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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

 

Geachte Gildebroeders en Gildezusters, 

 

We hopen eerst en vooral dat U en Uw dierbaren in 

goede gezondheid verkeren en willen jullie dan ook het 

allerbeste toewensen voor een beter jaar in 2021.  

Het voorbije jaar was, op z’n minst gezegd, een ietwat 

vreemd jaar. 

 

Onvergetelijke momenten die we als vanzelfsprekend 

beschouwden, blijven noodgedwongen in ons geheugen 

hangen door de gezondheidscrisis. Frustratie voor 

sommigen, verdriet voor anderen of des te meer te 

waarderen voor diegenen onder jullie die de 

mogelijkheid hebben gevonden toch deze bizarre tijden 

in te vullen.  

 

Sowieso zullen onze bezigheden in 2021 een heel 

nieuwe dimensie krijgen. Gezien het aantal afgelaste 

evenementen zijn we jammer genoeg genoodzaakt 

geweest om onze publicaties te beperken. Echter met het nieuwe tijdschrift zullen we proberen enkele 

mooie reportages aan te bieden die u zullen doen dromen en verlangen naar betere en zonnige dagen. 

Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om onze speciale waardering te uiten aan al de 

mensen die in de verzorging hun uiterste best hebben gedaan om ons en vooral de getroffenen te 

ondersteunen. 

 

De “Federatie” wil terug iedereen ondersteunen die er nood aan heeft en vooral te zorgen dat onze 

geliefkoosde bezigheid niet zou uitdoven. Daarvoor zullen wij als verantwoordelijken terug de moed 

opbrengen om alles terug op de goede baan te zetten. Geloof mij, de betere tijden zullen terugkomen 

en dan zullen we er dubbel en dik van profiteren. 

 

Ondertussen bloeit onze website open met een heel duidelijk overzicht van ons gebeuren en de band 

met “het Belgisch Overlegorgaan” die, zoals U weet, het evenement het Europees Schutterstreffen 

“EST Deinze 2021” mee helpt organiseren, maar dat weliswaar verplaatst is naar 19, 20 en 21 augustus 

2022 en dit om de gekende redenen. 

 

Daarom is het zo belangrijk om ons erfgoed te blijven ondersteunen en het voorbije jaar te proberen 

plaatsen als een ervaring van erkentelijkheid van datgene wat we wel positief konden ervaren.  

Tot slot zijn wij nog steeds op zoek naar gepassioneerde verslaggevers en indien u Uw talent en passie 

wilt delen met onze leden en lezers, aarzel dan zeker niet om dit te doen. 

 

Wij wensen U alvast veel leesplezier en hopelijk tot binnenkort. 

 

Danny De Vetter, voorzitter 
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WOORDJE VAN DE REDACTIE 
 
Beste lezer, 

 

Vooreerst wil ik mij aansluiten bij de wensen van de 

voorzitter en u allen namens de redactie een gelukkig en 

vooral gezond 2021 toe te wensen. Wij hopen met zijn 

allen dat wij weldra terug “buiten” mogen en opnieuw de 

draad van een normaal leven kunnen opnemen, zowel 

privé als in onze gilde of schutterij: opnieuw 

schietwedstrijden, koningsschietingen, gilde- en 

bondsfeesten, opnieuw gildedag en Nationaal 

Koningsschieten, … en nog zo veel meer dat wij allemaal 

gemist hebben in het voorbije jaar. Het zal ons deugd 

doen.  

 

En ook voor ons tijdschrift is er meteen opnieuw stof om 

artikels over te schrijven, dus aarzel niet en kruip in jullie 

pen om een verslagje te schrijven over de activiteiten of 

stuur gewoon wat foto’s door met wat tekst. 

 

Alvast veel leesgenot met dit nummer. 

 

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 de link naar 

het tijdschrift ook rechtstreeks en persoonlijk per mail ontvangen. De werkwijze staat 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.  

 

Het waarborgen van de privacy is een belangrijke taak voor de Federatie. Bij een contactname gaat u 

akkoord met de opslag van uw gegevens. Principieel geven wij uw gegevens niet door aan derden, tenzij 

wij wettelijk verplicht zijn. Uw gegevens worden ook niet langer bewaard dan nodig. 

  

Aan alle gilden/schutterijen 

 

Elke regio bezit momenteel een nieuwe Federatievlag. 

- Antwerpen bij Jeannine Jonckers 

- Brabant bij Eddy Vanbergen 

- Limburg bij Jean De Wit  

- West-Vlaanderen bij Norbert Valcke  

- Oost-Vlaanderen 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. 

 

© Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw, 2020 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of 

openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever. 

 

mailto:online@vlaamseschuttersgilden.be
mailto:online@vlaamseschuttersgilden.be?subject=Uitschrijven
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MEDEDELINGEN 
 

 

Oproep: heeft uw gilde/schutterij een website of een plaats op sociale 

media? Laat het ons weten! 
 

Geachte voorzitter, secretaris, webmaster, 

 

De Federatie heeft recent haar website in een nieuw kleedje gestoken. 

Momenteel weten we echter maar van een aantal gilden dat ze actief zijn op het internet. Vandaar deze 

oproep: heeft uw gilde/schutterij een website en/of sociale media, laat het ons weten. Zo kunnen wij 

ook onze website uitbreiden met nuttige informatie. 

De link(s) van uw website en/of sociale-mediakanalen mag u doormailen naar ons redactielid Davy 

Ickx (davy.ickx@scarlet.be), die al deze informatie verzamelt voor publicatie op de website van de 

Federatie. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Davy Ickx, webmaster 

 

 

 

Vernieuwde website 
 

Zoals reeds werd aangegeven is de website van de Federatie in een nieuw kleedje gestoken, met dank 

aan Davy. Surf zeker eens naar  

https://www.vlaamseschuttersgilden.be 
en laat ons weten wat je er van vindt. Zijn er zaken die jij ook graag op de website zou zien, staat er 

ergens een onduidelijkheid/foutje, ontbreekt er info over uw gilde/schutterij, graag een mailtje naar de 

webmaster. Zie ook zijn oproep hierboven. 

