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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Geachte Gildebroeders en Gildezusters, 

Bij het schrijven van dit artikel zijn we enkele weken na de organisatie ‘EST Deinze 2022’. Het comité 
van dit “Schuttersfeest” wil eerst en vooral iedereen bedanken die aanwezig was op het 
evenement dat georganiseerd werd door de Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde Sint-
Sebastiaan “de Eendracht van Ooidonk”.

Het organiseren van een dergelijk evenement was geen sinecure, maar uiteindelijk is het comité 
tevreden met het resultaat. Zonder de aanwezige Gilden vanuit heel Europa zou dit niet mogelijk 
zijn geweest, het bewijst nogmaals dat de Gilden hun plaats blijven verdedigen in een snel 
veranderende wereld. 

Bedankt in naam van het comité ‘EST Deinze 2022’. 

Het ene evenement was nog maar afgelopen en een ander stond al voor de deur, klaar om op 11 
september 2022 de Gildedag van de FVHS in Mechelen te beleven. Wij danken de Mechelse 
Kolveniersgilde voor de zeer goede organisatie en de aanwezigheid van talrijke schutterijen, dit was 
een steun voor het comité van de FVHS.  

Uiteraard wordt het terug tijd om na de vakantieperiode de draad weer op te nemen en ons 
engagement naar ICE toe verder te laten groeien. Studiedagen volgen, en ons tijdschrift zouden we 
graag nog meer in het daglicht willen stellen door een bredere verspreiding te organiseren.  

Jullie engagement als bestuur en organisatie kan alleen maar lukken als wij verder blijven werken 
aan ledenwerving met toekomstgerichte acties, we weten dat dit een grote inzet vraagt maar de 
lokale organisaties kunnen slagen met de gepaste aanpak. 

Wij doen een oproep om verder te blijven werken aan het Gildeleven maar hou er rekening mee dat 
we ook onze verantwoordelijkheden op basis van aanpassingen de kans moeten geven. 

Wij, de FVHS, zijn er klaar voor, tot binnenkort! 

Danny De Vetter, voorzitter FVHS 
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Aan allen die meewerkten aan dit nummer, hartelijk dank vanwege de redactie. 

© Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw, 2022 
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. 

Beste schuttersvrienden, 

Juni, ook wel de rozenmaand genoemd, juli de hooimaand, 
augustus de oogstmaand en september de fruitmaand. Tijdens 
deze maanden stonden er heel wat evenementen op het 
programma met als hoogtepunt het Europees schutterstreffen 
in augustus te Deinze, eindelijk oogsten na vele 
voorbereidingen en zijn COVID-19-belemmeringen. Wij konden 
terug kijken naar een aloude zomer zonder zorgen, we konden 
terug lachen, plezier maken en elkaar ontmoeten zoals 
voorheen. Getuige hiervan de talrijke artikels van het 
Koningsschieten, verbroederingen enzovoort. 

De redactieleden wensen U alvast veel leesplezier. 

In de voorgaande edities las ik artikels waarvan ik 20 jaar 
geleden dacht die nooit te lezen en nu neem ik de taken over 
van een ervaren getalenteerd collega Francois Van Noten. Het 
1ste nummer verscheen exact 20 jaar geleden, daar was Francois 
al een redactielid die later hoofdredacteur werd. In zijn 
voetsporen mogen treden is alvast een eer. 

Koen De Graeve, hoofdredacteur FVHS 

WOORDJE VAN DE REDACTIE 

Teksten en/of foto’s voor het tijdschrift nr. 56 insturen voor 
15 januari 2023 naar onderstaand mailadres. 

koen.de.graeve1@telenet.be 

mailto:koen.de.graeve1@telenet.be
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INTERNATIONAL CARTOON CONTEST 

