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WOORDJE VAN DE VOORZITTER
Beste schutters, gildezusters en gildebroeders,
“Een schot in de roos”!
Zoals jullie ondertussen weten, heeft de minister van Cultuur
het “Historisch Schutterswezen in Vlaanderen” op de Vlaamse
inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed geplaatst.
Zonder meer een erkenning voor onder andere het vele werk,
dat wij samen met Leca, nu Histories, verzet hebben, maar ook
voor het maatschappelijk belang van het schutterswezen in het
algemeen.
Maar dit is geen eindpunt. Het echte werk moet nu beginnen!
Wij hebben met de “Federatie van Vlaamse Historische
Schuttersgilden” en met “Histories” samen een mijlpaal bereikt
die de ganse schutterijwereld omhelst. Uiteraard juichen wij dit
toe. Gilden die nu nog niet zijn aangesloten bij ons kunnen hun weg vinden zodat wij samen nog sterker
deze uitdaging kunnen verwerken.
Wij hebben dit gebeuren open besproken op de denkdag “Historisch Schutterswezen in Vlaanderen” op
29 augustus laatstleden te Brussel.
Op de Gildedag van 29 september 2019 te Deinze zullen wij dit echt in het daglicht stellen zoals het
hoort. De stad Deinze doet er alles aan om ons te ondersteunen.
Mag ik het bestuur en al hun medewerkers van de Federatie bedanken voor dit behaalde resultaat.
De komende jaren zullen wij proberen de gilden en schutterijen in al hun disciplines te promoten,
beginnende met de Gildedag op 29 september. Verder volgen nog het “Lentecongres van de Europese
Gemeenschap van Historische Schuttersgilden”, de EGS genaamd, op 17, 18 en 19 april 2020 te Deinze.
Het programma hiervoor is klaar. Tenslotte is er het EST Deinze 2021 – het Europees Schutterstreffen
van 20, 21 en 22 augustus 2021 te Deinze waar een groot schuttersfeest zal worden georganiseerd
gedurende deze drie dagen. Zie hiervoor ook op de website www.estdeinze2021.eu
Zoals jullie zien laten we niets liggen om onze gewaardeerde gilden te ondersteunen, tot binnenkort!

Danny De Vetter
Voorzitter
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WOORDJE VAN DE REDACTIE
Beste lezer,
De tijd vliegt snel. Het vorige nummer is nog niet zo heel lang
geleden verschenen, op vele plaatsen zijn de bonds-, gilde- en
schutterijfeesten achter de rug, de vakantie is voorbij en een
nieuw schooljaar is begonnen. Ondertussen zijn ook de laatste
afspraken gemaakt in verband met de organisatie van de Gildedag
die doorgaat op het einde van deze maand in Deinze. Het wordt
weer een goed gevulde dag met voor elk wat wils. Wij hopen dan
ook om zo veel mogelijk gilden/schutterijen te mogen ontmoeten
op deze voor de Federatie toch wel belangrijke dag.
Intussen wenst de redactie u veel leesgenot met dit nieuwe
nummer. Hopelijk zien wij elkaar in Deinze op 29 september.
François Van Noten, hoofdredacteur
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Tot nu toe stuurden wij de link van het tijdschrift naar zo veel mogelijk e-mailadressen met de vraag om deze
link verder door te sturen naar de andere leden van uw gilde, schutterij of verbond. Op die manier bereiken wij
heel wat leden, maar wij willen dit bereik nog groter maken. Vanaf nu kan je het tijdschrift ook per mail
ontvangen. De werkwijze staat achteraan in het tijdschrift en ook op de website van de Federatie en gaat als
volgt:
Stuur je e-mailadres, samen met de regio en naam van uw gilde naar online@vlaamseschuttersgilden.be en
gebruik als onderwerp "Inschrijven".
Wil je het tijdschrift niet meer ontvangen? Stuur dan een mail met als onderwerp "Uitschrijven"
naar online@vlaamseschuttersgilden.be.
Vermeld ook hier uw e-mailadres, regio en naam van de gilde.
Aan alle gilden/schutterijen
Elke regio bezit momenteel een Federatievlag.
- Antwerpen, Brabant bij Jan Severyns
- Limburg bij Jean De Wit
- West-Vlaanderen bij Norbert Valcke (Oostende)
- Oost-Vlaanderen voorlopig bij Danny De Vetter
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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Onderstaand kader stond sinds mei 2017 (tijdschrift nr. 40) ononderbroken op één van de
beginbladzijden van het tijdschrift. Ondertussen heeft de werkgroep Immaterieel Cultureel Erfgoed niet
stilgezeten, om uiteindelijk een sterk dossier af te leveren aan de minister van Cultuur. Het resultaat
hiervan lees je hieronder in het persartikel dat voor die gelegenheid werd verspreid.
Dit kader kan je een laatste maal aanschouwen, een beetje nostalgie en terzelfder tijd een gevoel van
voldoening met het bereikte resultaat. Een welgemeende proficiat aan de werkgroep.

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.

MINISTER GATZ VOEGT NIEUW IMMATERIEEL
ERFGOED TOE AAN VLAAMSE INVENTARIS
Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft nieuwe elementen toegevoegd aan de Vlaamse Inventaris
van het Immaterieel Cultureel Erfgoed, waaronder het schutterswezen in Vlaanderen.
Binnen de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden worden cultuur en erfgoed als erg
belangrijk beschouwd. We zijn er ons van bewust dat de Vlaamse schuttersgilden over heel wat roerend
en immaterieel erfgoed beschikken. We streven er dan ook naar om deze gildetradities en het
schutterserfgoed van de schuttersgilden in Vlaanderen te bewaren en door te geven aan de volgende
generatie(s) door actief in te zetten op erfgoedzorg.
In 2017 werd, onder impuls van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, gestart met de
opmaak van een dossier om de erkenning als Immaterieel Cultureel Erfgoed aan te vragen. Hiervoor
werden alle koepels in Vlaanderen, waar gilden actief zijn, uitgenodigd om hier aan mee te werken, en
onder begeleiding van Histories, het vroegere Leca, werden alle stappen voor de opmaak van het dossier
doorlopen, dat uiteindelijk ingediend werd op 13 april 2019.
Op dinsdag 25 juni 2019 kwam dan het goede nieuws, dat minister Gatz onze aanvraag had
goedgekeurd, en dat het historisch schutterswezen in Vlaanderen opgenomen is op de Vlaamse
inventaris.
Over de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed
De Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed geeft een overzicht van niet-tastbaar
erfgoed: gewoontes en gebruiken, kennis en praktijken in Vlaanderen die ‘geborgen’ worden. Borgen is
zorgen: het is bewust actie ondernemen om te zorgen dat mensen het erfgoed kennen en dat nieuwe
generaties goesting krijgen om mee te doen.
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Achter dit immaterieel erfgoed staan de ‘erfgoedgemeenschappen’. Naast het uitvoeren van de traditie
zelf, engageren deze mensen zich voor een duurzame erfgoedzorg. Ze ondernemen actie om ervoor te
zorgen dat het erfgoed aan volgende generaties kan worden doorgegeven.
Alle informatie over de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed is terug te vinden
op volgende website: http://www.kunstenenerfgoed.be/nl/wat-doen-we/immaterieel-cultureel-erfgoed
De Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden.
De Federatie heeft als doel:
- het in stand houden van de oude schutterstradities;
- overkoepelen van al de Vlaamse schuttersgilden;
- ondersteunen en stimuleren van het schuttersleven in Vlaanderen;
- aanspreekpunt naar de overheid toe voor de aangesloten verenigingen.
Dit doel tracht ze te bereiken door de publicatie van een tijdschrift, het organiseren van cursussen, de
jaarlijkse gildedag, tentoonstellingen, het uitbouwen van een jeugdwerking en het opzetten en
onderhouden van een website.
Contact:
Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden
Secretariaat: Breeërsteenweg 394
3640 Kinrooi
Tel. 089-702950
E-mail: vlaamseschutters@skynet.be
Website: www.vlaamseschuttersgilden.be
facebook: FVHS
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DIENST