  

mailto:davy.ickx@scarlet.be
https://www.vlaamseschuttersgilden.be/
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DE KRUISBOOG 
 

Chinese oorsprong? 

 

De oudste geschreven bronnen die melding maken van een kruisboog als oorlogswapen dateren van de 

4de en 3de eeuw voor Christus. De oudste archeologische vondsten die wijzen op het bestaan van 

kruisbogen in China dateren van de 7de eeuw vóór Christus. Archeologen vonden vooral de bronzen 

tuimelaars die de gespannen pees op zijn plaats houden. Dit cruciale en unieke onderdeeltje van de 

kruisboog werd gevonden op verschillende plekken in China. 

 

De oorsprong van de kruisboog als aanvals- en verdedigingswapen ligt dus waarschijnlijk in het 

oosten, zou je denken. Een interessante bron die het belang van de kruisboog tijdens de Han-dynastie 

illustreert, is een keizerlijke inventarislijst van 13 vóór Christus. De inventaris heeft het over 537.707 

kruisbogen tegenover slechts 77.521 handbogen. 

In de Chinese oudheid was de kruisboog al een belangrijk militair wapen, maar tijdens de Han-

dynastie (206 vóór Chr. – 220 na Chr.) beleefde de kruisboog zijn grootste populariteit. In deze 

periode maakten kruisboogschutters vaak 30% tot 50% van het totale Chinese leger uit.  

 

In 1974 werd in China een grote archeologische vondst gedaan. Men vond er overblijfselen van 

ongeveer 8000 terracottafiguren die als grafgiften werden meegegeven aan de eerste keizer van China, 

Qin Shi Huangdi. Het 'leger' bevindt zich tussen de berg Li en het hedendaagse Xi'an. Deze 

overblijfselen bij het graf van keizer Qin Shi Huangdi (259 v.Chr.–210 v.Chr.) behoren tot het 

UNESCO-werelderfgoed. 

Het Terracottaleger bestaat onder andere uit het voetvolk, kruisboogschutters, ruiters met strijdwagens 

en paarden; allen stonden ze paraat voor een veldslag. De beelden zijn allemaal tussen de 1,60 m en 

1,80 m lang en allemaal verschillend. Sommige staan en andere zitten knielend met gespannen pijl en 

boog, alsof ze zich weerden tegen de aanslag. Een aantal soldaten draagt een lederen of bronzen harnas 

en anderen zijn gekleed in een uniform. De wapens die ze dragen zijn echt en de hoofdtuigen van de 

paarden zijn eveneens gemaakt van brons.  

Zicht op de boogschutters van het terracottaleger 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chinees_Keizerrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Qin_Shi_Huangdi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Xi%27an
https://nl.wikipedia.org/wiki/259_v.Chr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/210_v.Chr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://nl.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisboog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strijdwagen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veldslag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boog_(wapen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boog_(wapen)
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Hoewel ze meer dan 2000 jaar door een dikke laag aarde zijn bedekt, is het brons van die wapens nog 

in uitzonderlijk goede staat. Het hout is in de loop der eeuwen grotendeels verdwenen. Waarom het 

brons zo goed bewaard bleef is mogelijk te wijten aan de specifieke samenstelling van de grond 

waaronder de soldaten bedolven waren, onder meer de basische pH en de fijne korrelgrootte van het 

zand. 

Na de Han-dynastie verloor de kruisboog zijn dominante positie binnen de Chinese militaire praktijk.  

Tijdens de Tang-dynastie (618 – 907 na Chr.) nam het belang van de kruisboog wel weer iets toe, maar 

het zou nooit meer een zo’n dominant wapen worden als tijdens de Han-dynastie. Tijdens de Tang-

dynastie zouden keizerlijke legers tot maximaal 20% uit kruisboogschutters bestaan. 

 

Hierna nam de populariteit van de kruisboog opnieuw af, nu definitief. De uitvinding van het buskruit 

en de ontwikkeling van steeds betere vuurwapens zouden er uiteindelijk voor zorgen dat de kruisboog 

niet meer werd ingezet als militair wapen. Aan de andere kant nam het gebruik van de kruisboog 

buiten het leger juist toe. De kruisboog werd populair om mee te jagen en rijke jongelui richtten 

schietclubs op om maar iets te doen te hebben tijdens hun overschot aan vrije tijd. 

 

Europa 

In tegenstelling tot China zou het in Europa nog vele eeuwen duren voordat de kruisboog populair 

werd in het leger. Daarom zou je kunnen denken dat de kruisboog van China is komen overwaaien 

naar Europa.  

Echter, gezien het verschillend ontwerp van de Chinese en Europese kruisboog is dat niet 

waarschijnlijk. De meeste historici gaan er daarom vanuit de Chinese en de Europese kruisboog 

onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan. 

 

In het oude Griekenland 

werd al een wapen 

gebruikt dat veel weg had 

van een kruisboog. Dit 

wapen heette de 

“gastraphetes”.   

De gastraphetes werd 

waarschijnlijk in de vijfde 

eeuw vóór Christus 

uitgevonden. In de 

eeuwen daarna zou de 

gastraphetes een rol 

blijven spelen in het 

militaire bedrijf van de 

Griekse mogendheden, 

maar dit wapen zou nooit 

eenzelfde populariteit bereiken als de kruisboog in het oude China.  

Ook in het Romeinse leger werden wapens gebruikt die veel weg hadden van kruisbogen, maar ook 

deze wapens kenden maar een beperkt militair belang. 

