET UBO-REGISTER: EEN NIEUWE VERPLICHTING
VOOR VZW’S
In verband met de strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme legde Europa een
aantal verplichtingen op aan de lidstaten.
Dit had tot gevolg dat aan o.a. de vzw’s een aantal nieuwe formaliteiten worden opgelegd die er voor
moeten zorgen dat kan achterhaald worden welke fysieke personen achter de vzw zitten, m.a.w. wie de
“uiteindelijk begunstigden” van elke vzw zijn.
Daartoe heeft de overheid een “UBO-register” op poten gezet. UBO staat voor “Ultimate Beneficial
Owner”.
Elke vzw is verplicht aan dit register een aantal gegevens door te geven, zodanig dat deze gegevens
beschikbaar zijn voor de bevoegde autoriteiten, in het bijzonder de fiscus.
Hoofdzakelijk gaat het over de gegevens van de bestuursleden, de personen die gemachtigd zijn de
vzw te vertegenwoordigen (bvb de gedelegeerd bestuurder), de dagelijks bestuurder, de personen in
wier hoofdzakelijk belang de vzw bestaat, de personen die via andere middelen uiteindelijk
zeggenschap uitoefenen over de vzw.
De gegevens die moeten doorgegeven worden zijn eenvoudig: identiteitsgegevens,
rijksregisternummer, functie, datum vanaf wanneer deze persoon uiteindelijk begunstigde werd…
De informatie kan elektronisch worden doorgegeven op het digitale platform MyMinFin.
Alle praktische informatie over de werkwijze kan teruggevonden op de zeer duidelijke webpagina van
het Ministerie van Financiën:
https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register
Let op, voor de registratie van deze informatie in het UBO-register is de uiterste datum 31 maart
2019.
We raden alle vzw’s ten stelligste aan deze verplichting na te leven aangezien er bij inbreuk
strafrechtelijke administratieve sancties voorzien zijn van € 250 tot € 50.000.
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17DE GILDEDAG OP BEZOEK IN SINT-NIKLAAS
De laatste zondag van september is intussen al jaren een vaste waarde in de kalender van de Vlaamse
schuttersgilden. Dan vindt namelijk de Gildedag plaats, een dag waarop het gildewezen zich extra
toont aan het grote publiek, en waarbij er uiteraard ook met graagte verbroederd wordt tussen de
verschillende gilden. Gaststad voor de 17e Gildedag, op zondag 30 september 2018, was Sint-Niklaas.
Na een busrit vanuit Bekkevoort langsheen de Brusselse Ring, de brouwerij Moortgat (gekend van
Duvel), het Fort van Breendonk en de Scheldebrug in Temse, kwamen we omstreeks 9.00u met de
gilden van het Gewest Diest aan in Sint-Niklaas. De verantwoordelijken van elke gilde begaven zich
daarna naar de Vredeszaal in het Stadhuis om zich aan te melden, terwijl de andere gildeleden reeds op
verkenning gingen in de stad of ergens een koffie gingen drinken.
Intussen werden de koningen, koningsparen, keizers, keizersparen en voorzitters van de deelnemende
verenigingen eveneens verwelkomd in het Stadhuis, door burgemeester Lieven Dehandschutter en
Federatievoorzitter Paul Stoop. Zij bedankten iedereen voor de aanwezigheid op deze 17e editie van de
Gildedag en wensten alle deelnemers een fijne en gezellige dag in Sint-Niklaas toe.
Omstreeks 10.15u stond naar gewoonte de drumband van Sint-Harlindis en Relindis Ellikom klaar om
de genodigden naar de kerk te begeleiden. Enkele minuten later vertrok de stoet met genodigden dan
van het stadhuis naar de Sint-Nicolaaskerk. Daar werden de genodigden begroet door E.H. deken Raf
Vermeulen, die daarna voorging in de viering. Het zangkoor Sint-Gregoriusgild en organist Jan Van
Landeghem luisterden de mis op. Hun muziek en zang vormden een mooi contrast met het
indrukwekkende interieur van de kerk en de traditionele gildegebruiken zoals het gebed van de
schutter, de zegening van de herinneringstekens en het tromgeroffel en groeten van de vaandels bij de
consecratie.
Na het dankwoord door Federatievoorzitter Paul Stoop, verlieten de vaandeldragers als eersten de kerk
om buiten een erehaag te vormen, waartussen de genodigden, koningsparen, gildeleden en alle andere
aanwezigen de kerk verlieten. Zij werden buiten eveneens opgewacht door een delegatie van
Trommel- en fijfergroep Trommelfluit, die alvast een stukje van hun kunnen lieten horen. Daarna
zocht ieder zijn plaats op rond de Sint-Nicolaaskerk, voor de opstelling van de optocht.
Onder een stralende zon
vertrok even later de stoet,
en na een passage rond de
Grote Markt, met een
oppervlakte van 3,19
hectare het grootste
marktplein van België,
kwam de optocht tenslotte
aan op datzelfde plein, in
de schaduw van het
imposante beeld “Het
Woord”. Daar stelden de
gilden zich op voor het
podium, waarna Willy
Willems, penningmeester
van de Federatie, iedereen
verwelkomde. Een
bijzonder woordje van dank ging uit naar de organisatoren en naar alle deelnemers voor hun
aanwezigheid.
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Daarna volgde Annemie Charlier, schepen voor toerisme van Sint-Niklaas, en vervolgens was het de
beurt aan Jeannine Jonckers, ondervoorzitter van de Federatie. Zij leidde hiermee een speciale
ceremonie in, waarbij de opvolging van Federatievoorzitter Paul Stoop officieel bekrachtigd zou
worden.
Jeannine bedankte Paul uitvoerig
voor het werk dat hij de voorbije
jaren leverde binnen het gildewezen
en de Federatie. Na haar toespraak
werd Paul ontdaan van de
voorzittersbreuk, die vervolgens
omgehangen werd bij de nieuwe
Federatievoorzitter, Danny De Vetter
van de Koninklijke en Graaflijke
Handbooggilde Sint-Sebastiaan
"Eendracht van Ooidonk". Pauls
echtgenote Solange werd eveneens
(letterlijk) in de bloemetjes gezet.
Daarna sprak kersvers voorzitter
Danny de aanwezigen toe. Hij
hoopte op een fijne samenwerking
en kondigde eveneens aan dat het bestuur van de Federatie beslist had om Paul tot erevoorzitter te
benoemen. Het ereteken hiervoor kreeg Paul opgespeld door ondervoorzitter Jeannine. Hij kreeg
eveneens het laatste woord en bedankte iedereen voor de mooie jaren die hij met zovele andere
gildeleden mocht beleven binnen de Federatie en het gildewezen.
Tot slot van het “officiële gedeelte” schoten de kanonniers van Rotem de Gildedag op gang.
Daarna was het tijd geworden voor de koningen om hun gildezilver naar de tentoonstellingsruimte in
het Stadhuis te brengen, en voor de vaandeldragers om hun vaandel op te stellen aan de ingang ervan.
Toen dat gebeurd was, werd er op zoek gegaan naar het gereserveerde restaurant voor het middagmaal,
of werd er last minute nog een eetgelegenheid gezocht.
Omstreeks 14.00u begon dan het
namiddagprogramma.
Aan één zijde van de Grote Markt
vertrokken de verschillende gidsen met
hun groepjes gildeleden naar het
gekozen museum of voor de gekozen
wandeling. Zo was er o.m. de
mogelijkheid om een paar historische
stadskernwandelingen te doen met
bezoeken aan het stadhuis of de
kerkschat van de Sint-Nicolaaskerk, of
voor een art deco-wandeling, of voor
een bezoek aan het Mercatormuseum
of het stedelijk museum SteM.
Wie zich hiervoor niet had
ingeschreven, kon uiteraard ook op eigen houtje de stad verkennen, of kon de trommelaars en
doedelzakspelers van De Grote Kornemuze mee volgen op hun rondgang rond de Grote Markt.
Vanaf 14.30u was er op het plein de mogelijkheid tot handboogschieten op liggende wip of
kruisboogschieten op doel. Op het podium gaven de dansers, muzikanten en vendeliers van
Volkskunstgroep Boerke Naas het beste van zichzelf tijdens een drietal optredens, waarbij uiteindelijk
zelfs erevoorzitter Paul Stoop betrokken werd. Een intussen vaste waarde op deze Gildedag, de Sint11