Communicatie en onthaal

PERSMEDEDELING STAD DEINZE

22 augustus 2019
DEINZE – 18de Gildedag op zondag 29 september 2019
De Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw (FVHS) organiseert met de steun van de Stad Deinze en de lokale
schuttersgilden de 18e Gildedag. Op zondag 29 september verwachten we een mooie delegatie van Vlaamse
Schuttersverenigingen in het centrum. In de voormiddag na de Eucharistieviering is er een korte optocht. Vanaf 14u30 zijn
er op het Sint-Poppoplein demonstraties schieten, liggende wip, kruisboogschieten en doelschieten. Op de Markt zorgen
volksdansen, vendeliers, trommelkorpsen, doedelzakspelers en de Deinse Harmonie voor ambiance. In het Albert
Saveryspand is er een unieke tentoonstelling van gildezilder en -patrimonium.
FVHS is het overkoepelend orgaan voor de 354 schutterijen en gilden in Vlaanderen. Het schutterswezen is op gewestelijk,
nationaal en Europees vlak een stuk volkscultuur geworden. Samenhorigheid, waardering en verdraagzaamheid staan hoog
in het vaandel.
Het koningsschieten, de optochten met koning- en keizerpaar, de marketensters (dames die zorgden voor spijs en drank)
zijn eigen aan het gildeleven.
Op 25 juni 2019 heeft Vlaams minister van Cultuur, toen Sven Gatz, het schutterswezen toegevoegd aan de Vlaamse
inventaris van het immaterieel cultureel erfgoed. De FVHS stelde met Histories vzw een grondig en mooi dossier samen. De
erkenning is er.
De 18de Gildedag kan beschouwd worden als een voorproefje voor het Europees Lentecongres in april 2020 en tenslotte het
Europees Schutterstreffen in augustus 2021. De Deinzenaar Danny De Vetter, hoofdman van de Koninklijke en Graaflijke
Handbooggilde Sint-Sebastiaan Eéndracht van Ooidonk, voorzitter FVHS en voorzitter van de nieuwe vzw EST Deinze 2021,
is één van de voortrekkers en initiatiefnemer.
Dat de Gildedag reeds aansluit bij het Europees Schutterstreffen wordt duidelijk door de aanwezigheid van de heren
Charles-Louis Prins van Mérode en Peter-Olaf Hoffman, respectievelijk president en secretaris-generaal van de Europese
Gemeenschap van Historische Schuttersgilden (EGS).
Het centrum van Deinze zal op zondag 29 september mooi ingekleurd worden.
Een nieuw Deins biertje ‘Gildebier’ (naam wordt op die dag meegedeeld) van de kleine ambachtelijke huisbrouwerij SintCanarus uit de deelgemeente Gottem bezorgt de gildebroeders de nodige stimulans om het nieuwe Deinse Gildelied uit
volle borst mee te zingen. De tekst werd bewerkt door erestadsdichter Luc C. Martens, de muziek door Kenny Van
Heuverswijn, dirigent van de Deinse Harmonie die het zal voorbrengen.
29 september wordt in Deinze een dag waar traditie en kameraadschap hand in hand gaan.

Info
Dienst toerisme, Brielstraat 2, 9800 Deinze
09 380 46 01 & 02 - toerisme@deinze.be
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18de Gildedag Deinze
zondag 29 september 2019
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Secretariaat
Clausplein (naast de OnzeLieve-Vrouwekerk)

Programma
10.30 u. Eucharistieviering in de O.-L.Vrouwekerk
11.30 u. Optocht in het centrum van
Lunch
Deinze
Op de Markt en zijstraten is er
13.30 u. Beiaardrecital
voldoende horeca aanwezig.
14.30 u. Markt
- Volksdansen
Route optocht
- Trommelkorps
Leiedam, Kalkhofstraat, Ghesquièrestraat, - Vendeliers
Gentpoortstraat, Markt
- Muziekspelers uit de Kempen
- Gastoptreden van de Deinse Harmonie
Tentoonstelling in het Albert
- Doedelzakspelers
Saveryspand, naast de OnzeAlbert Saveryspand
Lieve-Vrouwekerk.
- Unieke tentoonstelling van
Iedere deelnemende koning en
gildezilver en gildepatrimonium
keizer brengt zijn breuk, na ontbinding
Sint-Poppoplein
van de optocht, naar de
- Demonstraties schieten
tentoonstellingsruimte. Instructies volgen • Liggende wip
ter plaatse.
• Kruisboogschieten
• Doelschieten
18 u. Markt
Uitreiking aandenken en schilden
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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 nieuw 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 plat 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 16e 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-Maria-Leerne, Sint-MartensLeerne, 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 11e eeuw in een stenen
burcht (donjon) in het centrum van Nevele. Eind
14e – begin 15e 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 Horn 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 en 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 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 Oost-Vlaanderen: 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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65STE GROOT BRABANTS GILDEFEEST TE SINT-PIETERSKAPELLE
Op zaterdag 29 juni 2019 was Sint-Pieters-Kapelle
(Herne) in feeststemming, want na meer dan 10 jaar
viel de Koninklijke Sint-Peeters Gulde Ter Waerden
nog eens de eer te beurt om het Groot Brabants
Gildefeest te organiseren.
Het was voor hen ook een soort van “eerste keer”,
want op voorstel van het bestuur van de
Hoofdschuttersgilde was het verloop van de dag voor
een groot stuk aangepast. Zo was de koningsschieting
verplaatst naar de namiddag, en startte de misviering
om 10.00u i.p.v. om 13.00u.

