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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Waarde gildezusters en gildebroeders,
Het valt mij op bij de vele ontmoetingen die we nu reeds
hadden met de verantwoordelijken van de verschillende
bonden en regio’s, dat wij best fier mogen zijn op onze
“Federatie”.
De bloei en de groei die de verantwoordelijken in het
verleden hebben gerealiseerd, is niet te onderschatten. Wij
mogen spreken van een grote inzet en overtuiging die ze
hadden om dit alles te verwezenlijken. Sedert de oprichting in
november 1999 is er een evolutie geweest met vele
ontwikkelingen en inhoud waar we U mogen tegen zeggen.
De Federatie is een overkoepelend orgaan geworden van
bonden met op vandaag 354 verenigingen.
Wij citeren hierbij dat het huidige schutterswezen op
gewestelijk, nationaal en Europees vlak een stuk
volkscultuur geworden is, enig in onze contreien en dat wij
de samenhorigheid, waardering en verdraagzaamheid hoog
in het vaandel moeten blijven dragen.
De Federatie kan terugkijken op een resultaat van het in
kaart brengen van de verschillende gilden, het uitwerken
van een kwaliteitsnorm en een centrale kennis die ze met de overheid moet delen. Publicaties,
demonstraties, archiefbeleid, tentoonstellingen blijven belangrijk voor het verzekeren van een
duurzame toekomst voor de gildetradities.
Met grote waardering bekeken we nogmaals het boek daterende van 2009 en de bijpassende dvd die
werkelijk een duidelijk en waardevol pronkstuk is. De makers van dit boek en in het bijzonder onze
voormalige ondervoorzitter Jan Severyns hebben samen met zijn comité hier een naslagwerk geleverd
dat ongelooflijk duidelijk en verhelderend is. Proficiat ook aan alle medewerkers van toen en nu.
Het naslagwerk was een grote hulp bij de voorbereiding van ons ICE-dossier om een erkenning als
Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed te bekomen. Dit dossier stelden we samen met Histories vzw
en kreeg ook vorm dankzij de grote medewerking van de vele leden en hun ervaringen.
Histories is een innovatieve erfgoedorganisatie en ondersteunt cultureel erfgoedgemeenschappen bij
het verzamelen en herkennen, behouden en borgen, onderzoeken, presenteren en participeren van, naar
en aan het roerend en immaterieel genealogisch, heemkundig, lokaal en alledaags erfgoed. Door uit te
gaan van een verleden dat verbindend werkt, bouwt Histories bruggen binnen een open, interculturele
samenleving en creëert zij kansen voor de toekomst. Wij mochten met haar stafmedewerker mevrouw
Frea Vancraeynest samen aan ons dossier werken. Dankzij deze samenwerking is het dossier
ondertussen ingediend bij de Vlaamse overheid om alzo erkenning te verkrijgen. Wij hopen van harte
op een goed resultaat en twijfelen niet aan de professionele inhoud die hier tot stand is gekomen.
Meer hierover hopelijk op onze volgende Gildedag te Deinze op 29 september 2019 waar we dit graag
feestelijk willen aankondigen. Trouwens een Gildedag die we voor de achttiende maal organiseren in
het Vlaamse land.
Ondertussen verwelkomen wij ook als nieuwe leden, de Hoge Gilderaad van Brabant en de Vlaamse
Boogsport Federatie Liggende Wip die intreden in ons ledenbestand. Van harte welkom.
In dit tijdschrift zal U verder kennis kunnen maken met de vele verhalen en belevenissen van de
regionale gilden.
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Wij hopen jullie talrijk te mogen ontvangen te Deinze op 29 september waar we een onvergetelijke
“Gildedag” zullen organiseren.
Intussen kan U ons ook volgen op Facebook, waar u ook op de hoogte zal gehouden worden van het
reilen en zeilen van de activiteiten en werking van de Federatie.
Veel leesgenot!
Danny De Vetter
Voorzitter
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WOORDJE VAN DE REDACTIE
Beste lezer,
Dit keer een dun tijdschrift. Ofwel was er weinig nieuws in de
verenigingen, ofwel zijn de programma’s van de
gilden/schutterijen zo goed gevuld dat er geen tijd meer rest om
een artikeltje of enkele foto’s door te sturen van een voorbije
activiteit. Wij laten het in het midden en hopen tegen volgend
nummer een massa aan respons te krijgen zodat wij weer eens een
goed gevuld tijdschrift kunnen brengen.
Ik las in het voorwoord van de voorzitter dat er nieuwe verbonden
zijn toegetreden tot de Federatie. Hierbij een oproep aan de
voorzitters ervan om in het volgend nummer hun verbond even
voor te stellen.
Stuur gerust jullie artikels op, wij zorgen voor de publicatie. En
weet: hoe meer aanvoer, hoe interessanter het tijdschrift wordt.
Wij wensen aan allen veel leesgenot en alvast een prettig verlof.
François Van Noten, hoofdredacteur
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De Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden heeft een dossier opgestart voor
opname in de inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.
De Federatie doet dit met het doel het ganse gilde- en schuttersleven te laten erkennen
als volwaardig cultureel erfgoed.
De aanvraag wordt gedragen door zowat alle mogelijke verbonden, ook niet-leden van
de Federatie.
Wij krijgen hierbij de hulp van het expertisecentrum HISTORIES vzw (het vroegere
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.
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ZONDAG 29 SEPTEMBER 2019: 18DE GILDEDAG DEINZE