Sebastiaansgilde Kampenhout, gaf een zwierig volksdansoptreden onder begeleiding van hun vaste
muziekgroep “Bruers & Zussen”, en ook de trommelaars van de Hoge Gilderaad der Kempen
verzorgden een knap optreden. In het Stadhuis werd de tijdelijke tentoonstelling over de Sint-Niklase
gilden druk bezocht, de tentoonstelling van het gildezilver en andere gildeschatten kon eveneens op
een grote belangstelling rekenen.
Zo werd het al snel 17 uur, en
was het tijd voor het jaarlijkse
gastoptreden. Daarvoor tekende
met Fanteyfare eerst één van de
bekendste groepen uit de regio
present. Wat later in het optreden
kregen zij versterking van de
muzikanten van De Grote
Kornemuze, zodat er uiteindelijk
meer dan 50 spelers op het
podium stonden. Zij speelden
gekende en minder gekende
volksmuziek en brachten zo de
toeschouwers op de Grote Markt
in vervoering.
Om 18 uur liep de Gildedag echter alweer ten einde, en na de slottoespraken van schepen Annemie
Charlier en Federatievoorzitter Danny De Vetter was het terug aan de kanonniers van Rotem om de
dag “uit te schieten”. Tot slot mochten de deelnemende gilden nog een mooi aandenken in ontvangst
komen nemen.
We mogen weer terugkijken op een zeer geslaagde Gildedag. Een dikke proficiat aan de organisatoren!
Suggesties voor de komende Gildedagen zijn natuurlijk ook steeds welkom, zo wordt deze
verbroederingsdag elke keer wat mooier.
Noteer alvast zondag 29 september 2019 in je agenda, dan zal de 18de Gildedag plaatsvinden in
Deinze!
Nog meer foto’s van de Gildedag kan je bekijken op de website van de Federatie:
www.vlaamseschuttersgilden.be
Davy Ickx
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25STE NATIONAAL KONINGSSCHIETEN IN LOMMEL
De eerste zondag van oktober is intussen al verscheidene jaren vaste afspraak voor het Nationaal
Koningsschieten. Op zondag 7 oktober 2018 vierde dit evenement haar zilveren jubileum in Lommel.
Vanaf 8 uur konden de deelnemende gilden zich aanmelden in
zaal Klosterhof in Lommel Kattenbos. Gezien de dag redelijk fris
en bewolkt begon, werd het binnen in de zaal al snel een
gezellige drukte.
Het was al iets meer opgeklaard toen de genodigden, waaronder
de uittredende Nationale Koning en Prins, even voor 9 uur aan de
zaal afgehaald werden door de drumband van Sint-Harlindis en
Relindis Ellikom en naar de naastgelegen Heilig-Sacramentskerk
marcheerden. Daar werden ze verwelkomd door E.H. Jean Pierre
Laenen, die in de traditionele misviering zou voorgaan.
Om 9 uur ging dan de viering van start. De aanwezige gildeleden
gaven met hun diverse uniformen extra kleur aan de kerk en de
viering in drie talen. Zoals steeds werden de herdenkings- en
eretekens gewijd, waarna de investituur volgde en het ereteken
van verdienste uitgereikt werd aan Henri Vaesen, erevoorzitter
van De Lommelse Schuttersgilden. Een extra kroon op het werk
dat hij al verscheidene jaren binnen zijn gilde en het Lommelse
verbond verzet heeft.
Aan het einde van de viering sprak Peter Ernst, voorzitter van het Belgisch Overlegorgaan, de
aanwezigen toe en overhandigde een aandenken aan dit 25ste Nationaal Koningsschieten aan E.H.
Laenen. Tot slot werd het Limburgs volkslied gezongen, onder begeleiding van het Sint-Ceciliakoor
Lommel Centrum dat de viering opluisterde.
Daarna stelden de vaandeldragers zich
buiten aan de uitgang van de kerk op en
vormden zo een erehaag voor alle
kerkgangers. Vervolgens was het tijd om
de eigen plaats in de optocht op te
zoeken, maar dit liep niet helemaal van
een leien dakje gezien de bordjesdragers
nog niet allemaal present waren. Dit
euvel raakte wat later opgelost, waarna
de stoet zich in beweging zette. Na een
tochtje van zo’n 750 meter kwamen de
deelnemers de feesttent binnen
gemarcheerd, waarna de vaandrigs zich
aan het podium opstelden en de overige
gildeleden zich een plaatsje zochten.
Toen ook de genodigden gearriveerd waren, zou de officiële opening van het 25ste Nationaal
Koningsschieten van start gaan. Gezien er echter ook na een academisch kwartiertje wachten geen
vertegenwoordiging van het stadsbestuur opgedaagd was, ging de openingsplechtigheid gewoon van
start. Toespraken waren er van Maarten Dirikx, voorzitter van de organisatoren, en van Peter Ernst,
voorzitter van het Belgisch Overlegorgaan. Hij opende na zijn toespraak officieel het feest, en na het
spelen van het Belgische en Limburgse volkslied zochten de vaandeldragers hun gilde of schutterij
weer op.
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Intussen was het tijd geworden om de inwendige mens te versterken, en de deelnemers konden
aanschuiven voor stoofvlees, balletjes in tomatensaus of een halve haan, met salade en dessert.
Om 13.30 uur vingen de eerste wedstrijden aan.
Zo waren er wedstrijden boogschieten liggende
wip, luchtgeweer op blokjes, karabijn op klep en
buksschieten. Daarnaast was er ook in de tent
voldoende ambiance.
Even voor 15 uur trokken dan de deelnemende
koningen en prinsen, begeleid door het
welbekende trommelkorps “Hoop in de
Toekomst”, van de feesttent naar de schietstand
voor het Prinsen- en Koningsschieten. Daar werd
kort nog wat uitleg gegeven over de schieting en
na het bidden van het gebed van de schutter
gingen de Prins- en Koningsschieting van start.
Bij de prinsen ging het wat sneller vooruit dan bij de koningen, zodat de vogel na een tijdje onthoofd
werd, daarna een van zijn vleugels verloor en tenslotte gehalveerd op de spil hing. Na een 50-tal
minuten schieten was het dan Kelcy Daniels, prinses van de Sint-Sebastiaansgilde Halen, die de vogel
het genadeschot gaf.
Bij de koningen wist men de houten vogel ook eerst te onthoofden, maar hij leek wat sterker te zijn en
bleef met de borst vooruit de deelnemers uitdagen. Ondergetekende deed zijn best, maar het was
uiteindelijk de koning na hem, Christiane Fillet van de Mechelse Kolveniersgilde, die de vogel na een
dik uur deed vallen.
Vreugde alom bij de leden van de betrokken gildes en niet in het minst bij de laureaten zelf, die
overdonderd werden door de felicitaties die ze in ontvangst mochten nemen.
Een half uurtje later werden de nieuwe Nationale Prins en Koning aan de schietstand afgehaald door de
drumband “Hoop in de Toekomst”, die hen weer naar de feesttent begeleidde. Daar werden ze
voorgesteld aan het publiek.
De huldiging zelf volgde een paar uur later. De uittredende Nationaal Koning en Prins werden ontdaan
van de ereketting en deze werden bij de nieuwe Nationaal Koning en Prins omgehangen. Zij kregen
eveneens een aandenken aan het 25ste Nationaal Koningsschieten en nog enkele andere geschenken.
Ook Henri Vaesen werd nog op het podium geroepen voor een kleine hulde.
Daarna volgde de prijsuitreiking voor het defilé en voor de schietwedstrijden, en aan het einde van de
ceremonie kregen Kelcy en Christiane elk nog een prachtig versierde houten vogel overhandigd, die
één van de Lommelse gildeleden speciaal gemaakt had voor deze gelegenheid. Tot slot bedankte Peter
Ernst iedereen en hoopte dat het een mooie dag was geweest. Daarna verklaarde hij het 25ste Nationaal
Koningsschieten voor gesloten.
Voor alle deelnemende gilden was er nog een aandenken aan deze jubileumeditie voorzien, dat
dadelijk na de slotceremonie afgehaald kon worden. Dat was echter nog niet het einde van de dag,
want daarna barstte het feest helemaal los en ongetwijfeld is daarna nog menig pintje gedronken en
zijn er nog heel wat danspassen gezet.
En mogelijk is er toen ook al uitgekeken naar de volgende editie van het Nationaal Koningsschieten.
Dit 26ste feest zal plaatsvinden op zondag 6 oktober 2019 in Kessenich.
Foto’s van het 25e Nationaal Koningsschieten in Lommel kan je bekijken op
https://photos.app.goo.gl/1KznZk8CGoQ81f4z5
Davy Ickx
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KELCY DANIELS, NATIONAAL PRINS 2018
In 2017 mochten de dames en jeugd +16 voor het eerst mee schieten bij de Prins- en/of de
Koningsschieting te Halen. Daar is het allemaal begonnen, toen ik de eerste Prins werd van Halen. Ik
mocht voor het eerst meedoen bij de Nationale Prinsschieting te Halen. In de ochtend kwam ik aan en
het was allemaal nog nieuw voor mij. Ik ging me aanmelden en daarna gingen we naar de kerk. De mis
was gedaan en toen was er een optocht. Na de optocht was er een receptie en dan was de
Koningsschieting en de Prinsschieting. De Koningsschieting ging door op de staande wip en de
Prinsschieting ging door op de liggende wip. Maar helaas was het mij daar niet gelukt met pijl en
boog, wat wel spijtig was. Maar in augustus 2018 kon ik mijn titel als Prins van Halen terug
verdedigen. Ik had nipt gewonnen van Loudy Daniels en ik werd voor de 2de maal Prins van Halen. Ik
kreeg een nieuwe kans om mee te doen aan de Nationale Prinsschieting. Deze keer vond die plaats te
Lommel. Het was de 25ste Nationale Koningsschieting. Die ochtend was het vroeg opstaan, maar dat
had ik ervoor over. We kwamen toe in Lommel en ik ging me aanmelden. Ik kreeg een papier met daar
mijn naam en een nummer op. Dat nummer bepaalde de volgorde hoe we moesten schieten. Om 9.00
uur begon de mis tot 9.45 uur. Daarna was er een optocht tot aan de feesttent die er stond. Tijdens de
optocht zijn er veel mensen die foto’s hebben getrokken en er was ook een jury. De jury kiest de
mooiste Koning, Koningin, enz. Eenmaal dat we in de feesttent waren, was het wachten tot 15.00 uur
voor de Prins- en Koningsschieting. Om 12.30 uur was er een receptie voor de Koningen,
Koninginnen, Prinsen en de genodigden. Tussendoor was ik al eens gaan kijken aan de schietstand
waar ik moest schieten en daar heb ik ook wat foto’s van getrokken samen met mijn papa. Toen het
eindelijk 14.45 uur was, werden de Koningen, Koninginnen en Prinsen verwacht in de feesttent. We
werden door de drumband Hoop in de Toekomst Lommel naar de schietstand begeleid. Op dat moment
had ik nog geen stress. Net voor dat we begonnen hadden mijn ouders mij iets beloofd als ik Nationale
Prins zou worden. We gingen beginnen met schieten en er stonden heel wat mensen te kijken. Het was
mijn beurt: ik moest als 2de schieten achter de Nationale Prins van het jaar ervoor (2017). Ik had nog
nooit met een geweer geschoten (karabijn.22), dus ik kreeg uitleg van de schietmeester, waardoor ik
moest kijken, dat het een heel gevoelige karabijn was, enz. Het was een houten vogel waarop we
moesten schieten. Ik mikte en mijn eerste schot was al op de vogel en er vlogen stukjes hout weg. Na
een aantal schoten wist ik al hoe ik moest mikken en hoe ik moest gaan staan. Na een 10-tal rondes
viel de kop eraf bij iemand. Een paar rondes later schoot ik de vleugel eraf, waar ik al heel blij mee
was. En er bleven maar stukjes hout wegvliegen. Vanaf de 20ste ronde werd het spannend, de vogel
was al naar beneden gezakt en de mensen rondom ons waren heel aandachtig aan het kijken. Vanaf de
23ste ronde hing de vogel los, de vogel kon op elk moment naar beneden vallen. We eindigden de 24ste
ronde en de vogel hing heel los en het werd heel spannend. Ikzelf had op dat moment heel veel stress.
De Nationale Prins van 2017 schoot en de vogel hing er nog aan en ik kreeg nog een kans. Ik ging naar
het geweer, ik haalde diep adem en keek eens naar de vogel daarboven. Ik nam het geweer vast, ging
in de juiste positie staan, nam nog eens diep adem en mikte. Ik schoot, en de vogel viel naar beneden.
Ik geloofde het zelf niet en ik keek nog eens naar boven en toen naar de vogel die op de grond lag. De
schietmeester zei proficiat tegen mij en nog steeds geloofde ik het niet. Ik ging terug naar de andere
Prinsen en toen ik naar daar wandelde, zei Hugo Steyls “Proficiat, jij bent de nieuwe Nationale Prins
van 2018“. Daarna kwam het binnen: ik ben Nationale Prins van 2018. Ik ging naar mijn ouders en ik
was zo blij, want ik had nooit gedacht dat ik Nationale Prins zou kunnen worden en ik gaf hun beide
een stevige knuffel en van blijdschap kwamen er wat tranen. De Prinsen zeiden allemaal proficiat
tegen mij en ik ging naar mijn ouders. Ik geraakte nog niet bij mijn ouders want iedereen kwam me
proficiat wensen en er werden veel foto’s genomen. Er hadden zo veel mensen proficiat gezegd tegen
mij, het ging allemaal zo snel en zelf had ik dit alleen maar durven dromen. Nog geen 10 minuten later
viel de vogel ook bij de Koningen. Het was ook een dame. De dames waren de winnaars. Wij werden
naar de feesttent begeleid door de drumband Hoop in de Toekomst Lommel. We kwamen aan in de
feesttent en we werden begeleid naar het podium. De nieuwe Koning en Prins werden voorgesteld.
Nadat we voorgesteld waren, moesten we wachten tot 19.00 uur voor de prijsuitreiking. Het was koud
en ik had een sjaal over mij gelegd. Ondertussen kwam er iemand in verband met de prinsenbreuk. Het
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was bijna 19.00 uur en de uittredende Koning en Prins werden op het podium gevraagd en kregen elk
een eremedaille en een boeket bloemen. Daarna werd ik op het podium gevraagd en kreeg ik de
prinsenbreuk overhandigd. Ook kreeg ik een boeket bloemen en een aandenken aan de 25ste Nationale
Koningsschieting te Lommel. Van iemand van het gemeentebestuur kreeg ik een typisch Lommels
product. Het was iets van het Glazenhuis. Daarna werd de Koning ook op het podium gevraagd en daar
werd ook de breuk aan overhandigd. De Koning kreeg ook een boeket bloemen, een aandenken aan de
25ste Nationale Koningsschieting te Lommel en het typisch Lommelse product. Nadat wij de breuk
hadden gekregen, mochten wij helpen bij de prijsuitreiking van de mooiste Koning, Koningin, het
mooiste koningspaar, de beste schutters, de grootste gilde, de mooiste gilde, enz... De prijsuitreiking
was gedaan en wij kregen nog één aandenken van de Prins- en Koningsschieting. Dat was een mooie
vogel in kleur, met pauwenveren en een kroon van bladgoud. Ondertussen was het al 20.00 uur en dus
was het tijd om naar huis te gaan met een mooie titel die ik als Prins misschien niet meer kan behalen.
Kelcy Daniels
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vzw nr: 451.543.314