De bus vanuit het Gewest Diest
arriveerde rond 9.30u aan de
polyvalente feestzaal in het dorp,
waarna de vlaggen, breuken en
eretekens uitgepakt konden worden
en de gildeleden zich klaar konden maken voor de traditionele eucharistieviering. Deze vond
plaats in de Sint-Pieterskerk en werd voorgegaan door E.H. Georges Verhaeghe.
In de mis was zoals steeds plaats voor het gebed van de schutter en de wijding van het
ereteken voor de nieuwe Opperkoning. De omhaling ging zoals steeds naar een goed doel.
Thierry en Liesbeth, ouders van een dochtertje met mucoviscidose, kwamen hiervoor steun
vragen voor de Mucovereniging. Tot slot werd het traditionele gebed tot de overleden
gildeleden gebeden, waarna de pastoor iedereen bedankte voor hun aanwezigheid en hen nog
een fijn Gildefeest toewenste.
De vaandeldragers verlieten als eerste de kerk, gevolgd door de genodigden, koningsparen en
de andere gildeleden. Vervolgens werd op de weg vóór de kerk de optocht opgesteld en even
later vertrok de stoet, onder begeleiding van de Koninklijke Fanfare Sint-Pieters-Herleving,
terug naar de feestzaal.
Daar aangekomen vormden alle gilden opnieuw een erehaag, waartussen de gilde van SintPieters-Kapelle de zaal binnen ging. Een eerbetoon aan de uittredende koning en de
organiserende gilde, zeg maar. Vervolgens speelde de fanfare nog enkele nummers en daarna
was het tijd om aan het middagmaal, een halve haan met appelmoes en aardappeltjes, te
beginnen.
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De zon had zich intussen ook al sterk laten gelden. Er werden immers temperaturen rond de
30 graden voorspeld. Na de optocht was het dus ook hoog tijd voor de aanwezigen om het
nodige vocht tot zich te nemen.
Kort na de middag was er de mogelijkheid om te schieten op liggende wip voor wie dat
wenste, en daar werd door verschillende gildeleden gebruik van gemaakt. In de zaal zelf was
er een discobar voorzien, die voor voldoende sfeer zorgde.

Zo werd het al snel 14.45u, en de koningen werden opgeroepen om zich naar de wippewei te
begeven voor de koningsschieting die om 15.00u zou starten. Daar aangekomen was er even
tijd voor een kleine fotoshoot en na een korte toespraak van Opperhoofdman Eddy
Vanbergen, bevestigde schietmeester Geert Pasteyns de oppergaai op de spil. Nadat hij de
vogel nog even extra gecontroleerd had om te zien of die stevig vast stond, werd de oppergaai
naar boven getrokken.
Vervolgens was het de beurt aan de uittredende Opperkoning Roger Pletincx, die met zijn drie
ereschoten mocht proberen om zijn titel te verlengen. Jammer genoeg lukte het hem niet om
de vogel naar beneden te halen, waardoor de negen deelnemende koningen hun kans mochten
wagen.
Er stond een heel klein beetje wind, waardoor velen toch verwachtten dat er snel een nieuwe
koning zou zijn. Toch lukte het niemand om de vogel naar beneden te halen. Lag het
misschien aan de warmte? Een paar keer was het bijna raak, maar om 17.30u, na bijna 30
rondes, was er nog geen nieuwe koning gekend. Er werd beslist om na de 30e ronde even te
pauzeren en terug naar de zaal te gaan voor de uitreiking van de Orde van de Papegaai en
voor de huldiging van de laureaten van de voorbije Brabantse proeven.
Na toespraken van Peter Ferbiest, hoofdman van de Sint-Peeters Gulde, en Eddy Vanbergen,
Opperhoofdman van de Hoofdschuttersgilde, werden de eretekens uitgereikt aan de gildeleden
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die dit jaar 25, 35 of 50 jaar lid zijn van hun gilde, en daarom vereerd werden met
respectievelijk een bronzen, zilveren of gouden papegaai. Daarna was het de beurt aan de
beste schutters en ploegen, bij de prijsuitreiking van het Brabants kampioenschap 2019.
Toen alle eretekens en prijzen uitgedeeld waren, togen de koningen weer naar de wippewei
om daar verder te kampen voor de titel van Opperkoning. Blijkbaar had de pauze geholpen,
want reeds in de 6e ronde na de hervatting wist één van de “topfavorieten” de hoofdvogel naar
beneden te halen. Niemand deed het hem nog na, waardoor Ferdi Luchtens van de
Koninklijke Onze-Lieve-Vrouwegilde Herne de nieuwe Opperkoning van Brabant werd.
Na een korte huldiging in de schaduw van de
staande wip, ging iedereen weer naar de feestzaal
voor de officiële bekendmaking. Het nieuwe
Opperkoningspaar nam plaats op het podium, en
na een klein woordje van Opperhoofdman Eddy,
kreeg Ferdi de grote wisselbeker overhandigd van
Roger Pletincx, die er na een jaartje weer afstand
van moest doen. Van de Opperhoofdman kreeg
Ferdi de zilveren wisselschaal van koning
Boudewijn, collega-schietmeester Geert Pasteyns
overhandigde hem namens het hoofdbestuur een
tinnen schaal en uit handen van Willy Willems
kreeg hij ook nog een tinnen beker als aandenken.
Tot slot kreeg hij van Geert ook nog de oppergaai
overhandigd en Eddy hing hem nog de
koningsmedaille om. Daarna was het de beurt aan
de andere aanwezige koningsparen om het nieuwe
Opperkoningspaar hun geschenken aan te bieden.
Tot slot van de huldiging werd er voor de nieuwe
Opperkoning, hoe kan het ook anders, De Vlieger
van Walter De Buck gespeeld. Het vormde ook

zo’n beetje de afsluiter van de dag voor ons als gilden van
het Gewest Diest, want na het uitdelen van de aandenkens
ter herinnering aan dit Gildefeest, dienden we alweer te
vertrekken met de bus. Voor de andere gilden zal het feest
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nog wel even geduurd hebben, en daarna was het voor de gilde van Sint-Pieters-Kapelle tijd
om de zaal klaar te zetten voor hun Haantjesfestijn de volgende dag.
We hopen alleszins dat iedereen genoten heeft van de dag (suggesties zijn uiteraard altijd
welkom), en graag nodigen we jullie nu alvast van harte uit voor het 66ste Groot Brabants
Gildefeest, op 27 juni 2020 in Herne.
Davy Ickx
Foto’s van de dag zijn te bekijken op https://photos.app.goo.gl/Q9JximHBvdDSBKnF9
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BEN VANMEIRHAEGHE (NIEUWPOORT SINTSEBASTIAAN) WINT TROFEE VAN DE STAD
OOSTENDE OP STAANDE WIP
Op dinsdag 23 juli 2019 verzamelden zich een vijftigtal schutters uit 12 verschillende
maatschappijen rond de staande wip van de K.H.M. Willem Tell Oostende (WTO) in het
sportpark De Schorre om er de jaarlijkse prijs van de Stad Oostende te betwisten.
In het mooie groene kader van het sportpark genoten de vele aanwezigen van een heerlijke,
doch te warme, zomerzon. Pas tegen het einde van de wedstrijd slaagde Ben Vanmeirhaeghe
van de Sint-Sebastiaansgilde uit Nieuwpoort er in de 1ste top neer te halen en was de winnaar
van de stadstrofee voor 2019 gekend.