Secretariaat: Albert Saveryspand, Emiel Clausplein (naast de Onze-Lieve-Vrouwekerk)
Lunch: op de Markt en zijstraten is er voldoende horeca aanwezig.
Route optocht:
Leiedam, Kalkhofstraat, Ghesquièrestraat, Gentpoortstraat, Markt
Tentoonstelling in het Albert Saveryspand, naast de Onze-Lieve-Vrouwekerk
Iedere deelnemende koning en keizer brengt zijn breuk, na ontbinding van de optocht, naar de
tentoonstellingsruimte. Instructies volgen ter plaatse.
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Programma Gildedag
10.30 uur

Eucharistieviering in de O.-L.-Vrouwekerk

11.30 uur

Optocht in het centrum van Deinze
De stoet duurt maximum één uur.

13.30 uur

Beiaardrecital

14.30 uur

Markt
-

Volksdansen van 14.30 uur tot 15.00 uur
Trommelkorps van 15.05 uur tot 15.15 uur
Vendeliers van 15.20 uur tot 15.30 uur
Volksdansen Kampenhout van 15.35 uur tot 16.5 uur
Muziekspelers uit de Kempen van 16.10 uur tot 16.25
Gastoptreden van de Deinse Harmonie van 16.30 tot
17.35 uur
Doedelzakspelers van 17.45 uur tot 18.00 uur

Albert Saveryspand
-

Unieke tentoonstelling van gildezilver en
gildepatrimonium
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Sint-Poppoplein
-