25ste Nationaal Koningsschieten te Lommel
zondag 7 oktober 2018

Nationale Koning 2018
Voornaam &
Naam:
Gilde/Schutterij:

Christiane Fillet
Kon. Kolveniersgilde Mechelen

Nationale Prins 2018
Voornaam & Naam:

Kelcy Daniels

Gilde/Schutterij:

Kon. Sint-Sebastiaansgilde Halen

Orde van Verdienste
Zilver
68

Henri Vaesen
Kon. St.-Ambrosiusgilde Lommel
17

Optocht
Koning:
Koningspaar:
Keizer / Keizerspaar:
Vaandeldrager:
Commandant:
Defilé:
Mooiste groep:
Grootste gilde/schutterij:

Kon. Schutterij Sint-Sebastiaan Grote Brogel
Kon. Schutterij Sint-Sebastiaan Dorne
Kon. Sint-Sebastiaansgilde Haacht
Kgl. Schützenverein Sint-Sebastiaan Kettenis
Kon. Sint-Jacobusgilde Eversel
Sint-Jozefgilde Lommel
Kon. Schutterij Sint-Sebastiaan Dorne
Kon. Gilde Sint-Sebastiaan Lommel

WEDSTRIJDUITSLAGEN
Karabijnschieten op klep
Discipline: P.V.K.G.S.
Ploegen:

1 ste
2 de
3 de

Kon. Sint-Jacobusgilde Eversel B
Kon. Sint-Jozefgilde Oud-Winterslag B
Kon. Sint-Antoniusgilde Congo-Bockrijck A

LUCHTKARABIJNSCHIETEN / CARABINE À AIR / LUFTGEWEHR
Vlak 10 meter / mètres
(Blokjes / boules / sterne)
Discipline: OLS / OSV / Lommelse Gilden / St. Vith / Fédération
Jeugd:
Dames:
Heren:
Ploegen:

1 ste
1 ste
1 ste
1 ste
2 de
3 de

Kersten Esmée
Stinaers Marina
Feillen Mario

Sint-Jozefgilde Lommel
Kon. Schutterij Sint-Harlindis & Relindis Ellikom
Kgl. Schützenverein Sankt-Martinus Meyerode
Sint-Jozefgilde Lommel
Soc. Royale de Tir Saint-Lambert Sippenaeken
Kon. Schutterij Sint-Harlindis & Relindis Ellikom

Boogschieten liggende wip 17,-meter Gewone handboog
Schietdiscipline: H.S.G.B.
Jeugd:
Dames:
Heren:
Ploegen:

1 ste
1 ste
1 ste
1 ste

Grossey Sander
Vancriekinge Nady
Vanthienen Dony

Sint-Sebastiaansgilde Dilbeek
Kon. St.-Sebastiaansgilde Meensel-Kiezegem
Kon. St.-Sebastiaansgilde Waanrode
Sint-Sebastiaansgilde Dilbeek

Boogschieten liggende wip 17,-meter Katrolboog
Schietdiscipline: H.S.G.B.
Jeugd:
Dames:
Heren:
Ploegen:

1 ste
1 ste
1 ste
1 ste

Vanbergen Sibe
Kon. Sint-Sebastiaansgilde Halen
Vandesande Tamara
Kon. St.-Sebastiaansgilde Meensel-Kiezegem
Tombeur Henri
Kon. St.-Sebastiaansgilde Waanrode
Kon. St.-Sebastiaansgilde Meensel-Kiezegem
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NATIONAAL KONINGSSCHIETEN 2018 TE LOMMEL
7 oktober 2018 was een dag waar de aangesloten gilden/schutterijen van De Lommelse Schuttersgilden
vzw al meer dan een jaar naartoe leefden. 49 schutterijen, gilden, Schützenvereine en sociétés de tir
zakten af naar Lommel om hun koning te laten deelnemen aan het Nationaal Koningsschieten.
De Gildemis, voorgegaan door E.H. Jean-Pierre Laenen, had een feestelijk karakter. Mijn voorganger,
Henri Vaesen, werd door het Belgisch Overlegorgaan van Historische Schuttersgilden immers de
Zilveren Erepenning voor Verdiensten toegekend.
Van de Sint-Barbarakerk gingen de aanwezige gilden in optocht naar het schietterrein van LommelKattenbos, waar we te gast waren bij de Kon. Gilde Sint-Sebastiaan Lommel.
Hoewel de dag met het nodige ochtendgrijs begon, bleken de weergoden ons goedgezind en werden
we vanaf de middag getrakteerd op een aangenaam herfstzonnetje om in spanning te kijken naar het
Koningschieten.
Het Koningsschieten ging, net zoals het Prinsenschieten, door in 1 ronde. Zoals het bij de Lommelse
Gilden traditie is: met de .22lr op een houten vogel. Na 113 schoten mocht Christiane Fillet van de
Kolveniersgilde Mechelen zich Nationale Koning noemen. Kelcy Daniëls van de Kon. SintSebastiaangilde Halen liet de vogel, die het na 127 schoten voor bekeken hield, vallen en werd zo
Nationale Prins.
Ik hoop dat iedereen die aanwezig was ervan genoten heeft en voldaan naar huis gekeerd is.
Maarten Dirikx
Voorzitter De Lommelse Schuttersgilden vzw
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KEIZERSSCHIETING IN LUMMEN
Naar jaarlijkse gewoonte richtte het karabijnschuttersverbond Lummen de keizersschieting in.
De zondag vóór de halfoogstkermis van 15 augustus is een hoogdag voor de Lummense
karabijngildes. Dit jaar kreeg Eendracht L.S. Gestel de organisatie toegekend. Ieder jaar kan er
gerekend worden op de medewerking van de gemeente Lummen.
Het gebeuren begon om 13.30u met de optocht van de deelnemende gildes met hun vaandel. De
Koninklijke Harmonie St.-Cecilia ging vooraan in deze kleurrijke stoet. Om 14u gaf burgemeester Luc
Wouters het startschot van een spannende schietwedstrijd.
De koningen en de koninginnen begonnen als eerste aan hun individuele competitie. Alle klepmaten
passeerden de revue. Begonnen werd op de 25 mm-klep, gevolgd door die van 20, 16 en 12 mm. Het
was uiteindelijk de 10 mm-klep die de wedstrijd besliste.
Bij de dames werd Katrien Schroyen van Geneiken keizerin. Het zilver ging naar Sonja Snyers van
Laren en Gerda Kelchtermans behaalde brons. Bij de mannen werd Danny Weyens van Mellaer tot
keizer gekroond, hij ging Wim Corvers en Ludo Schuyten vooraf. Bij de ploegenwedstrijd ging de
trofee naar Congo Genk, zij haalden het voor Thiewinkel en Geneiken.
Het mooie weer, de sportieve prestaties en de gezellige sfeer zorgden voor een zeer geslaagde editie.
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BEKER VAN VLAS 2018
Op zaterdag 8 september werd er voor de zesde keer geschoten voor de beker van VlaS door de
klepschuttersgilden van de verbonden Beringen-Mijnstreek en Lummen die aangesloten zijn bij VlaS.
Deze schieting werd ingericht door de Koninklijke Karabijnschuttersgilde Sint-Antonius Geenhout
Paal. Het weer was prima, geen wind en weinig zon en bijgevolg werden er mooie resultaten geboekt.
Er werd aan deze wedstrijd deelgenomen door Sint-Denijs Beringen-Mijn, Sint-Joris Brelaar, SintAntonius Geenhout, Sint-Willebrordus Meldert, Sint-Anna Mellaer (samen met Sint-Hubertus
Goeslaer) en Sint-Sebastiaan Schalbroek.
In de eerste ronde op een klep van 30 mm
schoten 6 ploegen het maximum van 30/30,
Schalbroek schoot zelfs 2 x 30. Enkel Brelaar
liet 1 klep staan. Na één kavelingsronde op een
klep van 25 mm bleven er nog 3 ploegen over
met 17/18. Schalbroek liet 1 klep staan op de
klep van 20, Geenhout en Mellaer lieten 12/12
noteren. Ook op de klep van 16 mm waren
beide ploegen even sterk met 11/12. De klep
van 12 mm besliste deze spannende wedstrijd.
Mellaer schoot 11/12 en Geenhout 9/12. De
beker ging meer dan verdiend naar de
schuttersgilde van Sint-Anna Mellaer.

De winnende gilde van St.-Anna Mellaer

De uitslag:
Sint-Anna Mellaer A: 30-17-12-11-11; B: 24
Sint-Antonius Geenhout A: 30-17-12-11-9; B: 27; C:28
Sint-Sebastiaan Schalbroek A: 30-17-11; B: 30
Sint-Willebrordus Meldert A: 30-16; B: 27
Sint-Denijs Beringen A: 30-15; B: 21
Sint-Joris Brelaar A: 29; B: 27;

Jean De Wit van Geenhout die de klep van 12
omschiet.
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De beker wordt overhandigd door VlaSverantwoordelijke Julien aan Elza Horions
van Mellaer.

ST.-BLASIUS RIJKHOVEN WINT HET JUWEEL
St.-Blasius Rijkhoven wint de wisselbeker “Het Juweel” van het Provinciaal Verbond der
Karabijnschutters Limburg. Voor de eerste maal na 63 jaar kan een gilde deze beker 3 opeenvolgende
jaren winnen.
St.-Blasius Rijkhoven is een Bilzense gilde die aangesloten is bij het Provinciaal Hoofdverbond
Karabijnschuttersgilden Limburg vzw. Dit Provinciaal Verbond bestaat sinds 1950.
In 1955 heeft men voor de eerste keer, op het provinciaal domein Bokrijk, een wedstrijd ingericht voor
ploegen met het doel het Juweel te winnen. Er waren meer dan 200 schutters. De gouverneur, de heer
Roppe, die het erevoorzitterschap van het Verbond had aanvaard, schouwde de optocht.
Vanaf dan hebben de opeenvolgende gouverneurs van Limburg steeds het erevoorzitterschap aanvaard.
De winnaar van dit eerste jaar was St-Hubertus Hemmen uit Zonhoven op 28 augustus 1955.
Het Provinciaal Verbond richt jaarlijks 4 wedstrijden in voor ploegen en individuele schutters, nl.
koning en koningin, keizer en keizerin, senior heren en dames, heren en dames en jongeren.
Eénmaal per jaar, de laatste jaren altijd op 1 mei, wordt er ook door de gilden beslist wie “Het Juweel”
wint.
De gilde, die deze beker 3 jaar na elkaar kan winnen, mag de beker behouden.
Na 63 jaar is dit eindelijk gelukt, St.-Blasius Rijkhoven is hierin geslaagd. Na winst in 2016, 2017 en
in 2018, mogen ze deze trofee in hun bezit houden.
Onderstaande foto toont de trotse winnaars.
Mark Demulder
Voorzitter Provinciaal Hoofdverbond
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SINTERKLAAS OP BEZOEK BIJ DE
ST.-LAMBERTUSGILDE VAN LAREN
Weken hadden ze erop gewacht, maar op 25 november was het zover: de kinderen van Laren zouden
Sint en Piet een onvergetelijke ontvangst bezorgen. Dagen op voorhand waren ze in de weer geweest
met hun tekeningen en dan… kwam Piet alleen opdagen.
De ongerustheid was af te lezen uit een 50-tal kinderogen. Waar was de Sint? Hoe moest dit nu
verder? Piet stelde iedereen echter gerust: één van zijn snoeppieten had zijn onderbroek vies gemaakt
en omdat het zondag was, had het voor hem wat langer geduurd dan gepland. Voor Piet was dit een
goede gelegenheid om een heel leuke show op te voeren. En of iedereen ervan genoten heeft.
Na een tijdje werd ook Sinterklaas onder groot gejuich van de kinderen, hun ouders en grootouders
verwelkomd en kon de one-Piet-show verder gaan. Sinterklaas zag dat het goed was. Omdat er ook dit
jaar geen stoute kinderen in Laren waren, kon Sinterklaas heel snel beginnen met het uitdelen van de
geschenkjes. Voor de kinderen met de mooiste tekening toverde hij nog een extra prijs uit zijn zak. Om
af te sluiten deden de kinderen, Sinterklaas en Zwarte Piet nog een dansje door de zaal en weg waren
ze, maar niet voordat ze plechtig beloofd hadden om volgend jaar terug te komen.
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40 JAAR KERSTFEEST VOOR 65+’ERS VAN
SINT-LAMBERTUSGILDE LAREN
Ieder jaar op 2de Kerstdag organiseert de St.-Lambertusgilde een kerstfeest voor de 65+´ers van Laren
of die er geboren zijn, en door huwelijk of eender wat buiten Laren wonen. Het hoeft niet gezegd dat
het elk jaar opnieuw een prettig weerzien is, zeker voor degenen die in de loop der jaren “uitgeweken”
zijn.
In de jaren 1970 is de gilde begonnen aan een kerstfeest 65+’ers voor de mensen uit Laren, een jaar
later is er gezocht naar de uitwijkelingen en de meeste aanwezigen vinden het nog altijd een prettig
weerzien met de mensen die ze soms jaren niet meer gezien te hebben. Bijpraten is dan de hoofdzaak.
Na het welkomstwoord van de voorzitter was het de beurt aan Magda om voor te gaan in een korte
bezinning. Het feestmaal werd bereid door enkele bestuursleden, het was weer voortreffelijk. Voor de
ontspanning zorgde ” Hakke zonder wakke” en zoals ieder jaar waren ook de beelden van vorig jaar
weer te zien op groot scherm en dit jaar ook beelden van 40 jaar geleden. Na de koffie en taart kreeg
elke deelnemer nog een klein geschenkje aangeboden. Iedereen vertrok dan ook tevreden naar huis,
maar niet zonder mekaar eerst een plechtig “tot volgend jaar“ te beloven.
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GUY LEEMPOELS KONING LIGGENDE WIP 2018-2019 BIJ
WILLEM TELL OOSTENDE
Op donderdag 4 oktober kwamen bij de K.H.M. Willem Tell Oostende 21 schutters samen om de titel
van Koning liggende wip te betwisten.
Mario Madelein, de uittredende koning, trof met zijn ereschot onmiddellijk raak. Tijdens de eerste van
de drie daaropvolgende reglementaire ronden slaagde enkel Keizer Nico Pyfferoen er in de
koningsvogel te treffen. In de 2de ronde werd de hoofdvogel door Guy Leempoels afgeschoten en in de
derde ronde trof Keizer Nico de mooie koningsvogel voor de tweede maal. Niemand slaagde er nog in
de hoofdvogel te treffen. Gezien Nico reeds keizer en erekoning is op liggende wip, kon hij in
toepassing van het reglement niet verder meedingen voor de titel van koning. Mario Madelein en Guy
Leempoels dienden dus te kampen. In de eerste kampronde miste Mario nipt de koningsvogel en
schoot Guy onmiddellijk raak. De nieuwe koning was gekend. In de 2de reglementaire ronde had
Dimitri Coulier reeds een vleugel van de koningsvogel afgeschoten waardoor hij zichzelf opvolgt als
baljuw.
Onder een driewerf “Hoera” werd het glas geheven op de nieuwe Koning en Baljuw.