V.l.n.r.: Laurent Schouteeten, ondervoorzitter WTO, de winnaar Ben Vanmeirhaeghe, schepen van Sport Bart
Plasschaert en Norbert Valcke, Hoofdman WTO
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DANIËL VERBEKE (BREDENE SINT-SEBASTIAAN)
WORDT 38STE KAMPIOEN VAN STENE STAANDE
WIP
Het Kampioenschap van Stene staande wip wordt jaarlijks door de K.H.M. Willem Tell uit
Oostende georganiseerd.
Na het beschrijf “Trofee van de Stad Oostende”, dat door Ben Vanmeirhaeghe van de SintSebastiaansgilde uit Nieuwpoort gewonnen werd, boden 49 van de aanwezige schutters zich
aan om het 38ste Kampioenschap van Stene/Grote Prijs Archery Dynamics te betwisten.
Dit kampioenschap bestaat uit een blikschieting over 3 reglementaire ronden. Bij gelijke stand
na deze 3 ronden wordt er gekampt tot er een winnaar gekend is. De overwinnaar ontvangt
een trofee geschonken door de inrichtende maatschappij en een waardebon van € 150,00
geschonken door Peter Bouttelisier, zaakvoerder van Archery Dynamics uit Oostende.
In de eerste ronde schoot Daniël Verbeke van Sint Sebastiaan Bredene als enige de blok. In de
2de ronde lukte het Staf Keuleers uit Dudzele om de blok neer te halen en in de 3de ronde was
het de beurt aan Guido Passchyn van de Sint-Sebastiaansgilde uit Eernegem om de
hoofdvogel te treffen.
In de eerste kampronde slaagde enkel Daniël Verbeke uit Bredene er in om de blok neer te
halen en hij werd dus de 38ste Kampioen van Stene.

5de van links Daniël Verbeke met links naast zich Peter Bouttelisier van Archery Dynamics,
samen met de bestuursleden van Willem Tell Oostende en de teamgenoten uit Bredene
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Handbooggilde
SINT- SEBASTIAAN
BREDENE v.z.w.

TEAMBUILDING POLITIE OOSTENDE
Vrijdag 24 juni 2019 hadden we het genoegen 22 deelnemers van het Politiekorps Oostende te
mogen verwelkomen en dit onder begeleiding van Marc, Stefaan en Leroy voor de drie
disciplines.
De sfeer was bij een stralende zon nog optimaler en iedereen kon genieten van het
boogschieten in zijn verschillende vormen.
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13de KONING(IN) & PRINS(ES)SCHIETING 2019
STAANDE PERSE
Zaterdag 4 mei 2019 werden de confraters met de traditionele wens voor de heugelijke dag
ontvangen in het gildelokaal.
Bij een stralende zon en windkracht 4-5 beaufort kon, na de rondgang aan de staande perse, dit
evenement voor de 13de keer starten.
Het was niet eenvoudig de bogen stil te houden en zelf ook onbeweeglijk te staan.
De uittredende koning 2018 Verbeke Daniel startte als eerste met in zijn kielzog de confraters.
Jeugdschuttertjes sloten aan met de perse op iets lagere hoogte.
Tenslotte in de 17de ronde schoot Anita Poppe zich tot Koningin 2019 en als Prinses de 10jarige Reesa Callebout met als eredame haar zus Lilou.
Met een heildronk op de Gilde schoof iedereen aan tafel voor een super maaltijd verzorgd door
Mireille, echtgenote van Keizer André Vanmaele.
De dag werd afgesloten met een onderonsje op de staande perse.
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JONG GEWELD IN MERELBEKE

LOÏC UVYN SCHIET DE HOOFDVOGEL(S) AF
Wie al eens door het Vlaamse
hinterland fietst, ziet ze hier en
daar staan (of liggen): de
staande wip. Oudere mensen
hebben het steevast over de
'wipschieting', jongeren horen
het vaak in Keulen donderen.
Maar niet de 8-jarige Loïc, die
in de ban is van boogschieten
op de staande wip. Een jong
Merelbeeks talent dat een
oude sport opnieuw onder de
aandacht brengt.
Je zou denken dat boogschieten
op de staande wip een
archaïsche sport is, maar niets is
minder waar. Het moderne
staande wipschieten blinkt uit in
een goede mix van jong en oud
talent. In België zijn er 4.500
boogschutters die de sport beoefenen; ongeveer 10% ervan is jonger dan 18 jaar.
'lk ben er zelf mee gestart toen ik vier was', vertelt Loïc enthousiast. "Mijn ouders deden al aan
boogschieten en ik heb de microbe via hen te pakken gekregen. Ook mijn broertje van zes doet het."
Weet je nog wanneer je je eerste vogeltje schoot?
Loïc: ''Ja, ik was pas vier! lk vond het meteen erg leuk."
Neemt die hobby veel tijd in beslag?
Loïc: "Best wel, ja. We gaan per week toch zo'n twee à drie keer boogschieten. Het zijn niet altijd
wedstrijden, maar soms ook oefenschietingen. Mensen denken soms dat we enkel wat pijlen in de
lucht schieten, maar het is meer dan dat. Boogschieten vraagt immers veel concentratie. Ook je
houding is erg belangrijk. Je moet daar allemaal rekening mee houden. Het leukste moment is als je
ziet dat je pijl vertrokken is en je een pluim afschiet.''
Jij bent daar een krak in. Je sleepte al verschillende prijzen in de wacht. Je zorgde zelfs voor de
overwinning van de Belgische jeugdploeg op het EK.
Loïc: "Ja, ik won op mijn zesde mijn eerste wedstrijd. Vorig jaar won ik het jeugdcriterium bij de
miniemen. Daar was ik echt blij mee. lk mocht ook meedoen aan de Europese Kampioenschappen
voor de jeugd, zowel in de ploeg als individueel. Ik heb er de hoofdvogel afgeschoten. Het was niet
makkelijk, want er stond heel veel wind. Maar mijn eerste schot was meteen raak. Ik ben ook nog
miniemenprins en was de beste jeugdschutter in het regelmatigheidsklassement."
Dat is niet min! Wat vind je verder zo leuk aan de sport?
Loïc: “Je kan het doen met de hele familie, en je komt heel veel verschillende mensen tegen, van alle
leeftijden. Van een oudere boogschutter kan je nog veel leren. Ik vind het vooral leuk om prijzen te
winnen en de vogels af te schieten. Makkelijk is het niet, en ik moet me altijd goed concentreren. Maar
als de pijl wegschiet, vind ik het wel spannend. Goed mikken is de boodschap. Boogschieten is ook
goed voor de fysiek, je krijgt er spieren van."