‘BULLSEYE’ 2022  

TORHOUT, BELGIUM 
De Torhoutse Handbooggilde Sint-Sebastiaan behoort tot de oudste gilden van het Vlaamse land 
waar de handboogsport tot het rijk cultureel erfgoed behoort. 
De tentoonstelling “Schot in de roos” was een project waar het Vlaams Gewest, de Stad Torhout 
en de Torhoutse Sint-Sebastiaaansgilde hun schouders onder gezet hebben. 
Het cartoonale onder leiding van curator O-Sekoer alias Luc Descheemaeker was een hoogstaande 
aanvulling. Luc nodigde concurrenten-cartoonisten uit om rond het thema van boogschieten hun 
werk in te sturen. Deze kunstenaars hebben elk in hun cartoon-taal het thema ‘handboogsport’ 
benaderd… soms geladen en soms grappig, soms fijnzinnig en soms grotesk, soms hard en soms 
poëtisch…  
Met toestemming van de Hoofdman en de curator mag men via het tijdschrift regelmatig een 
cartoon met jullie delen. 

Paul Warlop, Hoofdman van de Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan Torhout 
Luc Descheemaeker, cartoonist en curator tentoonstelling 

Dankjewel, dit is een schot in de roos! 

LUC DESCHEEMAEKER, CURATOR, TEKENT 

CARTOONS SEDERT 1979. HIJ COMBINEERT 

GRAFISCHE EN DIGITALE TECHNIEKEN MET 

ELKAAR. ZIJN TEKENINGEN HANGEN DE 

WERELD ROND IN VERSCHEIDENE 

CARTOONMUSEA. LUC BEHAALDE IN DE 

VOORBIJE 40 JAAR 340 INTERNATIONALE 

PRIJZEN WAARONDER IN 2022 DE GRAND 

PRIX PRESS CARTOON BELGIUM.  
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Bedankt François 
François Van Noten is gedurende 20 jaar lid geweest van de 
redactieraad van ons tijdschrift waarvan vele jaren als 
hoofdredacteur.  

Hijzelf is lid van de Sint-Sebastiaansgilde van Haacht alwaar 
hij nog steeds hoofdman is. François was er jarenlang 
dansleider met vele optredens tijdens Brabantse 
Gildefeesten en op andere Belgische en buitenlandse 
activiteiten. Hij doet nog jaarlijks mee met de gilde aan de 
Ommegang op de Grote Markt in Brussel en ook in 2000 aan 
een gelijkaardige activiteit in Madrid. 

Hij is ook al vele jaren bestuurslid en secretaris van de 
Hoofdschuttersgilde van Brabant waar hij de verslagen van 
de Algemene Vergaderingen verzorgt. 

Een merkwaardig  puntje is de plaatselijke Koningsschieting. Hoe graag François ook eens Koning 
wil worden, het is hem nooit gelukt. Misschien later eens, wij wensen het hem van harte toe. 

François, de perfecte organisator. 

Met de Hoofdschuttersgilde is hij medeorganisator geweest bij vele bezienswaardigheden op 
onze reizen in het buitenland. Wij hebben vele landen in Europa bezocht en hij is steeds op 
alle Europese Schutterstreffens aanwezig geweest. 

Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van het EGS werd een bootreis op de Leie georganiseerd 
richting het kasteel van Ooidonk. Met een fakkeltocht en volle muziek werden wij ontvangen door 
de graaf, ook hier heeft François zijn bijdrage geleverd. 

François was aanwezig bij de oprichting van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden 
te Genk. “François heeft nadien steeds het namiddagprogramma verzorgd op de gildedagen en dit 
van in het begin tot nu, dankzij hem is dit steeds vlekkeloos verlopen”. 

Van bij de oprichting FVHS was François actief als redactielid bij het maken van ons tijdschrift. Na 
het overlijden van Louis Drees is François hoofdredacteur geworden. Hij heeft deze taak steeds 
plichtsbewust en met volle overtuiging tot ieders voldoening uitgevoerd. 

François vond dat het na 20 jaar tijd was voor vernieuwing. Wij respecteren volledig zijn beslissing 
en kunnen hem niet genoeg  bedanken voor al het werk dat hij in de Sint-Sebastiaansgilde van 
Haacht, in de Hoofdschuttersgilde van Brabant en de Federatie heeft verricht. 

Het zal een beetje vreemd aanvoelen om zijn foto, bij het “Woordje van de redactie” niet meer te 
zien. 