18.00 uur

Demonstraties schieten
• Liggende wip
• Kruisboogschieten
• Doelschieten

Markt
Uitreiking aandenken en schilden

In het begin van de 19de eeuw was Deinze een kleine omwalde
stad met de Kaandelbeek als stadsgracht. De Markt was toen
één van de weinige gekasseide straten en dus de belangrijkste
verbindingsweg van Deinze. Doorheen de hedendaagse
stadsontwikkeling schemeren de oude patronen door. Vroeger
zat de industrie midden in de stad, nu op de buitenrand. Maar
de markt gaat nog steeds door op de Markt. Het oude en
nieuwe stadhuis liggen niet ver van de kerktoren, het historische merkpunt van het stadscentrum.
Een ander merkpunt, de Tolpoortbrug, de ophaalbrug, was en is nog altijd strategisch belangrijk. Wie
hier voorbij kwam, moest tol betalen. Om die reden liet de Graaf van Vlaanderen er een kleine vesting
bouwen, die echter al in de middeleeuwen werd verwoest. In 1584 was Deinze andermaal platgegooid
en totaal ontvolkt. Het kreeg zelfs vrijstelling van belastingen omdat er niemand was om te innen en
niemand om te betalen. Op 25 augustus 1625 schonk de koning van Spanje Deinze, dat hij meteen tot
markizaat bevorderde, aan don Diego Mesia de Guzman, kapitein-generaal van de artillerie, in de
Nederlanden. Zeven jaar later verkocht hij het nieuwe markizaat aan de familie de Merode. Stukken
van Deinze en omliggende dorpen bleven trouwens tot het einde van het ancien régime in het bezit van
deze familie. Trouwens Prins van Mérode, voorzitter van het EGS, is hiervan een afstammeling.
Vanaf de 16de eeuw kregen de Deinzenaren de ophaalbrug in eigen handen. Vandaag is de Vlaamse
Waterweg NV beheerder van deze brug. Tijdens de pleziervaartperiode is de bediening van de brug
een voltijdse job.
Vanaf 1 januari 2019 vormen Deinze en Nevele de nieuwe stad Deinze, met als baseline ‘Het Land van
Nevele’. Beide hebben al een lange gezamenlijke geschiedenis achter de rug.
Het aaneengesloten gebied Nevele, Deurle, Landegem, Lotenhulle, Meigem, Poesele, Sint-MariaLeerne, Sint-Martens-Leerne, Vinkt, Vosselare en Zeveren werd Het Land van Nevele genoemd. In de
middeleeuwen maakte dit deel uit van een belangrijke heerlijkheid van het graafschap Vlaanderen met
aan het hoofd de heer van Nevele.
De eerste heren en dames woonden vanaf de 11de eeuw in een stenen burcht (donjon) in het centrum
van Nevele. Eind 14de – begin 15de eeuw kozen ze het kasteel Ooidonk in Sint-Maria-Leerne als hun
Nevelse residentie. Leden van de familie ‘van Montmorency’ waren de heren en dames van Nevele
van 1422 tot 1592. Filips van Montmorency, de graaf van Horn, was de bekendste heer uit dat
geslacht. Hij zal samen met Lamoraal van Egmont en Willem van Oranje de geschiedenis ingaan als
het driemanschap ter verdediging van de vrijheden. Wegens hun religieuze verdraagzaamheid
tegenover het protestantisme werden Egmont en Hoorn op 5 juni 1568 – 451 jaar geleden – op de
Grote Markt van Brussel onthoofd en hun bezittingen verbeurd verklaard. Het standbeeld op de Kleine
Zavel in Brussel vereeuwigt beide heren.
In DC Leiespiegel vind je de administratieve diensten van de stad, het vroegere OCMW en het
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) terug. Ook de dienst toerisme/VVV Leiestreek, de
centrummanager van de vzw Deinze winkelstad aan de Leie en een horecazaak hebben een onderdak
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in het gebouw. Hier werken een honderdtal personeelsleden en tien mandatarissen voor de nieuwe stad
Deinze, Het Land van Nevele.
Deinze ligt tussen Zulte en Gent, aan de oevers van de Leie, één van de fraaiste stukjes van OostVlaanderen: de Leiestreek! Een waar paradijs voor wie rust, natuurschoon en kunst weet te
appreciëren.
Deinze heeft een dynamisch hart. Blikvangers zijn zeker het centrum van de stad met de volledige