V.l.n.r. Hoofdman Norbert Valcke, Baljuw Dimitri Coulier, uittredende koning Mario Madelein, de nieuwe
koning Guy Leempoels en ondervoorzitter en keizer liggende wip Laurent Schouteeten
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HANDBOOGGILDE St.-SEBASTIAAN-BREDENE vzw
Gesticht in 1630 tot 1786
1922 tot 1948
Heropgericht op 5 januari 1997

Maatschappelijke zetel: Bosduivenstraat 37
8450 – BREDENE
GSM 0477/067993
anitapoppe@telenet.be

20ste KONING(IN)-PRINS(ES) SCHIETING
LIGGENDE PERSE
Traditiegetrouw werd op 6 oktober 2018 geschoten voor de titel Koning(in) & Prins(es) op de liggende
perse. Na de verwelkoming en wensen voor een feestelijke dag werd de start gegeven met 3 ronden op
een volle perse. Ceremonieel werd door de Hoofdman en zijn gevolg de konings- en prinspanache op
de topspillen geplaatst.
Na één voorkeurschot van de uittredende Koning 2017, volgden de confraters die op hun beurt
streden voor de fel begeerde panache.
Uiteindelijk werd de titel van Koning 2018 behaald door Marc Blomme. Na afkamping door de
confraters ging de titel van Baljuw naar Wim Buyle, Prins is Brecht Vandepoele.
Als afsluiter van dit opnieuw prachtig event mochten de confraters aanschuiven voor een heerlijk
Breughelmaal.
Tevens maken we gebruik om onze oprechte dank te betuigen aan de heer Paul Stoop en zijn
echtgenote Solange voor hun jarenlange inzet in het gildewezen en vriendschap die daaruit vloeide.
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KONINKLIJKE HANDBOOGGILDE
SINT-JORIS BOEZINGE
Hierbij een greep uit de activiteiten en prestaties van de laatste maanden.
De ploeg van Boezinge met Niels Termote,
Bart en Wouter Sweertvaegher, Arno en Jasper
Vanderjeugt won het kampioenschap van de
Kon. Belgische Bond der Wipschutters in de
eerste sector. Honderd ploegen van 5 schutters
namen in 2018 deel aan dit kampioenschap. In
2019 staat Boezinge in voor de organisatie die
loopt over 8 wedstrijdzondagen.

De ploeg van Boezinge met Johan en Tjörven
Lagrou, Rik Verkamer, Peter Turck en
Wouter Sweertvaegher won het
Kampioenschap Veurne-Ambacht te
Beselare.

De jeugdploeg van Boezinge met Quinten
Vancoillie, Liam Maes, Emiel Devoogdt, Niels
Depoorter en Birger Leyn won de Schaal de Spot
voor de jeugd van het Schuttersverbond VeurneAmbacht.
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De Boezingse schutterskoningin Lauranne Syx schoot
zich tot keizer(in) van Schuttersverbond VeurneAmbacht.

In 2018 ging onze ruwbouw naar een
grotendeels afgewerkt complex zodat we
in 2019 kunnen schieten op 2 staande
muitwippen en 1 staande open wip
(buiten) en 1 liggende wip (binnen).
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DE SCHUTTERSGILDEN IN VLAANDEREN, BELGIË EN
EUROPA
1. Inleiding
Het is opmerkelijk hoe korte tijd na de Tweede Wereldoorlog de schuttersgilden zich opnieuw
organiseerden en heroprichtten. De enorme ontwikkeling van de media liet de schutterijen toe om niet
alleen buiten hun dorp te kijken maar zelfs buiten de landsgrenzen, ja zelfs internationaal. Weldra werd
vastgesteld dat het schutterswezen niet alleen een plaatselijke, maar Europese entiteit vormde. Stilaan
begonnen zich dan ook bonden te vormen, hoofdzakelijk bepaald door eenzelfde competitieve
doelstelling maar waar de aloude tradities en gebruiken in ere werden gehouden.
Het logisch gevolg hiervan was het ontstaan van overkoepelende organisaties op regionaal, nationaal en
internationaal niveau.

2. De Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden (EGS)
2.1. Ontstaan:
Volgens een bestaand document werd de eerste stichtingsakte verleden op 25 juni 1955 te Eindhoven.
Op deze stichtingsvergadering waren aanwezig:




Jhr. Mr. René A. van Rijckevorsel uit Berlicum (Nederland)
Joseph H. J. Schroeders uit Eindhoven (Nederland)
Willem J. A. F. Reintjan van den Clooster, Baron Sloet tot Everlo uit Duiven
(Nederland)
 Professor doctor Jan B. Verbesselt (België)
In 1962 ontstond een samenwerkingsverband in de Dreiländereck België - Duitsland - Nederland en
werd er een nieuw verbond opgericht in Eilendorf nabij Aken. Dit verbond zou voortaan, jaarlijks,
het Dreiländereck-tornooi inrichten. Door dit verbond werd een eerste Koningsschieting gehouden
in augustus 1963 te Helden. De Koning, “Sjang” Trinus uit Tegelen (Ned.), werd toen al
“Europakoning” genoemd.
Dr. Theo Reintges, theoloog, promoveerde op een studie over het schutterswezen en zette zich
vooral in om het internationaal schutterscontact te bevorderen.
Het besef van een gemeenschappelijke oorsprong, een gelijke geschiedenis en een gelijke traditie
van het schutterswezen in Noord-Europa gaf, wegens toen nog bestaande enge overeenkomsten,
aanleiding om opnieuw in 1970 met de steun van de toenmalige secretaris van de “Historischen
Deutschen Schützenbruderschaften”, de Heer Leo Beu, toenadering te zoeken tot de schutterijen in
de buurlanden.
Geleidelijk aan vonden zich traditiegetrouwe schutterijen, voornamelijk uit België en Nederland, tot
toetreding bereid.
Een academische zitting, op 10 oktober 1971 in Antwerpen, tot dewelke de Vlaamse Schutterijen de
vertegenwoordigers uit Duitsland, Nederland en België hadden uitgenodigd, was tegelijkertijd het
beginpunt tot verdere samenwerking. De deelnemers vormden een commissie die de statuten verder
zou uitwerken. Ter gelegenheid van een bijeenkomst in Aken (DE) op 5 maart 1972 werden de
statuten, herwerkt op basis van de stichtingsoorkonde uit 1955, aangenomen en gepubliceerd. Tot
deze commissie behoorden:
• Jhr. Mr. J.J. Smits van Oyen (NL)
• Hr. Mathieu E.M. van der Voort (NL)
• Prof. dr. Jan B. Verbesselt (BE)
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•
•
•
•

Hr. W. van Nispen (NL)
Dr. Theo Reintges (DE)
Hr. Lorenz Beu (DE)
Hr Leo Jans (NL)