Hoe vaak ga je oefenen?
Loïc: “Twee keer per week, in Gent. Er staan twee wippen in het Maaltepark.”
Wat kost zo'n boog eigenlijk?
Bram Uvyn, de vader van Loïc, komt er even bij: "Qua kosten is boogschieten vergelijkbaar met
andere sporten. Voor het materiaal kan je zo duur gaan als je zelf wilt, natuurlijk. Je vindt al een
tweedehandsboog voor ongeveer 150 euro. Bij de nieuwe gaat dat van 250 tot 1 750 euro, voor de
topmodellen. Verder heb je natuurlijk ook pijlen nodig, en een locatie waar je de sport kan beoefenen."
Loïc, wat zou je graag nog bereiken in het boogschieten?
Loïc: "Ik zou graag nog Belgisch en Europees kampioen worden."
Wat vinden je vrienden van je passie?
"Ze vinden het leuk. Veel vrienden weten niet precies wat het is. Maar als ik ze eens meeneem, zijn ze
meestal wel onder de indruk."
Meer info?
Bram Uvyn
Secretaris-Generaal KNBBW
0485 67 21 43
knbbw.frnab@gmail.com
www.knbbw.be
Uit INFOMAGAZINE MERELBEKE – juli-augustus 2019
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HET KLEPSCHIETEN IN DE KIJKER
In tegenstelling tot de “bölkes”-schutters die wereldbekend zijn van het Oud Limburgs Schuttersfeest,
komen de klepschutters weinig of niet in het nieuws.
In West- en Midden-Limburg vind je nochtans 36 karabijnschuttersgilden die deze sport beoefenen.
Zijn de klepschutters een uitstervend ras of komt er alsnog een heropleving?
“Als ik rond mij kijk, zie ik enkel oudere mensen. En ik ben er daar ook een van, hé”, lacht
klepschutter Guido Baerts. “Vroeger was het nog een familieaangelegenheid bij uitstek. Mijn meest
levendige herinnering is een wedstrijd Koningsschieten van St.-Hubertus Goeslaer. Enkel mijn zoon
Jerry en ikzelf bleven over. Omdat er geen einde aan leek te komen, deed ik mijn horloge uit en
timeden we wie het vaakst raak kon schieten in een periode van twee minuten. Uiteindelijk won ik.
Jerry is ondertussen al vele jaren gestopt.”
Animo alom aan de tafel waar er steeds plezier gemaakt wordt en dit samen met een lekker pintje of
een frisdrankje. Een groot nadeel is dat jongeren 16 jaar moeten zijn om mee te kunnen schieten met
een kogelkarabijn ingevolge de wapenwetgeving. “Vaak zijn deze jongeren op die leeftijd al verknocht
aan een andere hobby”, vertellen Jean De Wit (St.-Antonius Geenhout), Hugo Steyls (St.-Jozef Oud
Winterslag), Freddy Broekhoven en Mark Demulder (E.L.S. Gestel).
Het klepschieten bestaat enkel in de provincie Limburg klinkt het in koor. Gilden bestaan al honderden
jaren, maar de manier van schieten is wel streekgebonden.
In Zuid-Limburg opteerden gilden voor de boog. In Noord- en Oost-Limburg wordt er met buksen op
kubusvormige bölkes geschoten en in de streek rond Lummen, Beringen, Genk en ook in Bilzen kwam
na de 2de Wereldoorlog het klepschieten op. We hebben ons verenigd in verbonden. Na het verdwijnen
van het verbond Genk blijven er met Beringen, Lummen en Zand- en Leemstreek drie verbonden over.
Samen tellen ze toch een 36-tal gilden.

Wat is klepschieten?
Mark Demulder: “Bij klepschieten mikt de schutter op een ronde stalen klep met een ø van maximaal
30 mm. Dit komt overeen met een muntstuk van 2 euro. De klep is bevestigd aan een schietboom op
een hoogte van 20 meter. Om de veiligheid te garanderen en om te voorkomen dat de loden kogels de
natuur vervuilen hangen er kappen, zogenaamde kogelvangers, rondom en achter de kleppen.”
Jean De Wit: “Een karabijn kost ± 3.000 euro. Omwille van de kostprijs gebruiken vele schutters de
clubwapens. Het gebruikte type karabijn bij het klepschieten is een .22 long rifle met kogels van 6 mm.
Het meest gebruikte is de Matchkarabijn van het merk Anschütz en is een enkelschots karabijn.
Dit is ook voor de veiligheid. Er wordt enkel geschoten met standaardmunitie. Vroeger gebruikten we
de High Velocity munitie, maar dat is nu niet meer mogelijk, want dan zouden wij op een korte
periode de kappen aan flarden schieten.”
Hugo Steyls: “De schutters mikken met de karabijn vanaf een van de drie pinnen van de aanlegpaal.
Als de klep goed geraakt wordt, dan kantelt deze achterover. Met een optrekmechanisme wordt de klep
die bevestigd is op een scharnier daarna weer op zijn plaats gebracht.”
De wedstrijden
Hugo Steyls: “We maken een onderscheid tussen vriendschappelijke, oefen- en verbondswedstrijden.
De verbondswedstrijden zijn uiteraard de belangrijkste. Per verbond bestaan verschillende
klassementen met de A-, B- en C-ploegen van de clubs.”
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Mark Demulder: “Tijdens zo’n wedstrijd schieten zes schutters per ploeg vijf keer na elkaar op een
klep van 30 mm.
Er wordt geen vizier gebruikt (verboden), enkel een diopter, doch deze vergroot niet de klep.
De foutloze ploegen kavelen met de beste schutters vervolgens op kleppen van 25, 20, 16, 12 en 10
mm. Deze kleinste klep wordt niet zo vaak gebruikt. Ook de individuele scores van de schutters
worden bijgehouden. De beste schutters van het hele seizoen kavelen voor de titel in de categorieën
heren, dames en senioren heren en dames.”
Jean De Wit: “Hoe later op het seizoen, hoe spannender het wordt voor de koplopers. Het is alsof er
1.000 volt door je lijf giert. Niet simpel, want de bibber mag zich geen meester van je maken. Toch
slagen de allerbesten erin om het volledige seizoen foutloos te blijven.”