stadskernvernieuwing, het
Museum van Deinze en de Leiestreek, het provinciaal
recreatiedomein De Brielmeersen met de jachthaven, de omgeving van Astene Sas en het Kasteel
Ooidonk met de prachtige Franse tuin.
De Leie vormt de ruggengraat van de stad. Je kan er vanuit het centrum varen, kajakken en suppen.
De centrumwandeling toont je de open en verborgen plekjes en leert je de interessante weetjes over de
stadskernvernieuwing.
Wil je zelf op ontdekking, dan raden we je de fotozoektocht aan.
Terrasjes zorgen voor de leuke en lekkere stops. De kunst van het genieten op z’n best.
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MECHELSE KOLVENIERSGILDE: KONING CHRISTIANE
FILLET SCHIET ZICH TOT NATIONAAL KONING 2018
7 oktober – Nationaal Koningsschieten te Lommel. De Mechelse
Kolveniersgilde vindt het belangrijk deel te nemen. Uit
waardering dat de harmonie Hoop in de Toekomst uit Lommel
onze gilde heeft bijgestaan op het Mechels Gildejuweel is voor
ons een opportuniteit. Met een kleine delegatie die moedig
genoeg was om zich in te zetten voor de laatste optocht en
schietingen van het jaar. Een kleine groep want de noodzaak om
ons in twee groepen te verdelen is een feit. Een delegatie van de
Mechelse Kolveniersgilde is vereist bij onze sociale werking van
de gilde, de kinderkankerdag te Mechelen. Laat vertrokken uit
Mechelen komen we juist op tijd voor de koffie. We worden heel
hartelijk ontvangen bij de Lommelse vrienden van de harmonie.
De opstelling voor de optocht wacht niet en met de koffie nog in
de mond vertrekken we richting feestweide. Een kleine optocht
langs het podium. Wij krijgen verbaasde blikken want Mechelen
was nog maar net ingeschreven voor deelname.
Daarna was het tijd om alles te verkennen en een middaghap te
gebruiken.
Naar de
aangeboden receptie voor de koningen en
hoofdmannen gaan Christiane Fillet en Jeannine
Jonckers. Zij doen zich tegoed aan de cava.
We zijn de enige gilde die door 2 dames wordt
vertegenwoordigd. Het nette lokaal met een mooi
schiethof staat vlug overvol. Na de nodige cava
halen wij onze Confrères, die zich tegoed doen aan
een sober pintje, weg uit de schiettent. Mooi in de
zon, vlak naast de schietbomen, installeren wij ons
op een bankje met wat stoelen errond, wat maakt
dat wij vanop de 1ste plaats voor onze Coninck
Christiane kunnen supporteren. De schietingen
vangen aan en het wordt een sportieve strijd. Wie ons Christiane kent, weet dat zij niet uit haar lood te
slaan is en er vooral volop voor gaat. En met resultaat, het wordt spannend, telkens na een ronde
wanneer de stukken van de vogel in het rond vliegen en ons Chrisje aan de beurt is, staat ons hart stil.
En ja, ze slaagt erin, genageld aan de grond draait ze zich om op de klanken van ons gejuich en geroep,
ze heeft de koningsvogel afgeschoten.
We kunnen onze blijdschap van geen kanten verbergen. Euforisch trots en gelukkig vliegen we mekaar
in de armen. Om ons Chrisje te feliciteren moeten we wat geduld hebben, want zij wordt overspoeld met
gelukwensen. Van het schietterrein wordt zij door de harmonie Hoop in de Toekomst begeleid naar de
feesttent. De felicitaties blijven haar toekomen en wij zitten trots als gildebroeders en -zusters samen om
van deze geweldige belevenis te genieten. Het einde van de namiddag nadert en onze Coninck wordt
gehuldigd tot Nationaal Koning. Zij ontvangt een prachtige houten gekleurde vogel als herinnering aan
deze prachtige dag. De Koningsbreuk wordt haar omhangen, de vreugde doet haar wangen volop
kleuren. Het is het jaar van de dames in de schutterswereld vermeldt de pers, want ook voor de
prinsentitel kwam de eer aan een dame toe.
Jeannine Jonckers, griffier Mechelse Kolveniersgilde
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Vzw