Het zou echter nog drie en een half jaar duren vooraleer deze statuten voor deze nieuwe
samenwerking der schutterijen notarieel werden bekrachtigd (Eindhoven (NL), 17 september 1975).
Dit nieuw verbond kreeg de volgende naam:

Europäische Gemeinschaft Historischer Schützen
Communauté europèenne des gildes de tir historiques
European community of historic armed guilds
Europese gemeenschap der historische schuttersgilden
Europejska Wspólnota Historycznich Strzelcow
Als resultaat van deze nieuwe samenwerking vond, in samenwerking met de “Bund der
Historischen Deutschen Schützenbruderschaften”, op 21 september te Aken (DE), een Europees
Koningsschieten plaats. De heer Otto Heckters uit Walrode (BE) kroonde zich tot eerste “Europese
Koning”. Enkele maanden voordien had hij al de Internationale Schutterswaardigheid als Koning
van het “Dreilandereck”-tornooi behaald.
Dezelfde avond nog hielden de vertegenwoordigers van de belangrijkste schuttersverenigingen uit
Duitsland, België en Nederland een constituerende zitting en benoemden Jhr. Smits van Oyen,
Burgemeester van Nuenen (NL) bij Eindhoven, tot tijdelijke voorzitter.
Bij de eerste reguliere afgevaardigden-bijeenkomst (Plenaire vergadering) op 15 januari 1976, werd
hij eenstemmig in zijn ambt als president bevestigd. Spijtig genoeg stierf Jhr. Smits van Oyen al
enkele weken later. In zijn plaats werd, in 1977, de hr Leo Jans (NL), op dat ogenblik president van
de Oud-Limburgse Schuttersfederatie, tot nieuwe president verkozen.
In het jaar 1977, het jaar van het Europees Koningsschieten te Nijmegen (NL), sloten na Duitsland,
België en Nederland ook schuttersgilden uit Frankrijk, Engeland, Zweden, Zuid-Tirol, San-Marino,
Italië en Oostenrijk aan.
De tweede helft van de 80er jaren werd, binnen de kern van de verantwoordelijken van de Europese
Gemeenschap der Historische Schuttersgilden (E.G.S.), gekenmerkt door de herwerking en
aanpassing der statuten en door de reorganisatie van de steeds groeiende gemeenschap.
Onder de stuwende kracht van de eerste secretaris-generaal de hr Mathieu van der Voort (NL) en
zijn opvolger Wolfgang Leweke (DE), werd getracht om van de E.G.S. een geordend en
gestructureerd geheel te maken.
In 1989, bij het Europees Schutterstreffen in Valkenburg (NL), werd voor de eerste maal een
schuttersdelegatie uit Polen (Kornik) verwelkomd.
In 1989 werd de hr Leo Jans als President opgevolgd door de prominente politicus uit Oost-België,
de hr. Kurt Ortmann (BE). Zijn ambtsperiode werd gekenmerkt door de oproep tot de bestaande
schuttersgemeenschappen om de nieuwe Europeanen de hand te reiken en broederlijk te helpen,
waar hulp nodig en gevraagd werd.
Op 19 juni 1993, tijdens het Europees Schutterstreffen te Medebach (DE), werd Graaf ‘t Kint de
Roodenbeke tot president benoemd. Onder impuls van de graaf werden de statuten omgevormd tot
een internationaal reglement, dat als basis kan dienen om in elk land, mits aanpassing aan de
plaatselijke wetgeving ter zake, als statuut opgenomen worden.
In 2006 werd deze functie doorgegeven aan Charles-Louis Prins de Merode, de huidige president.
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2.2 Het doel van de EGS
De noodzaak waarom de schutters eeuwen geleden ontstaan zijn is onveranderd gebleven tot op de
huidige dag. Weliswaar werd de gewapende bescherming van have en goed overgenomen door het
leger en de politie, het behoud van andere waarden is echter nog steeds actueel en inhoudelijker
geworden. Nog steeds zijn de schutters de behoeders van levensbelangrijke waarden die Europa aan
zijn christelijk verleden en zijn hoge cultuur te danken heeft. Het symbool voor deze bescherming
dezer waarden zijn hun tradities, hun oude gebruiken. Dat deze taak niet alleen kan vervuld worden
is duidelijk. Daartoe zijn gemeenschappelijke inspanningen noodzakelijk. De kracht hiertoe wordt
geput uit een vastberaden vasthouden aan de morele grondbeginselen van het christelijk geloof en
uit de verbondenheid met volk en streek. Daarom willen de schutters de geest van broederlijkheid
en kameraadschap, over de grenzen heen, bevorderen. Aan deze verbondenheid heeft men ook
gedacht toen in 1985, tijdens het Europees Schuttersfeest te Eupen (BE), Dr. Otto von Habsburg het
beschermheerschap over de EGS op zich nam. Met zijn naam werd een brug geslagen, vanuit de tijd
in dewelke zijn voorouders grote delen van Europa onder hun macht verenigden, tot de huidige tijd
waarin de eenmaking van Europa weer actueel is. Kenden de schuttersgilden tijdens de Habsburgers
hun grootste bloei, dan kunnen zij vandaag, juist door hun ideaal, het beeld van Europa, als een
mozaïeksteen, mee helpen bepalen en vervolledigen.
Het is uit dat oogpunt dat in de reglementering van de E.G.S. onder art. 2 als doel van de vereniging
het volgende werd opgenomen:
“Als bijdrage aan het tot stand komen van een VERENIGD EUROPA wil de
E.G.S.-tradities, zeden en gebruiken van de aangesloten organisaties behouden en
ondersteunen. Daarbij worden de zelfstandigheid en specifieke eigenschappen van
elke aangesloten vereniging gerespecteerd.
Zij wil de geest van Europese kameraadschap en broederschap bevorderen, zodat zich
een blijvende, volkeren verbindende, vriendschap kan ontwikkelen. De E.G.S. is
onbaatzuchtig werkzaam en beoogt geen economische doeleinden. Zij zal zich niet met
politiek bezighouden.”

2.3. De structuur
De EGS is ingedeeld in 5 regio’s
(zie afbeelding 1).
Elke regio wordt in het Presidium (bestuur)
vertegenwoordigd door een regio-secretaris
EGS - aantal gilden - schutters
Schuttersgilden Schutters
Regio 1
Regio 2
Regio 3
Regio 4
Regio 5

1660
35
450
190
70
2405

600000
3500
22500
9500
3500
639000

(Geraamde aantallen)

Afbeelding 1
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Regio 1 : Midden- en Noord-Europa (Duitsland ten noorden van de rivier Mainz)
Regio 2 : Midden- en Zuid-Europa (Duitsland ten zuiden van de rivier Mainz, Oostenrijk,
Zwitserland, Liechtenstein)
Regio 3 : Noordwest-Europa (Nederland, Groot-Brittannië, Zweden, Finland, Denemarken,
Noorwegen)
Regio 4 : Zuidwest-Europa (België, Frankrijk, Luxemburg, Spanje, Portugal, Griekenland, Italië
en San Marino)
Regio 5 : Oost-Europa (Polen, Hongarije, Slovakije, Tsjechië, Kroatië, Estland, Letland,
Litouwen, Rusland, Georgië, Oekraïne)