Niettemin wensen we zijn opvolger van harte welkom en zijn we gerust in het verdere leven van 
“ons tijdschrift”. 

Wij wensen François Van Noten nog veel aangename momenten in zijn verdere gildeleven. 

Paul Stoop, erevoorzitter FVHS 
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‘Leve Immaterieel Erfgoed’ op 28 mei 2022, een terugblik… 

Met ‘Leve Immaterieel Erfgoed!’ 
willen we het rijke immaterieel 
erfgoed in Vlaanderen vieren op 
een jaarlijkse dag, georganiseerd 
door Werkplaats Immaterieel 
Erfgoed (WIE) en het Departement 
Cultuur van de Vlaamse Overheid.  

Voorop staat het waarderen van 
alle traditiedragers die 
immaterieel erfgoed borgen, 
maar ook de zichtbaarheid van 
het immaterieel erfgoed te vergroten en uitwisseling tussen traditiedragers en met experten makkelijker 
te maken en aan te moedigen.  

In de Kruitfabriek in Vilvoorde stak Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon alle traditiedragers een hart 
onder de riem en benadrukte hij het belang van immaterieel erfgoed in onze samenleving. Daarna 
volgde een pluim voor alle erfgoedgemeenschappen achter dat erfgoed. Essentieel want zonder hun 
inzet gaat heel wat (immaterieel) erfgoed onherroepelijk verloren.  

Vele mensen vinden het borgen van tradities belangrijk, maar niet allemaal gaan ze zo ver in hun zorg als 
de schutterijen de afgelopen jaren hebben gedaan. De Federatie van Vlaamse Historische 
Schuttersgilden (FVHS) stapte in een erfgoedzorgtraject, dit onder begeleiding van Histories. Daaruit 
kwam een duidelijk erfgoedzorgplan met als doel de schutterstradities en het gildebezit een duurzame 
toekomst te bieden. Dat plan kwam er tijdens het erkenningstraject naar een plaats op de Vlaamse 
Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Die erkenning in 2019 was de kers op de taart voor de 
inspanningen van de werkgroep, maar ook de doorstart voor het verdere zorgtraject.  

Om de plaatsing van het ‘Historisch 
Schutterswezen in Vlaanderen’ op de Vlaamse 
ICE-inventaris te onderstrepen kreeg de FVHS 
onder luid applaus van de minister een bloemetje 
aangeboden, samen met andere 
erfgoedgemeenschappen die eveneens in de 
afgelopen twee jaar aan de Inventaris werden 
toegevoegd, zoals onder andere de Sint-
Gummarusprocessie uit Lier, het 
molenaarsambacht, de Gentse Feesten en het 
jachthoornblazen. Het schutterswezen had 
absoluut in slechter gezelschap kunnen verkeren! 

Wil je graag het verslag van deze dag en de interessante sessies lezen? Of bekijk je het hele gebeuren 
graag via een aftermovie? Dat kan via deze link: https://immaterieelerfgoed.be/nl/nieuws/dit-was-leve-
immaterieel-erfgoed-2022 

Heb je nog vragen over het verloop van deze dag of over hoe je als schutter zelf ook meer kan bijdragen 
aan het zorg dragen voor het immaterieel erfgoed van de Vlaamse schuttersgilden? Neem dan zeker 
contact met mij op via frea.vancraeynest@historiesvzw.be  

Frea Vancraeynest, Histories 

Lucas Denuwelaere, fotografie i.o.v. Werkplaats Immaterieel Erfgoed 

https://immaterieelerfgoed.be/nl/nieuws/dit-was-leve-immaterieel-erfgoed-2022
https://immaterieelerfgoed.be/nl/nieuws/dit-was-leve-immaterieel-erfgoed-2022
mailto:frea.vancraeynest@historiesvzw.be
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PRO DEO - PRO EUROPAE CHRISTIANAE UNITATE – PRO VITA 

Ridder in de orde van Sint-Sebastiaan 

Willy Willems 

Willy Willems is tijdens de Heilige Investituurmis ‘EST DEINZE 2021’ op vrijdag 19 augustus 2022 uit vrije 
wil en zonder dwang voor het altaar van de gemeenschap verschenen om toe te treden tot het 
ridderschap van de Heilige Sebastianus in Europa.