Confederatie der Historische Schuttersgilden
Maatschappelijk zetel: Grote Nieuwedijkstraat 433, 2800 Mechelen

E-mail: jeannine.jonckers@telenet.be
E-mail: jan.severyns@proximus.be

Mobiel: 0476 64 54 54
Mobiel: 0474 83 55 64

Ondernemingsnummer: BE 0454.495.874

Koningsschieten op zondag 23 juni 2019
Beste confreers en vrienden
Graag nodigen wij u uit aanwezig te zijn en deel te nemen aan de Koningsschieting van de Confederatie op
zondag 23 juni 2019.
Gastgilde is Den Crans van Aloude Schuttersgilden van Antwerpen vzw, Van Dornestraat 154 te 2100 Deurne.
09.00 u.
09.40 u.
10.45 u.
11.45 u.
13.00 u.
14.45 u.
15.00 u.
17.00 u.

Ontvangst van de gilden, inschrijvingen Koningsschieting en randschietingen
Vertrek naar de kerk gelegen naast zaal Scinda voor de gildemis
Receptie aangeboden door Den Crans
Middagmaal, inschrijven verplicht. Einde 13.15 u.
Randschietingen tot 15.00 u. (KB 20-m en LK 10-m)
Heul Koningsschieting
Aanvang Koningsschieting
Kroning van de nieuwe Koning en prijsuitreiking voor de winnaars van de schietingen

Historische gildekledij, vaandels en gildebreuken gewenst.
Graag uw bevestiging van deelname voor 09 juni 2019 aan de griffier van de confederatie cfr.
jeannine.jonckers@telenet.be
Middagmaal: € 18,00 Kroketjes met kalkoengebraad en champignons roomsaus, gevolgd door ijstaart
Inschrijving bij de griffier Jan Cocquyt: dencrans_antwerpen@skynet.be
Betaling uiterlijk voor 12 juni 2019 op rekeningnummer BE 50 4055 0325 4118 van Den Crans
met mededeling: uw naam en 23 juni 2019
Met vriendelijke gildegroeten
Hoofdman
Jan Severyns

Griffier
Jeannine Jonckers
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KONINKLIJKE HANDBOOGGILDE ST.-JORIS BOEZINGE
Hierbij een greep uit onze activiteiten en prestaties van de laatste maanden.
Eind 2018 werden onze kampioenen
gehuldigd op de traditionele “souper”.
Vijftig schutters namen deel aan minstens
één schieting van ons
zomerkampioenschap 2019. Tjörven
Lagrou werd kampioen in categorie A,
Wouter Sweertvaegher in de categorie B,
Lauranne Syx bij de dames en Emiel
Devoogdt bij de jeugd.

Op de laatste zaterdag van maart werd
traditiegetrouw de wintervogel afgeschoten op onze
open wip. Onze jeugdschutter Niels Depoorter gaf
iedereen het nakijken en werd onze winterkoning
2019.
Op 1 mei waren we met 34 gildeleden present om te
schieten naar de koningsvogel. Uittredende koningin
2018 Lauranne Syx slaagde er niet in om met haar 2
schoten vooraf haar titel te verlengen. Iedereen had
dus de kans. In de derde ronde haalde Dirk
Vandewalle de koningsvogel naar beneden en
niemand deed het hem in dezelfde ronde nog na.
Daarmee werd hij onze koning 2019. Bij de jongeren schoot Birger Leyn zich tot jeugdkoning 2019.
Tevens werd ter gelegenheid van onze koningsschieting ons nieuw gildebier “Penâchebier” geproefd
en goed bevonden.

Geert Vanderjeugt, secretaris Koninklijke Handbooggilde Sint-Joris Boezinge
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KONINKLIJKE SCHUTTERSGILDE SINT-ANTONIUS
CONGO BOCKRYCK GENK
We zijn weer met goede moed aan ons schietseizoen 2019 begonnen .
Eventjes nog wat nieuwtjes van vorig jaar: op zondag 27 mei 2018 hielden wij ons jaarlijks
koningsschieten op de Congo en ditmaal werd Ludo Thijs onze koning en Michiels Sofie onze
koningin.
Drieskens Rudi blijft de keizer en zo komen we alweer aan het volgend koningsschieten op zondag 2
juni 2019.
Op 18 en 19 augustus zijn we ook naar het Europees Koningsschieten te Leudal (Nederlands Limburg)
geweest. We konden genieten van heerlijk weer en een uitstekende organisatie.
Volgende keer gaat dit Europees schieten door te Deinze en de keer daarop in Oostenrijk.
Onze nieuwe koning had dit nog nooit meegemaakt. Hij heeft hier heel veel plezier aan beleefd.
Steyfkens Dany en Maessen Chris