 

Pas vanaf de 11de eeuw begon de kruisboog een rol te spelen in de Europese oorlogsvoering. Tot het 

midden van de 14de eeuw was de voetboog het meest gevreesde wapen op de middeleeuwse 

slagvelden. Het was het enige efficiënte wapen tegen ridders in harnas. De pijlen, ook schichten 

genoemd, doorboorden moeiteloos de harnassen. De bijna onverslaanbare ridders waren er zo bang 

voor dat paus Innocentius II in 1139 per decreet verbood "hatelijke, dodelijke kruisboogschutters in te 
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zetten tegen medechristenen". De kruisboog was echter zo effectief dat de Europese vorsten ook dit 

verbod feestelijk aan hun laars lapten.  

 

De zo gevreesde kruisboog had echter één nadeel: het duurde lang om hem op te spannen. Dit nadeel 

werd dan ook volledig uitgebuit door de schutters van de "longbow". Daar waar een kruisboogschutter 

twee tot maximum vier pijlen per minuut kon afschieten, schoot een geoefende "longbow-schutter” aan 

een cadans van 10 tot 20 pijlen per minuut; dat betekende dat hij tot drie pijlen in de lucht kon houden. 

Ook qua schootsafstand kon de Engelse langboog concurreren met de kruisboog.  

Een goede langboog had een doeltreffendheid tot 300 meter. Een ander voordeel was ook de geringere 

kost van de Engelse langboog. Tegenover de vrij ingewikkelde en dure constructie van een kruisboog, 

stond de relatief eenvoudige opmaak van de langboog. Ipso facto kon men dan ook met hetzelfde 

budget meer langbogen dan kruisbogen fabriceren.  

 

De eerste rammeling ten nadele 

van de kruisboog, werd in 1346 in 

Crécy uitgedeeld. De genadeslag 

kwam in 1415 bij de slag van 

Azincourt waar de Engelse koning 

Hendrik V het Franse leger een 

verpletterende nederlaag bezorgde. 

De kruisboog deemsterde weg en 

werd later alleen nog gebruikt voor 

de jacht en voor het vertier.  

 

Zo bleef de kruisboog tot op heden 

een veelgebruikt plezierwapen bij 

een aantal gilden van het 

voormalige hertogdom Brabant. 

Tot op heden zijn deze gilden nog 

actief in het kruisboogschieten. 

Een aantal gilden, aangesloten bij 

de Hoge Gilderaad der Kempen, 

gebruiken nog frequent de 

verschillende types van kruisboog. 

Met deze kruisbogen wordt in 

clubverband en tegen andere gilden 

gestreden: er worden prijzen 

uitgereikt voor de beste individuele 

schutter en voor de beste gilde. 

Binnen de Hoge Gilderaad wordt 

er geschoten met voornamelijk 3 

kruisboogtypes.  

 

De voetboog als basismodel 

 

De voetboog zoals we deze nu nog kennen, ontstond in de vroege middeleeuwen als een logische 

verbetering van de gastraphetes. Initieel werd de voetboog met het been of de voet gespannen. De 

kruisboogschutter droeg rond het middel een riem waaraan een tweetandige haak bevestigd was. De 

pees werd over de haak gehangen, de voet werd in de voetbeugel gezet en met het been werd de boog 

naar beneden geduwd. 

   

Een Franse kruisboogschutter te paard uit de 13de eeuw 
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De pees haakte zich achter de noot, de boog was 

gespannen; restte enkel de pijl in de uitsparing van de 

noot te leggen en te schieten.  

 

Naargelang de veer, "de lat", sterker werd, zien we 

verschillende opspansystemen verschijnen. De meest 

bekende zijn de nu in onbruik geraakte cranequin, en de 

win met tweevoudige ontdubbeling. 

 

Deze laatste wordt momenteel door de meeste 

voetbooggilden gebruikt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het opspannen van de eerste voetboog 

Voetboog met cranequin Voetboog met katrolwin 
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De voetboog heeft in Europa overal gediend als basismodel voor de kruisbogen die nu nog worden 

gebruikt.  In midden-Italië en vooral in de Toscaanse steden en in San Marino wordt met grote 

kruisbogen geschoten op kleine ronde doelen, waarbij de opspan- en trekkersystemen dezelfde blijven 

als van de voetboog.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het schietbereik en de precisie van 

het schot werden steeds aangepast 

en verfijnd. In Europa ontstonden 

zo verschillende kruisboogtypes, al 

naargelang het vermeende nut. Zo 

ontwierp zelfs Leonardo da Vinci 

een zeer grote kruisboog om grote 

afstand te kunnen overbruggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schieting in San Marino met de balestra 

Ontwerptekening van een reuzenkruisboog, gemaakt door  

Leonardo da Vinci 
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In Engeland ontstonden eveneens verschillende types van kruisbogen, waaronder de specifieke 

jachtboog en de balansboog die voorganger zou worden van de huidige Sint-Jansboog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kruisboog is in Vlaanderen vooral gekend in het voormalige hertogdom Brabant en graafschap 

Vlaanderen. Naast de specifieke stadsmilities (voornamelijk in Vlaanderen), die door de plaatselijke 

‘heer’ uitgerust werden met een handboog of kruisboog, kregen ook kleinere dorpen en gehuchten 

(vooral in Brabant) het voorrecht om hun have en goed te beschermen met dergelijke wapens. Zo 

ontstonden de plaatselijke schuttersgilden. 

 

Bij de Hoge Gilderaad der Kempen zijn er een aantal kruisbooggilden actief. De meeste zijn actief 

binnen hun stad of dorp sinds de 13de en 14de eeuw. In het begin van hun bestaansperiode hebben deze 

gilden zich vooral bediend van de voetboog. Pas veel later zijn de Kempense kruisbooggilden actief 

geworden met drie types van kruisboog: de voetboog, de Sint-Jansboog en de kleine kruisboog.  