Willy is in 1988 toegetreden tot de Koninklijke Sint-
Sebastiaansgilde Waanrode en zetelt hedendaags nog steeds in 
het Bestuur.

° 34 jaar lid van de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Waanrode waarvan 32 jaar bestuurslid, 28 jaar 
Griffier en 14 jaar Kapitein/Griffier
° 32 jaar bestuurslid van de Hoofdschuttersgilde van Brabant waarvan 28 jaar Opperdeken
° 30 jaar voorzitter van het Gewest Diest (1992-2022) 
° 18 jaar Voorzitter Commissie Activiteiten en festiviteiten bij de FVHS 
° 15 jaar Penningmeester bij de FVHS 
° 14 jaar Penningmeester bij het Belgisch Overlegorgaan van Historische Schuttersgilden

Koen De Graeve, hoofdredacteur FVHS 
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PRO DEO - PRO EUROPAE CHRISTIANAE UNITATE – PRO VITA 

Ridder in de orde van Sint-Sebastiaan 

Hans Van Bockstael 

Hans Van Bockstael is tijdens de Heilige Investituurmis ‘EST DEINZE 2021’ op vrijdag 19 augustus 2022 uit 
vrije wil en zonder dwang voor het altaar van de gemeenschap verschenen om toe te treden tot het 
ridderschap van de Heilige Sebastianus in Europa. 

Hans Van Bockstael, geboren 1961. 

In 1970 werd in Beselare de wip die achter café “De Vrede” stond 
verplaatst naar een nieuwe locatie bij gewezen café “’t Paradijs” in de 
Nieuwstraat, daar kwam Hans voor het eerst in contact met het 
handboogschieten. Samen met een vriend die daar woonde schoten ze 
hun eerste pijlen af. Hans schoot toen per toeval de hoofdvogel af, 
waarschijnlijk was dit de microbe om boogschutter te worden.  

Tijdens de oefenschietingen werd Hans pijlenraper, de strooien hoed 
zorgde ervoor dat hij er iedere week aanwezig was.  

In de jaren ’80 werd er een nieuwe woonwijk gebouwd dicht bij de schietstand, Hans werd in 1981 de 
laatste koning op dat terrein.  

Tijdens de fusies van de gemeenten was er veel beloofd, maar vooral loze woorden, toch bleef Hans 
niet bij de pakken zitten. Na het opsnorren van de historiek en het patrimonium van de Gilde slaagde hij 
in 1988 erin om de burgemeester te overtuigen om de gilde verder te laten leven. Hans werd op jonge 
leeftijd tot Hoofdman benoemd.  

Na verloop van tijd dreigde het verbond ’t Zuid Westland in het slop te geraken en werd Hans 
aangesproken om toe te treden, intussen is hij al vele jaren voorzitter. In diezelfde periode kreeg Hans 
kennis van de FVHS, zo werd hij ook opgemerkt door erevoorzitter Paul Stoop. Een plaatselijke cel werd 
opgericht waarvan Hans het voorzitterschap kreeg toegewezen. De Gildedagen te Ieper en Poperinge 
waren kleppers onder zijn bevoegdheid.  

Sportief stak Hans allerhande titels op zak in een carrière van meer dan 50 jaar schutter. Nog even 
gedreven als toen neemt hij in zijn Schuttersgild zijn volle verantwoordelijkheid. Hans kijkt enorm uit 
naar de Gildedag 2023 die in het kasteeldomein van Zonnebeke zal doorgaan.  

Koen De Graeve, hoofdredacteur FVHS 
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PRO DEO - PRO EUROPAE CHRISTIANAE UNITATE – PRO VITA

Ridder in de orde van Sint-Sebastiaan 

Patrick Syx 

Patrick Syx is tijdens de Heilige Investituurmis ‘EST DEINZE 2021’ op vrijdag 19 augustus 2022 uit vrije wil 
en zonder dwang voor het altaar van de gemeenschap verschenen om toe te treden tot het 
ridderschap van de Heilige Sebastianus in Europa. 