Mooie foto van de koning en zijn dame en Georges
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LAREN ZET DE TOON VOOR DE
GEHUCHTENKERMISSEN IN LUMMEN
Op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 mei 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 in de kerk van Lummen.
Vrijdag is er traditioneel het koningsschieten. De eer van kermiskoning was dit jaar weggelegd voor
Timmers Kelly, die van schutterskoning voor Vogels Robert en van schutterskoningin voor Snyers
Sonja. Voor de ploegenschieting waren er meer dan 40 liefhebbers komen opdagen.
Ten huize Timmers Kelly werd op zaterdag gezorgd voor de nodige versiering en ook de snoepboom
aan de zaal mocht niet ontbreken. Onder tromgeroffel werd zij naar de gildezaal begeleid, waar eerst
een rondedans werd gedaan en daarna werd de snoepboom voor de kinderen door onze kermiskoning
neergehaald. Daarna was het tijd voor onze jaarlijkse barbecue waar meer dan 80 magen werden
gevuld.
Op zondag was het weer spanning troef: de gilde loot ieder jaar een ballonvlucht uit voor 2 personen.
Rond 18.00 uur viel het verdict: Claes Benny en Kenis Simone waren de gelukkigen. Wij wensen hen
een prettige vlucht toe.
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KONINKLIJKE EN GRAAFLIJKE HANDBOOGGILDE
ST.-SEBASTIAAN "DE EENDRACHT VAN OOIDONK"

Waar jong en oud samen kunnen zijn
Op 23/06/2018 werd er feest gevierd bij de Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde St.-Sebastiaan
"de Eendracht van Ooidonk": 25 jaar heroprichting van de gilde. Van de gelegenheid werd ook gebruik
gemaakt om EST DEINZE 2021 te lanceren. Hierbij enkele sfeerfoto’s van dit gebeuren.
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NICO PYFFEROEN KONING STAANDE WIP
GROOT-OOSTENDE 2019
Op woensdag 29 mei (woensdag vóór O.-L.-H.-Hemelvaart) was het voor de 18de keer verzamelen
geblazen om de titel van Koning Groot-Oostende op de staande wip te betwisten.
Dit evenement dat in 2002, naar aanleiding van het 700-jarig bestaan van het Koninklijk Hoofdgild
Sint-Sebastiaan Oostende, in het leven werd geroepen, is ondertussen een traditie geworden. De
organisatie gebeurt om beurten door de twee Oostendse handboogmaatschappijen, nl. het Koninklijk
Hoofdgild Sint-Sebastiaan (SBO) voornoemd en de Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell
(WTO). Dit jaar vond het gebeuren plaats op de schietstand van de Koninklijke
Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende in het sportpark De Schorre.
Stipt om 19.30 u. loste Filip Huyghebaert (WTO) als uittredende koning zijn ereschot. Daarna volgden
de 3 officiële ronden. In de
eerste ronde slaagde enkel Nico
Pyfferoen (WTO) er in de
hoofdvogel te treffen. In de
tweede ronde was het de beurt
aan Eddy Schouteere (SBO) om
de sirevogel te treffen en in de
derde ronde kon niemand het
hen nog nadoen. Er diende
gekampt te worden tussen Nico
en Eddy. Pas in de 17de
kampronde lukte het Nico de
hoofdvogel nogmaals neer te
halen en in de nabeurt miste
Eddy nipt de blok. De nieuwe
De Koning staande wip Groot Oostende 2019 omringd door alle deelnemers
Koning staande wip Groot
aan de 18de Koningsschieting staande wip Groot Oostende
Oostende was gekend.

De nieuwe Koning Nico Pyfferoen, geflankeerd door de hoofdmannen van de 2
inrichtende maatschappijen, nl. links Norbert Valcke, Hoofdman K.H.M. Willem
Tell Oostende, en rechts Marc Vandepoele, Hoofdman Koninklijk Hoofdgild Sint
-Sebastiaan Oostende.
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Onder een driewerf “hoera”
werd de trofee aan de
winnaar overhandigd. Nadien
volgde er nog een
beschrijfsschieting en een
gezellig samenzijn waarop de
leden van de beide
maatschappijen konden
verbroederen. Alvast werd
afspraak gemaakt voor
volgend jaar op het terrein
van het Koninklijk Hoofdgild
Sint-Sebastiaan Oostende in
de Leffingestraat voor de
19de editie van dit
schutterstreffen.