 

De kruisboog in de Kempen 

 

De voetboog 

 

In het midden van de tachtiger jaren van vorige eeuw werd er binnen de schuttersgilden alom 

geëxperimenteerd met het uitzicht en de werking van de voetboog. Teneinde aan deze wildgroei een 

halt toe te roepen en de authenticiteit van de voetboog te vrijwaren werd er op 10 oktober 1997 te 

Kalmthout een vergadering belegd. Deze vergadering was samengesteld uit de hoofdmannen van de  

voetbooggilden, enkele wapenmakers en enkele met de materie vertrouwde gildebroeders.  

Dit resulteerde in het opstellen van een reglement waarin de normen werden vastgelegd waaraan een 

voetboog diende te voldoen. Zo werden de afmetingen van het wapen vastgelegd en de onderdelen 

werden beschreven. Ook de toegelaten materialen waaruit de componenten van de boog mochten 

Oud-Engelse Georgiaanse balansboog 
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vervaardigd worden, werden gedefinieerd.  In de Kempen zijn er momenteel nog een zestal 

voetbooggilden actief. 

 

 

 
 

Wanneer er op de doelen geschoten wordt, worden er pijlen gebruikt. Bij het schieten "ter lochte", 

m.a.w. op de wip, wordt er met bouten (pijlen zonder scherpe punt) geschoten. De afmetingen en het 

gewicht van deze beide projectielen werden eveneens gedefinieerd op de vergadering hierboven 

vermeld.  
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Wanneer men "ter eerde" schiet, staan de blazoenen opgesteld op 70 meter (honderd el?) van de 

schietlijn. Het middelpunt van het blazoen bevindt zich een meter boven de grond.  

De meest gebruikte blazoenen zijn het ringblazoen en het geluksblazoen.  

 

De voetbooggilden bekampen elkaar ook tijdens de wedstrijden ingericht door de Hoge Gilderaad der 

Kempen, zijnde de schietspelen, de gildefeesten en het Landjuweel. Bij deze laatstgenoemde 

gelegenheid welke om de vijf jaar plaats vindt, wordt er om de opperkoning van de voetboog 

geschoten.  

Tijdens het schietseizoen, dat loopt van één mei tot de laatste zondag van oktober, richt elke 

voetbooggilde een kermisschieting in, die meestal plaatsvindt gedurende het weekend van de 

traditionele kermis in het dorp van de organiserende gilde. Er wordt geschoten op het geluksblazoen. 

De doorgangen bestaan uit vier schoten. Het aantal doorgangen is onbeperkt. Aan deze 

kermisschietingen zijn kleine geldbedragen verbonden.  

 

De Sint-Jansboog 

 

In de Kempen en Noord-Brabant (Nederland) wordt 

de Sint-Jansboog gebruikt door een aantal gilden die 

oorspronkelijk eveneens de voetboog als wapen 

hanteerden. Waarschijnlijk door het gebrek aan 

goede wapenbouwers of specifieke materialen, werd 

rond de eeuwwisseling van de 19de en 20ste eeuw 

overgeschakeld naar de Sint-Jansboog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringblazoen bij de voetboog Geluksblazoen bij de voetboog 

De Sint-Jansboog 
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De Sint-Jansboog is waarschijnlijk ontstaan vanuit een 

middeleeuwse Engelse balansboog. De boog wordt gespannen 

met een hefboomsysteem, afgeleid van de middeleeuwse ‘goat-

foot’. Deze, voor onze contreien vrij nieuwe, kruisboog werd de 

laatste 50 jaar zeer sterk geperfectioneerd. Vooral 

kruisboogbouwer Miel Van Beeck heeft hierbij een prominente 

rol gespeeld (zie tevens hierna). 

 

De gilden van de Sint-Jansboog schieten op een ringdoel op een 

afstand van 61 meter. Deze rare afstand komt overeen met de 

afstand van 10 ‘rope’. De rope is een oude Engelse 

maataanduiding en is gelijk aan 20 feet (30,5 cm).  

Tijdens de 6-jaarlijkse koningsschietingen wordt er geschoten 

naar een papegaai (paap-gaai=gaai op een paal) op een wip: een 

lange paal van een 20-tal meter waarop een houten koningsvogel 

wordt geplaatst. Wie de vogel als eerste van de wip schiet, mag 

zich de volgende zes jaar koning binnen zijn/haar gilde noemen. 

De Kempense en Noord-Brabantse gilden organiseren onderling wedstrijden binnen het verbond van 

Sint-Jorisgilden. Binnen dit verbond schieten, zoals gezegd, eveneens de Nederlandse gilden uit 

Castelré, uit Rijsbergen en uit Sprundel met de Sint-Jansboog. De 6 Belgische gilden uit Hoogstraten, 

Loenhout, Wortel, Minderhout, Meer en Meerle en de gilde uit Castelré zijn aangesloten bij de Hoge 

Gilderaad der Kempen en nemen dus eveneens deel aan de schietingen die de HGK organiseert 

(gildefeest, schietspel, landjuweel).  

 

Jaarlijks wordt er binnen het verbond geschoten en gekampt met een eerste en een tweede zestal en de 

jaarlijkse wedstrijden resulteren in een winnende gilde en een winnende schutter per categorie. 

Het schietseizoen loopt normaal vanaf 1 mei tot 31 oktober, aangezien er normaliter in de buitenlucht 

wordt geschoten. De stalen lat verdraagt immers moeilijk temperaturen die lager liggen dan 15 °C, 

hetwelk tot breuk kan leiden.  

 

De kleine kruisboog 

 

De kleine kruisboog ontstond waarschijnlijk op een 

identieke wijze zoals bij de Sint-Jansboog; een aantal 

gilden kozen voor een ander wapen. In dit geval werd dit 

een kleine kruisboog.  
    