Patrick is als handboogschutter actief sinds 1977 

° Van 1977 tot 2000 Geluveld Sint-Sebastiaan, 10 jaar als bestuurslid 

° Sinds 2000 Sint-Sebastiaan Beselare, 22 jaar als bestuurslid 

° Bestuurslid FVHS regio West-Vlaanderen 

Patrick is een verzamelaar van kunstborden en andere attributen uit het schuttersleven. Aan elk object 
hangt er een stukje geschiedenis, dit achterhalen is voor hem een passie. Zijn vondsten houdt hij niet 
voor zichzelf, maar deelt hij op diverse manieren met iedereen die deze passie deelt. 
° Tentoonstelling 2003, 575-jarig bestaan Sint-Sebastiaan Beselare 
° Tentoonstelling 2007, Gildedag Ieper   
° Tentoonstelling 2012, Gildedag Poperinge 
° Tentoonstelling 2018, 590-jarig bestaan Sint-Sebastiaan Beselare 
° Tentoonstelling 2021, Geluveld ‘Boogschieten, meer dan schieten met een boog’
° Tentoonstelling 2022, Deinze ‘Shoot – Het schutterswezen als cultureel erfgoed’ 

Koen De Graeve, hoofdredacteur FVHS 
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“Verbroederen, daar draait het om” 

Het Europees Schutterstreffen is meer dan een 
schietwedstrijd. Het is een driejaarlijks feest waarbij 

schutterijen, schutbroederschappen en schuttersgilden uit verschillende landen elkaar ontmoeten. 
Bij het EST gaat het, naast de strijd om de Europese konings- en prinsentitel, ook om de 
persoonlijke ontmoeting van alle Europese schutters. Wedstrijden in het schieten, het trommelen, 
het vendelen en het feestvieren versterken de onderlinge Europese banden en vriendschappen. 

Na zeven jaar voorbereidingswerk kon op vrijdag 19 augustus 2022 het startschot worden gegeven 
voor het Europees Schutterstreffen in Deinze. Drie dagen lang werd het centrum van de Leiestad 
de ontmoetingsplaats voor schuttersverenigingen uit zo’n 15 Europese landen.  

Op vrijdag was er de investituurmis in de O.-L.-V.-kerk van Deinze 
die werd geleid door Monseigneur Dirk Smet, Kapelaan van Zijne 
Heiligheid de Paus en met een muzikale omlijsting van het 
Koninklijk Harmonieorkest Deinze en de koren Cantate Domino 
Deinze en Cantabile Deinze. Aansluitend was er de vlaggenparade 
en werd het schutterstreffen feestelijk geopend. 

Op zaterdag was er een schuttersparcours aangelegd voor de 
bezoekers waar men o.m. met de handboog en kruisboog kon 
schieten op doel. Het hoogtepunt was uiteraard het Europees 
Koningsschieten waar de mannen de titel van schutterskoning en
-prins dienden af te staan aan twee vrouwen. Beiden werden
gezegend tijdens de Kroningsmis in de O.-L.-V.-kerk van Deinze.

Op zondag was er de folkloristische optocht van talrijke 
schuttersgilden door het centrum van de stad. De deelnemers 
waren uitgedost in hun traditionele kledij waardoor hun herkomst 
makkelijk herkenbaar was. Velen kwamen uit Duitsland, Nederland 
en België. Oostenrijk en Polen waren ook ruim vertegenwoordigd, 
opvallend was de deelname uit Oekraïne. Na de optocht was er 
een afscheidsplechtigheid waarbij de Europese vlag werd 
overhandigd aan het Oostenrijkse Mondsee, waar in 2024 de 21ste 
editie van het Europees Schutterstreffen zal plaatsvinden. 

Het driedaags Europees Schutterstreffen kreeg een 
geweldig show- en feestgehalte mee. Elke dag was er 
feestelijke muziek waaronder een dosis schlagermuziek, de 
buitenlandse gasten genoten met volle teugen onder een 
stralende zon. 

Koen De Graeve, hoofdredacteur FVHS 
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8ste Mechels Gildejuweel 

& 

Gildedag FVHS 

Voor de 8ste keer organiseerde de Mechelse Kolveniersgilde het Mechels Gildejuweel. 