DIMITRI COULIER VOLGT ZICHZELF OP ALS KONING
STAANDE WIP BIJ WILLEM TELL OOSTENDE
Traditiegetrouw wordt bij de K.H.M. Willem Tell Oostende op O.-L.-H.-Hemelvaartsdag de jaarlijkse
koningsschieting staande wip gehouden.
De weergoden waren ons dit jaar bijzonder gunstig gezind. Dimitri Coulier, de uittredende Koning,
opende om 16.00 u. de schieting met zijn ereschot en vatte daarna de 3 officiële ronden aan. Hij
slaagde er als enige schutter in de koningsvogel neer te halen zodat hij zichzelf opvolgt als Koning
staande wip bij Willem Tell Oostende. Indien hij er volgend jaar opnieuw in slaagt om de koningstitel
te behalen wordt hij de derde Keizer staande wip in het 113-jarig bestaan van de maatschappij.
Tijdens het daaropvolgend beschrijf wist Dirk Vandebussche als eerste een hoogvogel te schieten en
zo werd hij, in toepassing van het reglement, de nieuwe Baljuw.
Op de gezondheid en het succes van de nieuwe Koning en Baljuw werd onder een drievoudig “hoera”
het glas geheven.

De nieuwe Koning en Baljuw, omringd door het bestuur en alle deelnemers aan de koningsschieting
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JOSEPH HICKS NIEUWE DEKEN BIJ DE K.H.M. WILLEM
TELL OOSTENDE
Op zaterdag 11 mei 2019 werd, tijdens de
kampioenenviering liggende wip en
doelschieten bij de Koninklijke
Handboogmaatschappij Willem Tell
Oostende, Joseph HICKS officieel
aangesteld als nieuwe Deken van de
maatschappij. Hij maakt sedert april 1994
reeds deel uit van het bestuur van deze
boogschuttersmaatschappij, eerst als
hofmeester (april 1994 – april 2001) en
sedert april 2001 als commissaris-adviseur.
Joseph Hicks is sedert maart 1979
onafgebroken lid van de K.H.M. Willem
Tell Oostende en daarmede het lid met het
meest aantal jaren lidmaatschap waardoor
hij automatisch de titel van Deken bekomt.
Hij volgt hiermede de vorige Deken Jean
Verpoot op, die om gezondheidsredenen
genoodzaakt werd om afscheid te nemen
van de maatschappij.
Wij wensen de nieuwe deken nog vele
mooie jaren toe in ons midden.
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KAMPIOENENVIERING LIGGENDE WIP EN
DOELSCHIETEN 2018 - 2019 BIJ K.H.M. WILLEM TELL
OOSTENDE
Op zaterdag 11 mei was het bij de Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende
verzamelen geblazen voor de kampioenenviering van het voorbije seizoen liggende wip en
doelschieten.
Op de liggende wip was het Nico PYFFEROEN die met 358 punten kampioen werd, gevolgd door
Mario MADELEIN met 286 punten en Filip HUYGHEBAERT met 259 punten. Jasmina RECH werd
met118 punten kampioen bij de dames en Lisa COULIER werd met 67 punten kampioen bij de jeugd.
Bij de doelschutters met compoundboog werd Mario MADELEIN kampioen met een gemiddelde van
302 punten en werd Chris VUERSTAEK met een gemiddelde van 206 punten kampioen met de
blankboog. Bij de diverse jeugdcategorieën met compoundboog werden respectievelijk Dries DE
SCHACHT (gemiddeld 204 punten) en Niels DE VLAM (gemiddeld 226 punten) kampioen in hun
reeks en werd Yoram VALCKX (gemiddeld 156 punten) jeugdkampioen met de blankboog.
Naast de kampioenen werden de winnaars van de diverse nevenklassementen ook nog met een mooie
prijs bedacht.
De kampioenenviering
werd afgesloten met een
heerlijk koud vis- en
vleesbuffet gevolgd door
een gezellig samenzijn.
Geïnteresseerden zijn
steeds welkom voor
nadere inlichtingen op de
ledenschietingen die