Deze kruisboog was van oorsprong voorzien van een kolf 

zoals bij een geweer, waardoor deze boog gemakkelijker 

hanteerbaar is dan de andere exemplaren.  

 

De expertise van bogenbouwer Miel Van Beeck bleef niet 

beperkt tot de Sint-Jansboog. Miel begon zich eveneens 

toe te leggen op de bouw van een eigen 20-meter-

kruisboog; zowel de kolfboog als de (ten opzichte van de 

Sint-Jansboog lichtere) balansboog perfectioneerde hij. 

 

De gilden uit Oostmalle, Wuustwezel, Sint-Lenaarts en 

Rijkevorsel bekampen elkaar binnen de Kempische Bond 

der Kleine Kruisboogmaatschappijen (KBKK), samen met 

een aantal kruisboogschutterijen (Heidevrienden 

Het gebruik van de goat-foot 

De 20-meter kolfkruisboog 
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Wuustwezel, Sint-Sebastiaan Gooreind en Verenigde Vrienden Meer) en met enkele Sint-

Jansbooggilden (Sint-Jorisgilden van Hoogstraten en Meerle). 

 

De kleine kruisboog schiet op een ringdoel op een afstand van 20 meter. De vier hiervoor genoemde 

gilden zijn eveneens aangesloten bij de HGK en nemen deel aan de schietingen die door de HGK 

worden ingericht. 

Binnen de KBKK wordt jaarlijks een schildschieting ingericht die resulteert in een kampioen per 

categorie. Veel van de aangesloten kleine-kruisboogschutters participeren eveneens in de wedstrijden 

van de Nationale Unie der Kruisboogschutters van België (NUKB), waaraan eveneens schutters uit 

heel België deelnemen. 

 

Het schietseizoen liep vroeger eveneens van de lente tot de herfstperiode. Met de komst van overdekte 

schietbanen werd de start van het schietseizoen steeds vervroegd.  

 

De 6-meter kruisboog 

 

Het Verbond van Sint-

Jorisgilden kende op het 

einde van de 20ste eeuw 

veel succes. Vele gilden 

zagen hun ledenaantal 

groeien en stilaan 

ontstond de behoefte om 

ook in de winterperiode 

activiteiten te 

ontwikkelen. Daarom 

werd teruggegrepen naar 

de 6-meter-kruisboog: 

een kruisboogje dat 

vroeger hier en daar als cafésport werd gebruikt, zowel in de Kempen als daarbuiten.  

 

Dit initiatief kende al snel bijval; vooral de jeugd leerde, schietend met de kleine en lichte 6-meter-

kruisboog, al snel het gildeleven appreciëren. Toen enkele handige Harry’s deze kleine kruisboogjes 

gingen bouwen volgde al snel een succesverhaal. De wintercompetitie bleek een ideale springplank te 

zijn voor de verdere doorstroming naar een volwaardig lidmaatschap bij de kruisbooggilden. 

De gilden van de kleine kruisboog zagen al vlug de positieve kant van dit verhaal voor de 20-meter-

kruisboog en organiseerden al snel een gelijklopende competitie tijdens de wintermaanden. 

De kennis en vaardigheden voor het bouwen van balansbogen van Miel Van Beeck 

Miel Van Beeck vernieuwde en verbeterde de bouwwijze van de traditionele Sint-Jansboog. Door een 

combinatie van technische kennis en schutterservaring was hij in staat om hoogtechnologische wapens 

te bouwen en ze in beperkte serie te produceren.  

Zijn balansbogen kregen al gauw erkenning als de beste en veiligste kruisbogen die er bestaan. Met 

zijn kennis droeg Miel Van Beeck onmiskenbaar bij tot het voortbestaan van de schutterstradities in de 

Noorderkempen. Er zijn ondertussen kruisbogen van Miel te vinden tot ver buiten de landsgrenzen.  

 

Miel Van Beeck maakte in eerste instantie naam met een verbeterde Sint-Jansboog. De Sint-Jansboog 

is een wapen dat enkel gebruikt wordt in de Noorderkempen, meer bepaald in de streek rond 

Hoogstraten. De boog bezit een lange kolf die op de schouder rust en in balans wordt gehouden door 

een verzwaarde bol aan het uiteinde van de boog. 

 

De 6-meter kruisboog 
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Deze balansboog nam bij een aantal Kempense 

gilden rond 1900 om ongekende redenen de plaats in 

van de traditionele voetboog. De bogen van Miel 

Van Beeck zijn intussen wijdverspreid onder de 

schuttersgilden van de Noorderkempen. 

Sinds 1975 bouwt Miel Van Beeck ook bogen voor 

andere dan de 61-meterschutters. Het gaat om de 20-

meter balans- en kolfbogen en om de 6 meter-bogen 

(kleine kolfbogen). Deze laatstgenoemde 

kruisboogjes zijn intussen sterk verspreid onder alle 

Sint-Jansbooggilden.  

Sinds 2012 zijn de ‘vaardigheden en expertise van 

kruisboogbouwer Miel Van Beeck’ opgenomen in  

de inventaris van het Immaterieel Erfgoed van 

Vlaanderen. 