Kogelvanger met ingebouwde verlichting en klep 30 mm
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KEIZERSCHIETING IN LUMMEN
Naar jaarlijkse gewoonte richtte het Karabijnschuttersverbond Lummen de keizersschieting in.
De zondag voor de halfoogstkermis van 15 augustus is het een hoogdag voor de Lummense
karabijngildes. Dit jaar werd de organisatie toegekend aan de St.-Lambertusgilde Laren. Ze konden
hierbij rekenen op de medewerking van het gemeentebestuur.
Het gebeuren begon om 13.30u met de optocht van de deelnemende gildes met hun vaandel. De
Koninklijke Harmonie St.-Cecilia ging op kop in deze kleurrijke stoet.
Om 14.00u werd het startschot gegeven door de gemeentelijke overheid, 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, 12, het was uiteindelijk de 10 mm-klep die de wedstrijd besliste. Bij de dames werd
Driessens Annick van gilde Eversel de winnares, 2de werd Schroyen Katrien van gilde Geneiken en de
3de plaats was voor Vanhove Linda van Linkhout.
Bij de mannen werd Peeters Robin tot keizer gekroond. Hij ging Cuypers Jos van de gilde van
Winterslag en Laveren Robin uit Linkhout vooraf.
Bij de ploegenwedstrijd ging de trofee naar Thiewinkel A. Zij haalden het voor Rekhoven B en
Schalbroek A.
Het mooie weer, de sportieve prestaties en de gezellige sfeer zorgden voor een geslaagde editie.
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KONINGSSCHIETEN SINT-JAN THIEWINKEL
VERBOND LUMMEN
De laatste zondag van juni 2019 was het
weer zover: ons koningsschieten op klep.
Het was een behoorlijke strijd. Bij de
dames haalde Tinne Debaets het met 21
rake treffers voor Karen Cilissen en Diane
Vanmechelen. Bij de mannen was de strijd
nog intenser.
Daar haalde Marcel Blommen het voor Bert
Quintens en Gert Nijs met 41 treffers,
waarvan 16 treffers op de klep van 10 mm.
Gert Nijs

Koningin Tinne Debaets en Koning Marcel Blommen

KEIZERSCHIETING 2019 VERBOND BERINGEN IN
LINKHOUT
Onder een warme zon, maar toch met veel
goesting begonnen de 10 koningen en 9
koninginnen van ons verbond aan hun
jaarlijkse wedstrijd om onderling uit te
maken wie de beste was dit jaar.
Na 9 ronden werd dit jaar Victor Peremans
van St.-Franciscus Hulst Keizer, voor Robin
Laveren van St.-Trudo Linkhout en Jochen
Vanden Eynde van St.-Ludovicus Paalstraat.
Bij de dames werd na 5 ronden dit jaar
Annik Snyers van St.-Lambertus Laren
Keizerin, voor Hannelore Vos van St.Antonius Geenhout en Brigitte Pairoux van
St.-Joris Brelaar.
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BEKER VAN BERINGEN VOOR KLEPSCHUTTERS
Op zondag 11 augustus werd er door de Beringse klepschuttersgilden geschoten voor de Beker van
Beringen en de schaal van Burgemeester Vints. Aan deze wedstrijd nemen de vier klepschuttersgilden
van Groot-Beringen deel, namelijk Sint-Denijs Beringen, Sint-Joris Brelaar, Sint-Antonius Geenhout
en Sint-Ludovicus Paalstraat.
Beringen en Geenhout schoten beide 40/40. In de kavelingen haalde Beringen het met 24/24. Geenhout
werd tweede met 20/24.
De uitslag: Beringen A: 40-24,
B: 27; Geenhout A: 40-20, B 27;
Paalstraat A: 36, B: 33 en Brelaar
A 35.
Voor de eerste keer werd er
geschoten voor de schaal van
Burgemeester Vints. Liefst 3
ploegen schoten 39 op 40. In de
kaveling haalde Geenhout het
met 24/24 en 13/16, voor
Beringen met 24/24 en 12/16 en
Brelaar met18/24.
In de vriendenschieting was
Beringen de beste. Zij haalden de
eerste prijs binnen met 29/30 en
17/18 voor Brelaar met 29/30 en
14/18.
De winnaars samen met de schepen van Sport Tijs Lemmens

JOS DANIELS KLEPKONING BIJ
SINT-DENIJS BERINGEN
Nadat hij al 43 jaar actief schutter is bij de schuttersgilde SintDenijs Beringen is het Jos Daniels eindelijk gelukt om zich tot
klepkoning te schieten. Dit werd op passende wijze gevierd met
een glaasje bubbels.
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KERMISDAGEN BIJ DE SINTROCHUSGILDE VAN GENENBOS
Bij de Koninklijke Sint-Rochusgilde uit Genenbos-Lummen schoot
Benny Vermeyen zich tot klepkoning.
Bij de dames wist Hermine Biesmans het laken naar zich toe te trekken.
Monique Jaspers kroonde zich tot kermiskoningin door de traditionele
houten vogel af te schieten.
Na de huldiging van koning en koningin mochten de schoolkinderen
van Genenbos genieten van een uurtje gratis paardenmolen en werden
ze getrakteerd op een heuse snoepjesregen.

Vrijdag 31 mei, het weer was ons zeer gunstig gezind. De wind was er deze keer niet, zodat er niet als
hulp kon op gerekend worden. 2de kermisdag en de traditie in onze schuttersgilde is dat we dan
schieten op een houten vogel voor de titel van Kermiskoning of -Koningin. Marcel, Roger en Leon
hadden een met pauwenpluimen prachtig versierde houten vogel opgesteld.
Om 14.10u loste onze huidige Koning Marcel het startschot. Dus deze keer was iedereen op tijd
aanwezig.
Met 15 schutters bestookten we de linkervleugel van de houten vogel. Maar die stond dan rechts
volgens onze voorzitter, dus even overleggen waar de schutters moesten schieten.
Met het 33ste schot schoot Freddy de vleugel naar beneden. Hij won daarmee een fles cava.
Linda, dochter van onze voorzitter, haalde met het 27ste schot de linkervleugel naar beneden. Maar zij
wist het nog niet, want de vleugel viel naar beneden voor Roger goed en wel kon mikken. Dus won
Linda de fles cava. Je moet maar geluk hebben.
De kop werd door Roger naar beneden gehaald met het 28ste schot. Deze keer was het geluk voor
Roger, want de kop viel met vertraging naar beneden terwijl José zich klaarmaakte om het genadeschot
te plaatsen. En zo won Roger de fles wijn.
Dan werd het tijd om even op adem te komen en dat deden we met koffie en taart.
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Na de koffie werd het tijd
om aan het echte werk te
beginnen, want wie nu het
lijf van de vogel kon
neerhalen werd onze
kermiskoning of -koningin
Er kwam niet direct
beweging in, wel vlogen er
regelmatig pluimen in het
rond.
Maar onaangekondigd
schoot Johnny, onze
nieuwe schutter, de vogel
in 2 stukken, maar hij viel
niet. Rob en Steffie deden
alles nog wiggelen en
Marcel plaatste nog een
schampschot, maar zijn
dochter Linda haalde met
een welgemikt schot de
vogel naar beneden. Zij is voor één jaar onze kermiskoningin.
Daarna zijn we begonnen met het schieten voor klepkoning en klepkoningin.
Bij de vrouwen werd het een strijd tussen 3: José werd 3de, Linda werd 2de en Steffie werd de
klepkoningin, met 6 treffers op 6. Proficiat Steffie! Bij de mannen was na 3 rondes de klepkoning
bekend: zij hebben moeten strijden tot op de klep van 2 cm. Dat ging nog tussen Armand, onze nieuwe
schutter Johnny en Johan. Ik miste het 7de schot, Johnny het 8ste en Johan schoot 9 op 9 en werd
daardoor klepkoning. Proficiat Johan!
Tot slot willen wij iedereen bedanken die heeft meegeholpen om deze activiteit te doen slagen en dit al
voor de 61ste keer. In het bijzonder danken we ook de fanfare St.-Willibrordus, die ieder jaar met de
gepaste muziek de hulde komt opluisteren.
Proficiat Koningin Linda en Koning Marcel!