doorgaan iedere
maandag- en
donderdagavond vanaf
19.00 u. op onze
schietstand in het
sportpark De Schorre,
Sportparklaan Gebouw
M te 8400 Oostende.
De bestuursleden samen met de kampioenen en de diverse prijswinnaars
Surf ook eens naar :
www.willemtelloostende.be
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IN MEMORIAM NOËL VANDECASTEELE,
SCHATBEWAARDER VAN DE K.H.M. WILLEM TELL
OOSTENDE
Op zaterdag 2 februari 2019 namen we in de Sint-Franciscuskerk te
Oostende, afscheid van Noël VANDECASTEELE, schatbewaarder
van de K.H.M. Willem Tell Oostende, die op 28 januari na een
langdurige ziekte overleden was.
Noël werd in Oostende geboren op 9 december 1950. Hij was sedert
26 maart 1986 lid van de maatschappij. In 1999 werd hij verkozen tot
commissaris en in 2001 werd hij schatbewaarder. Deze functie bleef
hij zeer nauwgezet tot zijn laatste levensweek uitoefenen.
Qua inzet voor de maatschappij ontbrak het hem zeker niet. Zo stelde
hij ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan een mooie brochure op
waarin hij overzichtelijk de geschiedenis van onze maatschappij
voorstelde.
Voor de opening van ons nieuw lokaal in 2015 heeft hij een prachtige PowerPoint reportage
samengesteld die door de vele aanwezigen ten zeerste gesmaakt werd. Hij volgde speciaal een cursus
informatica en realiseerde een totaal nieuwe website voor de maatschappij.
Hij nam ook tal van kleinere initiatieven, zo maakte hij een bord met de naamplaatjes van de overleden
leden … spijtig genoeg moeten wij nu ook zijn naamplaatje aan dit bord bevestigen.
Maar ook als schutter wist Noël steeds flink zijn mannetje te staan. Naast de diverse kampioenstitels,
zowel op liggende als op staande wip, werd hij 2 x koning op de liggende wip (2008 en 2012) en niet
minder dan 6 x koning op de staande wip (2000, 2001, 2008, 2009, 2012 en 2013).
Tenslotte werd hij in 2007 ook nog Koning staande wip Groot Oostende.
Dit was enkel een greep uit de vele initiatieven en prestaties die Noël de voorbije 33 jaar voor onze
maatschappij heeft geleverd.
Noël, je hebt nu voor altijd je boog “ontspannen”. Bedankt voor alles en waar je nu ook bent, het ga je
goed. Rust in vrede en weet dat je naam voor altijd zal verbonden blijven met Willem Tell Oostende.
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… EEN VAKANTIEFOTO
Ook in Portugal is Sint-Sebastiaan een
gekende heilige. Heel wat kerken en
kapellen zijn aan hem toegewijd, maar
dit was wel één van de mooiste, zowel
de buitenzijde als het interieur.

Kapel van Sint-Sebastiaan in Tavira in de Algarve (Portugal)
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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,-

Sticker E.G.S.

€ 1,-
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Pin ster E.G.S.

€ 2,-

Pin B.O.

€ 1,-

VERZEKER UW
GILDE/SCHUTTERIJ
VIA DE FEDERATIE !
VOLWAARDIGE VERZEKERING
GEEN ADMINISTRATIE

GEEF HET AANTAL LEDEN DOOR AAN HET SECRETARIAAT,
WIJ HOEVEN GEEN NAAMLIJST

U DOET DE BETALING OP ONZE REKENING

ALLES IS ONMIDDELLIJK IN ORDE

HUIDIGE PREMIE PER PERSOON 5,00 EURO
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INHOUDSTABEL
Woordje van de voorzitter
Woordje van de redactie
Mededelingen
18de Gildedag te Deinze
Nieuws uit de verbonden en gewesten

3
5
6
7
11

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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