Meer dan 50 schuttersgilden uit Vlaanderen, Nederland en Duitsland 
verzamelden op zondag 11 september 2022 in het centrum van de stad 
Mechelen, voor liefhebbers van folklore en tradities bij de schutterijen een 
hoogdag.  

Om 10.00 uur was er een Eucharistieviering in de Sint-Janskerk, voorgegaan door gildekapelaan 
Kristof Struys gevolgd door een receptie voor de genodigden en Koningsparen in het Stadhuis. 

Om 13.30 uur was er de folkloristische optocht met alle pracht en 
praal door de historische Mechelse binnenstad met ontbinding op de 
Grote Markt. Na de optocht konden 
de bezoekers genieten van de 
gildeactiviteiten zoals Vlaamse 
gildedansen, vaandelzwaaien, 
enz… 
Voor de actieve bezoekers waren er 
demonstraties schermen, 
kruisboogschieten en schieten met 
een luchtkarabijn op de liggende wip. 

Als afsluiter van deze mooie dag 
was er om 17.00 uur het 
klokkenwerpen, dit is een 
Mechelse traditie die al sedert 
1946 in voege is. 

Koen De Graeve, hoofdredacteur FVHS 
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INTERNATIONAL CARTOON CONTEST ‘BULLSEYE’ 2022 TORHOUT, BELGIUM

BRONS BULLSEYE 

CONSTATIN SUNNERBERG - RUSLAND 

EXPOSITIE ‘SCHOT IN DE ROOS’ – TORHOUT 
LUC DESCHEEMAEKER – CURATOR TENTOONSTELLING 

PAUL WARLOP – HOOFDMAN TORHOUTSE KONINKLIJKE HANDBOOGGILDE SINT-SEBASTIAAN 



16 

In memoriam René Ressen

Schieten, vissen en de schutterij zijn altijd de grote passies geweest van 
René. Als kleine jongen werd hij ingewijd in het schieten door pa Ressen 
en op zijn twaalfde, ter gelegenheid van zijn plechtige communie, kreeg 
hij zijn eerste windbuks. Honderden spreeuwen moesten hun zoektocht 
naar de zoete kersen in de boomgaard rond het huis met hun leven 
bekopen, René bleek al op jonge leeftijd een goed schutter te zijn. Later 
ging hij met de windbuks wedstrijden schieten, maar toen hij kennis 
maakte met de echte schietsport van Target 121 in Leopoldsburg was hij 
niet meer te houden. Er werd een geweer gekocht, een volledige 
uitrusting aangeschaft, en hij was helemaal klaar voor de wedstrijden. 
Na een meningsverschil met een aantal mensen van de KVBSV stapte hij 
over naar de Nederlandse KNSA, waar hij aan heel wat internationale 
wedstrijden heeft deelgenomen.  

De schutterij tenslotte was zijn grote liefhebberij. De uren dat hij aan het 
lokaal gewerkt heeft, ideeën heeft uitgewerkt en uitgevoerd, samen 
met de andere leden van de schutterij, zijn ontelbaar. Bondsfeesten, 
vrije schietwedstrijden, verbroederingen, op alles drukte hij zijn stempel. 
Na het winnen van het OLS in 1997, werd hij benoemd tot 
chartermeester van den UM, de trofee die de winst op het OLS moest 

symboliseren. Toen wij samen met de scholen mee gingen doen aan het Kinjer OLS vond hij het zijn 
taak om de jeugd te leren schieten. Met veel geduld, en soms met wat ergernis, was hij altijd paraat 
om de jeugd te begeleiden, met mooie resultaten tot gevolg. Met zijn kennis en de ervaring in de 
schietsport was hij hiervoor natuurlijk de meest aangewezen persoon. Ook heeft hij jarenlang de 
schutterij gediend als bestuurslid en penningmeester. Tot het enkele jaren geleden niet meer ging 
en hij zijn taken diende over te dragen. 

Na het overlijden van een ander lid van onze schutterij, Mathieu Verstraeten in september 2021, is 
René de tweede steunpilaar binnen onze schutterij die wij moeten missen.  