De plenaire vergadering
De EGS is een overkoepelend orgaan van bonden. Het hoogste orgaan van de
EGS is de plenaire vergadering of algemene vergadering.
Deze vergadering wordt 2-maal per jaar gehouden: een voorjaarsvergadering en
een najaarsvergadering.
De plenaire vergadering bestaat uit:
- Het presidium (het bestuur)
- De afgevaardigden van de bonden (50 aangesloten
schuttersgilden geven recht op een stem)
- De ridderorde van de H. Sebastiaan van Europa
- De ereraad (verdienstelijke gewezen bestuursleden en Europese koningen)
- De voorzitters van de commissies (o.a. schietcommissie)
Het presidium (Het bestuur)
Het huidig bestuur bestaat uit de volgende leden:
- De president (voorzitter): Charles-Louis Prins de Merode (BE)
- De vicepresidenten:
o Horst Thoren (DE)
o Jos Verbeten (NL)
o Andrzej Wegner (PL)
- De secretaris-generaal: Peter-Olaff Hoffmann (DE)
- De penningmeester: Louis Litjens (NL)
- De regiosecretarissen:
o Regio 1: Bernhard Adam (DE)
Friedhelm Pauen (DE)
o Regio 2: Johann Grabner (AT)
o Regio 3: Gerard van Uem (NL)
o Regio 4: Peter Ernst (BE) (voorzitter van het Belgisch Overlegorgaan)
o Regio 5: Pawel Przychodniak (PL)
- De ceremoniemeester: Henny Hoppenbrouwer (NL)
De ridderorde van de H. Sebastiaan van Europa
Om de verdiensten – die zich personen en corporaties, wegens de geestelijke
eenheid van Europa als christelijk vaderland van alle Europese volkeren,
verworven hebben – te belonen en zichtbaar te onderscheiden, werd op 29-091985 in Eupen (BE) de Ridderorde van de H. Sebastiaan van Europa in
het leven geroepen en door de bisschop van Luik Guillaume Maria van
Zuylen ingezegend. De orde voert de leuze:
PRO DEO – PRO EUROPA CHRISTANUM UNITATIS – PRO VITA
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Dit betekent dat de orde rechtstreeks met de Heilige Kerk verbonden is, dat de vereniging van een
christelijk Europa van alle volkeren wordt nagestreefd, dat een christelijk leven belangrijk is.
Bij de oprichting
aanvaardde aartshertog
Otto von Habsburg het
grootmeesterschap van
de orde, later opgevolgd
door zijn zoon Karel.
Het Presidium van de
EGS vormt ook het
kapittel van deze orde.
De EGS lobbyt in
Rome om deze orde als
kerkelijke orde te laten
erkennen. De curie van
Rome is echter niet
bereid om een nieuwe
orde te aanvaarden, wel
kan ze toegevoegd
worden aan een
bestaande orde.
De orde van verdiensten van de EGS
Naast de ridderorde kent de EGS ook een orde van verdienste. Deze orde heeft drie medailles, nl.
in goud, in zilver en in brons. Waar de intronisatie van de ridderorde tijdens een kerkelijke
plechtigheid gebeurt, wordt de orde van verdienste gewoonlijk door de regiosecretaris overhandigd
tijdens een nationale schuttersplechtigheid.
Het Europees Schutterstreffen (EST)
Om de drie jaar vindt een Europees Schutterstreffen plaats. In volgorde van
de regio’s wordt de plaats bepaald door de regio’s. Zo wordt in 2021 het
EST georganiseerd in regio 5 en meer specifiek in België in de stad Deinze.
Het Europees Schutterstreffen bestaat uit een drieluik: de openingceremonie, het Europees Konings- en Prinsenschieten, de optocht. Voor het
Konings- en Prinsenschieten organiseert elke regio zijn voorrondes zodat er
uiteindelijk 5 koningen/prinsen per regio naar de finale gaan.
Nota: Meer over de EGS vindt U op de website: www.e-g-s.eu
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3. Regio 4
Op de vergaderingen van de ‘Europese Gemeenschap van Historische Schuttersgilden’ werd
opgemerkt dat de Belgische afgevaardigden geen voorstellen naar voren brachten en verschillende
opvattingen hadden bij de stemmingen. België had zodoende geen enkele inspraak, de Nederlanders
en vooral de Duitsers, met veel stemgerechtigden, bepaalden het beleid. Onder impuls van dhr. Kurt
Ortmann – toenmalige president van de EGS en minister-president van de Duitstalige Gemeenschap
in België - werden in 1989 de koppen
bij elkaar gestoken en zo ontstond op
11 augustus 1989 ‘Het Belgisch
Overlegorgaan der Historische
Schuttersgilden’.

Regio 4

4. Het BELGISCH
OVERLEGORGAAN van
Historische Schuttersgilden
(BO)

Convention
Française des
Gildes de Tir

Belgisch
Overlegorgaan

Kön. Schützenbund Malmedy - St-Vith

Ostbelgischer Stangenschützenverband

Féd. des Carabiniers de la Frontière

Confederatie van Hist. Schuttersgilden

Lommelse Schuttersgilden

Hoofdschuttersgilde van Brabant

OLS bond Maasvallei
OLS bond Maas en Kempen

Prov. Hoofdverbond KSL

FVHS
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FVSS

Voorgeschiedenis:
De eerste president van het Belgisch
Overlegorgaan was Bob Degol.
Vicepresident was Mark De
Schrijver en secretarisschatbewaarder Albert Janclaes.
Uit een jaarlijkse pelgrimage in
Astenet ontstond het Nationaal
Koningsschieten. Op 6 maart 1993
werd het overlegorgaan omgevormd
tot een vzw en in 1994 werd het
eerste Nationale Koningsschieten
gehouden in Walhorn. Dhr. Guido
Meulemans werd er tot eerste koning
gekroond.
Het ontwerp van de statuten van de
vzw was van de hand van Bob
Wuyts.
In 1993 werd het voorzitterschap van
het Overlegorgaan overgedragen aan
Stan Krolicki en werden Ewald
Luxen ondervoorzitter en Guido
Meulemans secretaris. Peter Ernst
werd penningmeester.

Frankrijk

België

De huidige RAAD van BESTUUR
Voorzitter:
Peter Ernst
Ondervoorzitter:
Peter Ressen
Secretaris:
Hugo Steyls
Penningmeester:
Willy Willems
Erevoorzitter: Stan Krolicki

Het Belgisch Overlegorgaan vergadert 2 x per jaar. Dit zijn algemene
vergaderingen waar al de aangesloten bonden vertegenwoordigd zijn. Bovendien vergadert de
commissie Koningsschieten ook 2 x per jaar, telkens bij de bond die het Nationaal
Koningsschieten organiseert.
Het NATIONAAL KONINGSSCHIETEN
Ieder jaar, op de eerste zondag van oktober, wordt het Nationaal Koningsschieten
georganiseerd. Elke bond komt aan de beurt en het is de bond die bepaalt door wie en waar dit
georganiseerd wordt. In 2018 was het de beurt aan de Lommelse Schuttersgilden. Daar heeft
zich Christiane Fillet van de Mechelse Kolveniersgilde tot Koning gekroond en werd Kelcy
Daniëls van de St.-Sebastiaansgilde uit Halen de Prins. Dit jaar – 2019 – is het de beurt aan de
Bond Maas en Kempen om dit Koningsschieten te organiseren.
Het Koningsschieten wordt voorafgegaan door een gildemis en de optocht. Tijdens de optocht
worden de gilden beoordeeld en zijn er verschillende prijzen te behalen. Afhankelijk van de
mogelijkheden van de organisator worden naast het Koningsschieten ook diverse
schietwedstrijden gehouden. De dag wordt afgesloten met de prijsuitreiking en de huldiging
van de nieuwe Koning en Prins.
DE ORDE van VERDIENSTE van het Belgisch Overlegorgaan.
1. Doel:
Het doel van de orde is: verdienstelijke leden van alle Belgische bonden en/of schuttersgilden
te vereermerken. Bij uitzondering kunnen ook leden van andere landen gedecoreerd worden.
2. Beheer:
De orde is een onderdeel van het “Belgisch Overlegorgaan van Historische Schuttersgilden”.
De orde van verdienste wordt beheerd door een kanselarij. Deze kanselarij bestaat uit
de president, de vicepresident, de secretaris, de penningmeester en de proost van het Belgisch
Overlegorgaan. De grootmeester van de orde is Prins de Merode. Dit aantal moet steeds onpaar
zijn. Wijzigingen en/of aanpassingen evenals het opheffen van de orde dienen door een
algemene vergadering van het Belgisch Overlegorgaan bekrachtigd te worden.
3. De decoratie:
Het juweel van de orde bestaat uit een ronde medaille met op de voorkant het logo van het
Belgisch Overlegorgaan en op de achterkant het nr., naam & voornaam en datum van
uitreiking. Deze medaille hangt aan een lint in de Belgische driekleur.
Er zijn drie graden:
- Zilver met gouden randversiering
- Zilver
- Bij hoge uitzonderlijke verdienste kan ook de graad van commandeur uitgereikt worden. Dit
juweel wordt dan als gouden medaille, met versierselen, met het lint in driekleur om de hals
gehangen.
De uittredende Nationale Koning ontvangt dit ereteken in zilver versierd met een kroontje.
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Alleen de hoogste graad mag gedragen worden.
4. Uitreiking:
Dit ereteken wordt éénmaal per jaar uitgereikt tijdens een investituur in de H. Mis ter
gelegenheid van het Nationaal Koningsschieten. Ze wordt uitgereikt door de grootmeester van
de orde, bij diens afwezigheid door de president van het Belgisch Overlegorgaan, geassisteerd
door de leden van de kanselarij en de ceremoniemeester. Van de kandidaten wordt verwacht dat
zij tijdens de investituur in gildekledij verschijnen, bij gebrek hieraan is een donker kostuum
aangewezen.
Bij hoge uitzondering kan de uitreiking ook gebeuren tijdens een plaatselijke organisatie. De
kanselarij onderzoekt deze aanvraag en kan hiervoor toestemming geven.
5. Aanvraag:
De aanvraag zal gebeuren via een daartoe geëigend document (te verkrijgen op het secretariaat
van het Belgisch Overlegorgaan). De aanvraag gebeurt in principe door het bestuur van de
gilde - en is bedoeld voor de leden van de gilde die aangesloten is - via zijn bond, bij het
Belgisch Overlegorgaan. Bij uitzondering kunnen ook personen die geen lid zijn van een gilde,
maar grote verdiensten hebben voor de uitbouw en/of behoud van het schutterswezen, in
aanmerking komen. Elke bond kan uiteraard ook een kandidaat voordragen. Dit geldt ook voor
het Belgisch Overlegorgaan.
De aanvraag dient door de bond, waartoe de gilde behoort, geparafeerd te worden. De aanvraag
moet gericht worden aan de Kanselarij van het Belgisch Overlegorgaan (secretariaat van het
BO). Elke aanvraag dient voldoende gemotiveerd te zijn en begeleid van een laudatio van de
kandidaat. De kosten van de decoratie worden door de aanvrager gedragen.
Elke aanvraag dient uiterlijk 6 maanden voor het Nationaal Koningsschieten ingediend te
worden.
6. Aanvaarding:
Elke aanvraag wordt door de kanselarij autonoom behandeld. Zij kan daarvoor alle
inlichtingen, die zij nodig acht, inwinnen. Elke weigering wordt naar de aanvrager als niet
ontvankelijk teruggestuurd. Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk.
Zonder aan de hierboven vermelde criteria te voldoen, kan iemand met bijzondere verdienste
voor het schutterswezen, ook voorgedragen worden voor een medaille.
Het LIDMAATSCHAP van het Belgisch Overlegorgaan
Het lidgeld bedraagt 12,50 euro per schuttersgilde per jaar. Deze bijdrage wordt door de bond
aan het Belgisch Overlegorgaan jaarlijks overgemaakt. Van deze 12,50 euro gaat 4,00 euro naar
het Belgisch Overlegorgaan als werkingsgeld, 8,50 euro gaat naar de EGS. Van deze 8,50 euro
is 6,00 euro bestemd voor de werking van de EGS, terwijl 2,50 euro in een spaarpot gestort
wordt. Deze spaarpot dient ter ondersteuning van een sociaal doel en wordt om de drie jaar,
tijdens het Europees Schutterstreffen, uitgekeerd aan het sociaal werk aangeduid door de
organisator van dit treffen.
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5. De Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden (FVHS)
Waarom een FEDERATIE?
Bob Degol was al sinds de oprichting van het “Belgisch Overlegorgaan van Historische
Schuttersgilden” bezig om, via zijn relaties op het ministerie van cultuur, de mogelijkheden af
te tasten tot erkenning van de schuttersgilden. Algauw bleek dat, door de federalisering, op
nationaal vlak niets te rapen viel. Een regionalisering drong zich op. Ondertussen werd op 27
oktober 1998 een nieuw decreet ”houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor
volkscultuur” in het leven geroepen, die voor de schuttersgilden wel wat mogelijkheden
inhield. Om het “Belgisch Overlegorgaan” intact te houden en na gezamenlijk overleg met de
voorzitters van de Vlaamse bonden werd er besloten tot oprichting van een Vlaamse
organisatie: zo werd op 20 november 1999 de “Federatie van Vlaamse Historische
Schuttersgilden” boven de doopvont gehouden. De vzw verscheen in het Belgisch Staatsblad
op 6 april 2000. Op 18 maart 2000 werd de Federatie plechtig geïnstalleerd in Dilbeek en op 13
maart 2001 werd de Federatie door minister Anciaux erkend als organisatie voor volkscultuur.
Wat is de FEDERATIE en wat is haar DOEL?
De Federatie werd opgericht om de historische, volksculturele waarden van de schuttersgilden
te bewaren en hun werking te stimuleren.
Zij streeft naar de bevordering en promotie van het Historisch Schutterswezen in Vlaanderen,
door hun cultureel erfgoed te verzamelen, te bestuderen, te beschermen, bekend te maken en te
demonstreren. Als overkoepelend orgaan coördineert en bevordert zij de werking van de lokale
historische schuttersgilden met het doel de volkskundige aard doeltreffend te beschermen en
deze in stand te houden.
De Federatie is bovendien een aanspreekpunt voor de overheid en zal de belangen van de
aangesloten verenigingen en gilden bij de overheid behartigen. Zij is actief in het domein van
de volkscultuur. Zij richt zich tot alle Vlaamse schuttersgilden.
De Federatie vertrekt van de basiswaarden van een gelukkige en vreedzame samenleving,
te weten: geloof, vriendschap en dienstbaarheid. Deze waarden zijn de fundamenten van het
schuttersgilde. De Federatie zal deze waarden bewaren, benadrukken en verduidelijken.
De Federatie gelooft in de kansen die de schuttersgilden en hun individuele leden krijgen om
hun vrije tijd zinvol te besteden, zich cultureel en volkskundig te ontplooien en om op een
creatieve wijze bij te dragen tot de inhoudelijke verrijking, sociale samenhang en solidariteit in
een multiculturele Vlaamse samenleving.
Tot haar belangrijkste externe partners rekent zij op nationaal vlak het “Belgisch
Overlegorgaan van Historische Schuttersgilden vzw” en op Europees niveau de “Europese
Gemeenschap van Historische Schuttersgilden”.
Naar de toekomst toe wil de Federatie zijn doelstellingen realiseren door:
▪ Het in kaart brengen van de bestaande (en slapende) schuttersgilden.
▪ Het uitwerken van een kwaliteitsnorm waaraan al de aangesloten verenigingen moeten
voldoen. Als overkoepelende organisatie moet zij niet alleen een centrale van kennis en
initiatieven zijn, maar ook een aanspreekpunt met de overheid.
▪ De schuttersgebruiken en hun volksculturele waarde bekendheid te geven door publicaties
en demonstraties (Gildedag).
▪ Het aansporen en helpen om bij de diverse schuttersgilden een eigen archiefbeleid uit te
bouwen. Zo zullen de eigen waardevolle stukken vastgelegd en geherwaardeerd worden.
Samen met het hedendaagse materiaal moet dit leiden tot tentoonstellingen, publicaties,
video- en filmopnames. Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan het
gildepatrimonium (zowel roerend als onroerend).
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▪