Zie eveneens: 

https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/miel-

van-beeck 

 

 

 

Literatuurlijst: 

- De Knaap, kwartaaltijdschrift van de Hoge Gilderaad der Kempen; 4de editie van 2011: artikel over de voetboog, 

geschreven door Piet Deroo 

- The crossbow: Sir Ralph Payne-Gallwey: ISBN 0-76070-250-0  

- Die Armbrust: Egon Hartmuth: ISBN 2-201-01298-X 

- Website van Immaterieel Erfgoed 

 

Harry Vanderhenst 

  

Miel Van Beeck 

https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/miel-van-beeck
https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/miel-van-beeck
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HISTORIEK VAN DE  

KONINKLIJKE SINT LAMBERTUSGILDE LAREN VZW  
 

Onder impuls van Pieke (Henri) 

Vanbrabant en zijn buurman Karel 

Biesmans scheurde de St.-Lambertusgilde 

zich in 1904 af van de H.-Sacramentsgilde 

van Geneiken. Dit ging blijkbaar niet 

zonder slag of stoot. Het verhaal deed 

immers de ronde dat er tijdens de eerste 

optocht door de vlag werd geschoten. Om 

de vrede te bewaren betaalde de gemeente 

de herstelkosten en het voorval werd in de 

doofpot gestopt. 

Wat er juist van aan is, zal nooit nog 

iemand kunnen vertellen. Feit is dat toen 

deze vlag in 2003 ter herstelling werd 

aangeboden aan een gespecialiseerde firma, één van de restaurateurs droogweg opmerkte: ”deze vlag 

is al eens hersteld geweest…“ 

 

Van de eerste levensjaren van onze gilde weten we niet zoveel. Er zijn geen geschriften 

teruggevonden, wat doet vermoeden dat het er allemaal nogal “informeel” aan toe ging. 

Voorzitter Frans Vandueren begon in 1926 met het schrijven van jaarverslagen en het bijhouden van 

een boekhouding. In 1928 slaagde hij erin een eerste “Reglementen der gilde” te schrijven. De 

oorspronkelijke doelstelling van onze gilde 

was de “onderlinge bijstand”. In het Laren 

van 1904 tot lang daarna betekende dit 

vooral dat de boeren elkaar hielpen bij ziekte 

of ongeluk. Op het einde van de jaren 1920 

dook een meer economisch gerichte 

doelstelling op. De samenaankoop van 

kunstmest of andere grondverbeteraars bleek 

immers voordeliger voor onze boeren. De 

werkman kon dan weer zijn voordeel halen 

uit de aankoop op grote schaal van “gruis” 

(lees: steenkool). Wie was er beter geplaatst 

om deze aankopen te coördineren en te 

verdelen dan de gilde ? 

 

Een schuttersgilde werden we in de jaren 

1950 met de oprichting van het Provinciaal 

Verbond (1954), het Verbond Lummen 

(1954) en het Verbond Beringen (1958).  In 

de loop der jaren hebben we een gigantische 

prijzenkast bij mekaar geschoten, zowel 

individueel als in ploegverband.  “Factuur uit 1904 van 46 Fr” voor de aankoop van het koningszilver 
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Door de bouw van onze 

eerste gildezaal in 1938 en 

onze huidige zaal in 1972 

kende onze gilde een groei 

die alsmaar in stijgende lijn 

ging. Toch kende onze gilde 

ook zijn donkere momenten. 

Op 2 september 1972 

verongelukte voorzitter 

Cyriel Snyers bij het 

afwerken van de zaal. 

Verwarring, verstomming en 

ongeloof heersten over 

Laren. Het sterven van 

Cyriel zinderde nog na toen 

we in juni 1973 

geconfronteerd werden met 

een nieuwe, zij het 

materiële, tegenslag. Laren 

werd in de nacht van 23 op 24 juni opgeschrikt door luide knallen. Onze zaal stond in lichterlaaie en 

brandde voor 2/3 af.  

Maar Laren zou Laren niet zijn als het bij de pakken bleef zitten. Opnieuw kwam dat 

samenhorigheidsgevoel naar boven, opnieuw toonde onze gilde dat zij zich niet zomaar gewonnen gaf. 

Frans Schepers trok de kar en Laren volgde. 

 

Om een gilde de toekomst te geven die ze 

verdient, moet ze meer zijn dan een 

schuttersvereniging.  

De St.-Lambertusgilde van Laren heeft dat 

begrepen en is in de laatste decennia hoe langer 

hoe meer uitgegroeid tot het socio-culturele hart 

van Laren.  

Uit de viering van het 75-jarig bestaan groeide 

het St.-Lambertuskoor dat jarenlang de 

misvieringen in de Kapel van de Broeders 

opluisterde.  

In 1980 werd de SLGL-voetbalploeg (nu “Boys 

Laren”) opgericht, tot vandaag een geduchte 

tegenstander in het recreatievoetbalcircuit. Het 

Sinterklaasfeest voor de kleinsten en het 

kerstfeest voor de 65+’ers zijn niet meer weg te 

denken uit de Larense agenda. De jaarlijkse dauwwandeling en de culturele avond zijn eveneens een 

begrip geworden in Laren en ver daarbuiten. 

Al jaren is onze gildezaal op vrijdagnamiddag de ontmoetingsplaats voor tientallen petanquers uit 

Laren en omstreken. Op de 17 banen heerst er telkens weer een gezellige drukte, meedoen is dan ook 

belangrijker dan winnen. 

De jongste telg uit de St.-Lambertusgilde-familie is het Buurt Informatie Netwerk of kortweg BIN. 

 

Onze verbroedering met de schuttersgilde uit Esbeck (bij Hannover in Duitsland) is zeker ook het 

vermelden waard. Al 53 jaar houdt deze vriendschapsband stand. Elk jaar is er ofwel in België ofwel 

in Duitsland een ontmoetingsvierdaagse waarbij de deelnemers worden opgevangen bij gastgezinnen. 