29

10DE EN LAATSTE WEDSTRIJD VAN HET VERBOND
BERINGEN 2019
25 augustus 2019 - We hadden die dag prachtig zomers (heet) weer. De ploegen van de A-, B- en Creeks dienden onder elkaar uit te maken wie de winnaar zou worden dit jaar.
Geenhout A had al een comfortabele voorsprong uitgebouwd van vijf punten tijdens het seizoen en
won dan ook de titel in de A-reeks zonder problemen, vóór Hulst die tweede werd en vóór Gestel die
op de derde plaats eindigde na kaveling.
In de B-reeks was het een stuk spannender met slechts één treffer voorsprong voor Paalstraat, maar
Gestel trok op het laatste toch nog het laken naar zich toe en werd zo voor de vierde maal na elkaar
kampioen.
In de C-reeks was het Paalstraat dat zonder problemen voor de tweede keer na elkaar kampioen werd.
Ook werden die dag de individuele categorieën: Heren, Dames, Senioren heren en Senioren dames
uitgeschoten.
Zo werd bij de heren Yannick Volders van Brelaar kampioen, bij de dames was Tilly Cox van Laren
de beste. Senior heren was dit jaar voor Theo Noels van Beringen en tot slot won bij de senioren
dames (tot haar eigen verbazing) Magda Isenborghs van Geenhout de titel.
Zo was de namiddag weer voorbij en konden de winnende ploegen en individuelen nog verder
genieten van hun titel en van een smakelijk pintje dat gezien de weersomstandigheden meer dan
welkom was.
Jean De Wit

Geenhout A

Gestel B

Van links naar rechts: Theo Noels, Magda
Isenborghs, Tilly Cox met zoontje Ruben en
Yannick Volders
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Paalstraat C

INTERGEWESTELIJKE KAMPIOENSCHIETING TUSSEN
DE KAMPIOENEN VAN VERBOND BERINGEN EN
VERBOND LUMMEN
Op 8 september kwamen de kampioenen van beide verbonden tegen elkaar in actie om uit te maken
wie er in het seizoen 2019 de nieuwe kampioenenploeg zou zijn. Deze wedstrijd werd gehouden op de
schietbomen van St.-Ludovicus Paalstraat.
Geenhout A (Beringen) had de eer om te mogen beginnen. Er werd geschoten met 6 schutters per
ploeg, ieder 5 kogels op een klep van 25 mm. Zij waren ook de eerste die al de kleppen omschoten,
dus 30/30.
Daarna was het de beurt aan Thiewinkel A (Lummen) en zij deden precies hetzelfde. Ook zij schoten
30/30.
Vervolgens was het de beurt aan Gestel B (Beringen) om tegen Eversel B (Lummen) te schieten. Zij
behaalden allebei 29/30.
Tot slot kwamen nog de C-ploegen van Paalstraat (Beringen) en Rekhoven (Lummen) tegen elkaar in
actie. Rekhoven was daarin de sterkste met 29/30, Paalstraat haalde 28/30.
Om de kampioen te kennen dienden Geenhout en Thiewinkel te kavelen voor de titel. In deze kaveling
wist Geenhout de klep 16x te raken en liet zo Thiewinkel achter zich, die de klep 15x raakte.
Voor het eerst in hun bestaan lukte het Geenhout om zo de wisseltrofee in de wacht te slepen. Dat dit
feit uitbundig gevierd werd, laat zich wel raden. Ook onze vaste kogelaangever konden wij niet
vergeten en moest dan ook mee op de foto. Bedankt Fil om ons steeds rustig proberen te houden.
Tussen de B- en C-reeks dienden Gestel, Eversel en Rekhoven te kavelen voor plaats 3, 4 en 5 (29/30).
Eversel haalde de derde plaats binnen, Rekhoven werd vierde en Gestel behaalde dus de vijfde plaats.
Uitslag: Kampioen: Geenhout A: 30-16; 2de Thiewinkel A: 30-15; 3de Eversel B: 29-17-16; 4de
Rekhoven C: 29-17-12; 5de Gestel B: 29-16; 6de Paalstraat C: 28
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Op 15 augustus 2019 werd Julien Meyen van St.-Antonius
Geenhout Provinciale kampioen senioren heren tijdens de 4de
Provinciale wedstrijd klepschieten in O.-L.-V.-Presentatie
Eigenbilzen.
Proficiat Julien met deze prachtprestatie.

BEKER VAN VLAS 2019
Op zaterdag 7 september werd er voor de zevende 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
karabijnschuttersgilde Sint-Joris
Brelaar Paal.
Er werd aan deze wedstrijd
deelgenomen door Sint-Denijs
Beringen-Mijn, Sint-Joris Brelaar,
Sint-Antonius Geenhout, SintWillebrordus Meldert, Sint-Anna
Mellaer (samen met Sint-Hubertus
Goeslaer) en Sint-Sebastiaan
Schalbroek.
In de eerste ronde op een klep van 30
mm schoten 2 ploegen het maximum
van 30/30. Drie kavelingsronden op
een klep van 25, 20 en 16 mm waren
er nodig om de winnaar te kennen.
Schalbroek haalde het met 30-18-1210 voor Mellaer met 30-18-12-9.

De beker wordt overhandigd door de plaatselijke schone van Brelaar
aan de winnaars van Schalbroek