▪

▪

Het aanpassen van de bestuurlijke organisatie aan de moderne tijd. Kennis over
verzekeringen, wapenwet, vzw-wetgeving, financieel beleid, e.d. moet doorgespeeld
worden aan de leden. Hiervoor zullen niet alleen cursussen en voordrachten door externe
personen moeten georganiseerd worden, maar moet het overkoepelend orgaan gebruik
kunnen maken van moderne informatiemiddelen.
De werking binnen elke vereniging zelf te stimuleren door een breder aanbod en een
verfijning van het aangebodene. Zo kunnen er lessenreeksen en competities gehouden
worden voor trommelen, vendelzwaaien, boogschieten, geweerschieten, gildedansen, e.d.
De gildekledij moet geherwaardeerd en frisser worden, om op die manier meer
nieuwkomers aan te trekken.
Het stimuleren van jeugdwerking door het geven van cyclussen over gildegebruiken en de
plaats van de jongere in de schuttersgilden.
De STRUCTUUR van de Federatie:
Algemene vergadering
Redactieraad
Commissie Gildedag
Commissie vorming

Raad van bestuur

Regionale cellen

Limburg
Land van de Bockeryder
Antwerpen/Vlaams-Brabant
Land van Ryen
West-Vlaanderen
Schild en Vriend
Oost-Vlaanderen
Vlaanderen de Leeuw
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De Raad van Bestuur:
Voorzitter:
Danny De Vetter, 9800 Deinze
Erevoorzitter:
Paul Stoop, 1700 Dilbeek
Ondervoorzitter:
Jeannine Jonckers, 2800 Mechelen
Ereondervoorzitter: Jan Severyns, 2800 Mechelen
Secretaris:
Peter Ressen, 3640 Kinrooi
Penningmeester:
Willy Willems, 3980 Tessenderlo
Hoofdredacteur:
François Van Noten, 9160 Eksaarde
Commissarissen:
Hans Van Bockstael, 8980 Beselare
Henri Vaesen, 3920 Lommel
Hugo Steyls, 3530 Houthalen
Rudy Deroulou, 3840 Borgloon
Mark Demulder, 3582 Koersel-Beringen
Jean De Wit, 3980 Tessenderlo
Norbert Valcke, 8400 Oostende
Harry Vanderhenst, 2328 Hoogstraten
Jo Boenders, 2390 Oostmalle

De Federatie is een overkoepelend orgaan van bonden. Om echter de schuttersgilden die niet
tot een bond behoren (omdat die er gewoon niet is), toch de mogelijkheid te bieden om aan
te sluiten, heeft zij, voor elke cel, een “bond van onafhankelijke schuttersgilden” gecreëerd.
De hoogdag van de Federatie is de jaarlijkse gildedag die steeds op de laatste zondag van
september georganiseerd wordt. Dit jaar – 2019 – vindt deze plaats in Deinze.
Vermeldingswaardig is ook het feit dat de Federatie een verzekering aan de schuttersgilden
aanbiedt, geschoeid op hun eigen leest.
Het lidmaatschap is ook gratis.

6. Tot slot
Wij hopen met dit overzicht een goed beeld geschetst te hebben van het huidig schutterswezen op
gewestelijk, nationaal en Europees vlak. Het is opmerkelijk vast te stellen dat het fenomeen van de
schutterijen niet alleen in de beide Limburgen – toch de bakermat – maar ver daarbuiten terug te
vinden is bij verenigingen met dezelfde tradities, dezelfde waarden, weliswaar met andere
geplogenheden. Dit stukje volkscultuur is enig in Europa en moeten wij dan ook koesteren als
middel tot samenhorigheid, waardering en verdraagzaamheid. Terecht kunnen wij stellen dat het
schutterswezen een parel is in de Vlaamse Volkscultuur.
Wilt U echter meer weten over de EGS, bezoek dan hun website www.e-g-s.eu, spijtig genoeg is de
regio 5 er continu in constructie (!).
Voor de Federatie gaat U naar www.vlaamseschuttersgilden.be.
Het Belgisch Overlegorgaan heeft, spijtig genoeg, nog geen website.
Stan Krolicki,
Erevoorzitter van het Belgisch Overlegorgaan
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Registernummer: 451.543.314

Wij hebben nog kentekens van de 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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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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