 

“Factuur uit 1904 van 94 Fr” voor de aankoop van de eerste trommel 
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De rijke geschiedenis van onze gilde in enkele zinnen neerschrijven is niet mogelijk en doet onze gilde 

zelfs wat onrecht aan. T.g.v. de viering van het 100-jarig bestaan in 2004 gaf de gilde een boek uit: 

“Kroniek van een eeuw gildenleven”.  In dit 124 blz. tellende overzicht kom je alles te weten over het 

reilen en zeilen van onze gilde van 1904 tot 2004. Het boek werd gestoffeerd met oude foto’s, 

documenten, krantenknipsels en geschriften en is dan ook meer dan de moeite waard om het in huis te 

halen. Het boek kost 10 € (+ verzendingskosten) en is te verkrijgen bij Fons Claes (013/52 29 51 of 

fonsclaes@telenet.be). 

  

Fons Claes 
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VERBROEDERINGSVERBOND  

ESBECK-BERINGEN-LUMMEN 

 
In 1967 is alles begonnen: toen waren 8 

jongeren samen met de politiecommissaris van 

Esbeck (Duitsland) Herbert Meuschke, op 

bezoek om vrijwilligerswerk op het militaire 

kerkhof van Lommel-Kattenbos te doen. 

Na het vrijwilligerswerk op het kerkhof was er 

tijd voor ontspanning en omdat ze allen lid 

waren van de schuttersvereniging KKS Esbeck 

zocht men in België een dergelijke club. Na 

wat zoeken kwamen ze in contact met Gilbert 

Goddeeris, directeur van de ondergrond van de 

Mijn van Beringen en tevens voorzitter van de 

schuttersgilde Sint-Denijs van Beringen-Mijn. 

Er werd een wedstrijd georganiseerd en deze 

kennismaking met de Belgische klepschutters 

beviel hen zo goed dat we werden uitgenodigd 

op het 40-jarig bestaan van KKS Esbeck in 

1969. Met meer dan 100 gingen ze op deze 

uitnodiging in. Zie foto’s hiernaast. 

 

Het was het begin van een schitterende traditie 

die nu al 53 jaar duurt. 

In deze 53 jaar is er natuurlijk veel gebeurd, 

niet alleen schuttersfeesten, maar ook privé: 

verjaardagen, huwelijken, communiefeesten, 

vakanties, enz. Onze gasten in Esbeck zijn 

intussen  familie geworden en omgekeerd ook. 

Een van de hoogtepunten was natuurlijk de 

viering van 50 jaar verbroedering in 2017 in 

Beringen en in 2019 in Esbeck. Ook 100 jaar 

Esbeck was een pracht van een feest: heel het 

dorp was verkleed zoals 100 jaar geleden. Eten, 

drinken, het was zoals in de middeleeuwen. 

 

Normaal kwamen ze dit jaar naar België, maar 

door corona is alles afgezegd. Hopelijk gaat dit het volgend jaar wel door, maar dat is nog niet zeker 

gezien de huidige toestand. 

De telefoon rinkelt regelmatig, nu nog wat meer tijdens de coronapandemie, zodat we op de hoogte 

blijven van wat er gebeurt in Esbeck en zij ook op de hoogte blijven van de toestand in Beringen.  
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De eerste keer dat we op 

bezoek gingen in 

Esbeck werd er op die 

vier dagen niet minder 

dan 3200 liter bier 

afgedronken. De 

katholieke pastoor van 

Else, E.H. Duynslagers, 

pater-passionist en 

afkomstig van 

Roeselare, die op 

maandag de Belgen 

kwam begroeten, zei dat 

dit toch eigenlijk een 

speciaal gildebier was, 

gebrouwen voor zulke 

gelegenheden. De 

Belgen praten hier jaren 

later nog over dat er 

geen druppel bier meer te vinden was in het hele dorp toen ze naar huis vertrokken. 

Nu wordt er nog gedronken, maar die tijd komt niet meer terug. We zijn allen 53 jaar ouder geworden 

en veel zijn er niet meer over van die 

eerste keer, maar hopelijk komen er 

nieuwe schutters bij die deze 

verbroedering verderzetten. 

We zitten nu al met de derde generatie, 

maar onze groep wordt steeds kleiner. 

Hopelijk gaat het nog vele jaren duren, 

toch zeker zo lang ik leef! 

 

Op bezoek gaan naar Esbeck zit er dit 

jaar niet in, hopelijk mogen ze volgend 

jaar naar België komen en wij naar hen 

gaan. We verheugen ons nu al op de 

volgende verbroedering. 

 

De voorzitter, Christiaens Maurice 
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NICO PYFFEROEN, KAMPIOEN LIGGENDE WIP EN 

CHRIS VUERSTAEK, KAMPIOEN DOELSCHIETEN  

BIJ K.H.M. WILLEM TELL OOSTENDE 
 

Het seizoen schieten op liggende wip en op doel dat normaal loopt van begin oktober tot eind april 

werd dit jaar door de corona lock-down vervroegd afgesloten op 13 maart 2020. De puntenstand op die 

datum werd dan ook als eindstand voor het kampioenschap seizoen 2019-2020 beschouwd. 

 

Op de liggende wip werd Nico Pyfferoen met 284 punten kampioen, gevolgd door Filip Huyghebaert 

met 181 punten en Dimitri Coulier met 163 punten. Bij de dames werd Benedikte Baeijs met 63 punten 

de primus en Zita Coulier werd met 42 punten kampioen bij de jeugd. 

 

Bij de doelschutters met compoundboog en met blankboog werd Chris Vuerstaek kampioen met 

respectievelijk 6891 en 4466 punten. Met de compoundboog behaalde Mario Madelein een puike 

tweede plaats met 6823 punten. Bij de jeugdschutters tussen 7 en 12 jaar werd Dries De Schacht 

kampioen met 3020 punten en in de categorie van 13 tot 18 jaar haalde Niels De Vlam het met 3670 

punten. 