De uitslag:
Sint-Sebastiaan Schalbroek A: 30-18-12-10; B: 24
Sint-Anna Mellaer A: 30-18-12-9; B: 25
Sint-Willebrordus Meldert A: 29; B: 24
Sint-Antonius Geenhout A: 28; B: 22; 30-15; B: 21
Sint-Joris Brelaar A: 27
Sint-Denijs Beringen A: 24
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OVERZICHT SCHUTTERSSEIZOEN 2019
Kampioenschap 2019
Ploegen
A-reeks: St.-Antonius Geenhout kampioen met 298 punten voor St.-Franciscus Hulst en Eendracht LS
Gestel, beiden met 293 punten
B-reeks: Gestel B kampioen met 287 punten voor St.-Ludovicus Paalstraat en St.-Denijs BeringenMijn, beiden met 286 punten
C-reeks: St.-Ludovicus Paalstraat kampioen met 281 punten voor Geenhout met 264 punten en Laren
met 252 punten
Individueel kampioen
Heren: Yannick Volders, St.-Joris Brelaar met 50-12 voor Jochen Vanden Eynde van St.-Ludovicus
Paalstraat met 50-10 en Henri Janssens van St.-Franciscus Hulst met 50-6
Dames: Tilly Cox, St.-Lambertus Laren met 50-12 voor Fanny Peremans, St.-Franciscus Hulst met 5011 en Ine Vilters van St.-Lambertus Laren met 50-5
Senioren heren: Theo Noels van St.-Denijs Beringen-Mijn voor Marcel Blommen van Eendracht LS
Gestel met 50-9 en Jan De Wit van St.-Antonius Geenhout met 50-8
Senioren dames: Magda Isenborghs van St.-Antonius Geenhout met 49 voor Rita Reynders van St.Trudo Linkhout met 47 en Maria Claes van St.-Lambertus Laren met 42
Keizerschieting Verbond Beringen Mijnstreek
Keizer 2019: Victor Peremans van St.-Franciscus Hulst met 27 treffers voor Robin Laveren van St.Trudo Linkhout met 26 en Jochem Vanden Eynde van St.-Ludovicus Paalstraat met 20 treffers
Keizerin 2019: Annik Snyers van St.-Lambertus Laren met 15 treffers voor Hannelore Vos van St.Antonius Geenhout met 14 en Brigitte Pairoux van St.-Joris Brelaar met 12 treffers.
Keizer van de Verbonden Beringen-Mijnstreek en Lummen
Keizer 2019: Victor Peremans van St.-Franciscus Hulst met 15 treffers voor Hans Schroyen van H.
Sacrament Geneiken 13 en Ludo Schuyten van St.-Jacobus Eversel met 12 treffers
Keizerin 2019: Pavlina Hulinova van St.-Jacobus Eversel met 15 treffers voor Annick Driessens van
St.-Jacobus Eversel met 14 en Laura Blommen van St.-Sebastiaan Schalbroek met 11 treffers
Intergewestelijk kampioen verbonden Beringen-Mijnstreek en Lummen
St.-Antonius Geenhout (verbond Beringen-Mijnstreek)
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JEUGDPRINS-, PRINS- EN KONINGSSCHIETEN BIJ
KON. ST.-SEBASTIAANSGILDE HALEN
Dinsdag van Halen kermis, meer bepaald 06 augustus, was een hoogdag voor onze Gilde zoals de titel
aangeeft.
Dit jaar, voor het eerst in de geschiedenis van de Halense Gilde, mocht onze jeugd tussen 12 en 16 jaar
mee schieten voor de titel van jeugdprins. Met 2 hadden ze zich aangemeld, namelijk Sibe Vanbergen
en Lars Van De Sande en zij schoten mee onder het alziend en begeleidend oog van hun ouders. Voor
de titel van Prins waren er ook 2 gegadigden, met name de zussen Kelcy en Loudy Daniels. Deze 4
jonge schut(s)ters vormen immers de toekomstige hoeksteen van onze Gilde. De leden hadden zich
met 7 van de 22 aangemeld om deel te nemen aan deze schieting. Voor de Jeugdprins en de Prins was
de afspraak dat ze minstens 1 vogel moesten schieten om de titel te bekomen. Elke geschoten vogel
telde voor 1 punt, maar bij een gelijke stand zou het hoog spel voorop gaan.
Om 14.00u was het verzamelen geblazen voor iedereen voor de gekende drankronde, want dorst is
steeds en overal aanwezig. Toen al werd ons gevraagd wanneer we de inwendige mens wilden
versterken, dit jaar met een BBQ. Afgesproken werd om om 19.30u aan tafel te gaan.
15.00u: het uur dat we begonnen met de schieting. De jeugd 12-16 jaar en de 16-21 jaar mochten
beginnen en hun kunde tonen. Voor hen was de eerste ronde een tegenvaller. De leden echter lieten
zich van hun beste kant zien en een zijde, een hoge en drie vogels (met 1 schot) sierden de tafel. In de
2de ronde had de jeugd meer geluk en wist Sibe 2 vogels gelijktijdig te schieten. Voor Kelcy was het
pas in de 7de ronde dat zij haar eerste vogel wist te schieten. Om onze jongeren te motiveren was de
afspraak gemaakt 10 vogels af, 10 vogels op.
17.00u: einde van de Jeugdprins- en Prinsschieting. Tijd om de punten te tellen. In totaal werden er 64
vogels geschoten met 11 leden. Voor de titel van Jeugdprins werden er 5 extra ronden geschoten, want
zij hadden beiden 3 vogels in de reguliere ronden. Met zijn derde extra schot wist Sibe 2 vogels
gelijktijdig te schieten, waardoor de druk voor Lars extra groot werd. Spijtig voor Lars, volgend jaar
beter, werd het uiteindelijk Sibe die de titel van Jeugdprins wist te behalen. Bij de zussen Kelcy en
Loudy was het in de 16de ronde een bijna uitgemaakte zaak. Kelcy stond voorop met een zijde en 5
vogels tegenover een hoge en 1 vogel voor Loudy. Voor laatstgenoemde werd de druk dus hoog. In de
laatste ronde wist Kelcy 3 vogels in 1 keer te schieten, waardoor zij in het totaal 9 punten behaalde en
weerom de titel van Prins wist te behalen. Na de nodige felicitaties was er nog wat werk met het
veranderen van de volle kam door de enkele spil en met nog wat extra drank tot ons te nemen. Zo
kwam de Koningsschieting voor de leden in zicht.
18.00u: Glenn Verbist, uittredend Koning 2018, mocht de schieting openen. Hij kreeg zoals altijd 2
pijlen vooruit. Indien het hem lukte om de oppergaai naar beneden te halen in die twee beurten zou hij
zich weerom Koning mogen noemen. Tot spijt van wie het benijdt, lukte het Glenn niet om de
oppergaai naar beneden te halen. Zijn derde poging werd de openingsronde voor de andere Gildeleden.
En alzo geschiedde. De zenuwen van onze uittredende Koning zullen te hoog gespannen geweest zijn,
wie zal het weten of zeggen. We waren met z’n negenen om die felbegeerde oppergaai of
koningsvogel naar beneden te halen. Voor wie het nog niet moest weten, die koningsvogel stond daar
op een hoogte van 27 m te pronken in al zijn pracht en praal. Een mooie tricolore pluim van zo’n 15
cm hoogte. Het was in de 5de ronde dat onze Hoofdman Lieven Vanbergen de oppergaai wist te
schieten. Maar… iedereen krijgt evenveel beurten. In deze 5de ronde wist ook Glenn de oppergaai te
schieten, waardoor er moest gekaveld worden. Iets voor half acht, in de 27ste ronde, wist Glenn de
oppergaai met een welgemikt schot naar beneden te halen. Felicitaties alom en juist op tijd om de
inwendige mens te versterken.
Nadien werd nog menig gerstenat genuttigd en werd er uitgekeken naar de Koningsavond.
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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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INHOUDSTABEL
Woordje van de voorzitter
Woordje van de redactie
Mededelingen
Schutterswezen is voortaan ICE
18de Gildedag te Deinze
Nieuws uit de verbonden en gewesten

3
5
5
6
8
13

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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