 

De jaarlijkse kampioenenviering werd, omwille van de coronamaatregelen, dit jaar herleid tot een 

simpele proclamatie. De diverse kampioenen en de winnaars van de diverse nevenklassementen kregen 

op donderdag 8 oktober voor de aanvang van de wekelijkse ledenschieting op liggende wip, hun prijs 

uit handen van hoofdman Norbert Valcke. 

 
Geïnteresseerden zijn steeds welkom voor nadere inlichtingen op de ledenschietingen die doorgaan iedere maandag en 

donderdagavond vanaf 19.00 u (liggende wip) en iedere woensdagavond vanaf 15.30 u (jeugdschutters) en vanaf 19.00 u 

senioren (vanaf 18 jaar) op onze schietstand in ons lokaal op het sportpark De Schorre, Sportparklaan Gebouw M te 8400 

Oostende. 

Surf ook eens naar: www.willemtelloostende.be 

 

 

Op de foto v.l.n.r. : Hoofdman Norbert Valcke en de winnaars van de diverse klassementen Filip Huyghebaert, Johnny 

Dejonghe, Benedikte Baeijs, Dimitri Coulier, Eric Braeckeveldt, Mario Madelein en Zita Coulier.  

Nico Pyfferoen en Chris Vuerstaek waren weerhouden en ontbreken op de foto. 

 

http://www.willemtelloostende.be/
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DIMITRI COULIER KONING LIGGENDE WIP 2020-2021 

BIJ WILLEM TELL OOSTENDE 
 

Op maandag 5 oktober kwamen bij de K.H.M. Willem Tell Oostende 20 schutters samen om de titel 

van Koning liggende wip 2020-2021 te betwisten. 

Het bestuur had alle mogelijke veiligheidsmaatregelen genomen om deze wedstrijd volgens de 

geldende coronavoorschriften te laten verlopen. 

 

Na het ereschot van Mario Madelein, de uittredende Koning, werd gestart met de 3 reglementaire 

ronden. 

Reeds in de eerste ronde trof Dimitri Coulier als enige schutter de hoofdvogel en schoot Nico 

Pyfferoen de rechtervleugel van de hoofdvogel af. Hierdoor was de nieuwe baljuw reeds gekend van in 

de eerste ronde. 

In de tweede ronde slaagden zowel Eric Braeckeveldt als Dimitri Coulier er in de koningsvogel neer te 

halen. In de derde ronde miste Eric de hoofdvogel en kon dus niemand Dimitri nog verslaan. Hij werd 

dan ook de nieuwe Koning liggende wip 2020-2021.  

Onder een driewerf “Hoera” werd het glas geheven op de nieuwe Koning en Baljuw. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

De nieuwe Koning en Baljuw omringd door het bestuur en alle deelnemers aan deze koningsschieting 
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Hieronder een schrijven van de Stad Deinze ter bevestiging dat het Europees Schutterstreffen niet doorgaat in 2021, maar 
verplaatst wordt naar 2022. Op de volgende bladzijden vindt u ook de aangepaste flyer van dit gebeuren. 
 
 
 

 
 
20, 21 & 22 augustus 2021 
 

 

 

 

Geachte collega’s 

  

Deze voormiddag heeft het CBS - stad Deinze haar akkoord gegeven om het grootschalige evenement 

EST Deinze 2021 (Europees Schutters Treffen), dat voorzien was in augustus 2021, te verplaatsen naar 

19 – 21/8/2022. 

Wegens COVID is het op dit moment niet haalbaar om een grootschalig hoogstaand evenement te 

organiseren. 

  

Ook het lente-congres, waarop een 300-tal deelnemers worden verwacht, en dat voorzien was op 26 en 

27 maart 2021 gaat niet door. 

Dit evenement wordt verplaatst naar 20 en 21 augustus 2021 (Leietheater en Brielpoort). 

  

  
Met vriendelijke groeten 

Inge De Buck 

 

 

Deskundige toerisme 

Stadsbestuur Deinze 

Brielstraat 2 - 9800 Deinze 

T 09 380 46 02 

E Inge.DeBuck@Deinze.be 

www.deinze.be 

 

 
 

 

De informatie in deze mail is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de bestemmeling. Indien je niet de bedoelde ontvanger van dit bericht bent, dan is 

het openen, kopiëren en distribueren verboden. Elke mail gericht aan buitenstaanders is uitsluitend van informatieve waarde, en kan geen enkele 

verbintenis vanwege Stad Deinze tot stand brengen. Deze voetnota bevestigt dat deze mail gecontroleerd werd door de mailfilter van Stad Deinze op de 

mogelijke aanwezigheid van virussen. 

mailto:Inge.DeBuck@Deinze.be
http://www.deinze.be/
http://www.deinze.be/
http://www.facebook.com/staddeinze
https://www.instagram.com/stad.deinze
https://twitter.com/StadDeinze
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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 

Sticker E.G.S.      € 1,- 

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

Manchetknopen E.G.S.    € 14,- 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLWAARDIGE VERZEKERING 

 

GEEN ADMINISTRATIE 

 

 

GEEF HET AANTAL LEDEN DOOR AAN HET SECRETARIAAT, 

WIJ HOEVEN GEEN NAAMLIJST 

 

 

U DOET DE BETALING OP ONZE REKENING 

 

 

ALLES IS ONMIDDELLIJK IN ORDE 

 

 

HUIDIGE PREMIE PER PERSOON 5,00 EURO 

 
  

VERZEKER UW 

GILDE/SCHUTTERIJ 

VIA DE FEDERATIE ! 



31 

 

 

 

 

INHOUDSTABEL 

 
 Woordje van de voorzitter 3  

 Woordje van de redactie 4 

 Mededelingen 5 

 De Kruisboog 7 

 Historiek St.-Lambertusgilde Laren 18 

 Verbroedering Esbeck – Beringen – Lummen 21 

 Nieuws uit de verbonden en gewesten 24 

 EST 26 

 

  

 

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.  
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