Wij zullen nog dikwijls aan hem terugdenken, ook al doet dit nog steeds veel pijn. 

Peter Ressen, voorzitter Koninklijke Schutterij Sint-Martinus Kinrooi 
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Bond Maas en Kempen viert 75ste verjaardag met puzzel 
Volgend jaar viert de Bond van schutterijen Maas en Kempen haar 75ste verjaardag. 

Ter gelegenheid van dit jubileum wordt een puzzel verkocht aan 20 euro per stuk. Leden van 
schutterijen aangesloten bij de Bond van schutterijen Maas en Kempen kunnen dit collectors item 
bestellen via de secretaris van hun schutterij.  

Sympathisanten, niet-leden of schutters van andere bonden die de puzzel willen, kunnen een e-
mail sturen aan secretaris@maasenkempen.be  

Men kan nog steeds het boek en de dvd "Historische Schuttersgilden in 
Vlaanderen" bestellen via het secretariaat vlaamseschutters@skynet.be 

Deze unieke realisatie was mogelijk dankzij de financiële steun van de 
Vlaamse overheid. Het boek, dat achtergrondinformatie verstrekt en als 
aanvulling op de dvd bedoeld is, wordt samen met de dvd aangeboden in 
een zeer verzorgde uitvoering. 

De handelswaarde van het boek met dvd is € 35,00 per stuk, voor de leden van de verenigingen 
aangesloten bij de Federatie zal deze combinatie van dvd en boek aangeboden worden voor de 
prijs van € 30,00 per stuk. 
Aansluitend hierbij kunnen, in het kader van het scholenproject, gratis leerboekjes aangevraagd 
worden op ons secretariaat. 

mailto:secretaris@maasenkempen.be
mailto:vlaamseschutters@skynet.be
https://www.maasenkempen.be/uploads/9/5/2/5/95258752/definitief-ontwerp-puzzel_orig.jpg
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SHOOT ’Het schutterswezen als cultureel erfgoed’

Deinze heeft een hechte en historische band met schutters en heeft op haar gronddomein maar 
liefst nog vijf actieve schutterijen, waarvan de oudste teruggaat tot 1428. De tentoonstelling in het 
Museum van Deinze en de Leiestreek behandelde de geschiedenis van het schutterswezen, van bij 
het ontstaan van de eerste schuttersgilden tot op heden en illustreert het schutterswezen in al zijn 
facetten: historisch, religieus, sportief, artistiek.

De tentoonstelling kon men bezoeken vanaf 6 mei tot en met 25 september 2022 in het Museum 
van Deinze en de Leiestreek, kortom mudel. Deze tentoonstelling belichtte stukken die in de 
mudelcollectie aanwezig waren, aangevuld met unieke stukken uit andere musea, inbreng van 
schutterijen, familiale bezittingen en bruiklenen van privéverzamelaars. Veel van deze stukken 
waren voorheen zelden aan het grote publiek tentoongesteld. 

Conservator Wim Lammertijn, hoofdverantwoordelijke voor de artistieke en wetenschappelijke 
organisatie van de tentoonstelling ‘SHOOT’ wil in naam van het mudel uitdrukkelijk iedereen 
bedanken die op één of andere manier heeft meegeholpen aan deze expo.  

Van deze tentoonstelling werd een boeiende catalogus gemaakt, rijkelijk geïllustreerd met 
professionele foto’s van alle waardevolle objecten en aangevuld met een interessante 
uiteenzetting ‘Schuttersgilden en schutterijen tijdens de late middeleeuwen en de vroegmoderne 
tijd’ door prof. dr. René Vermeir, Universiteit Gent. 

Deze catalogus wordt U aangeboden aan € 25,00 excl. verzendingskosten. 

Contact 
Museum van Deinze en de Leiestreek 
Lucien Matthyslaan 3-59800Deinze 
Tel. 09 381 96 70  
E-mail: museum@deinze.be

www.mudel.be 

Sympathisanten, schutters van andere gilden/verenigingen kunnen deze catalogus ook bestellen bij 
één van de 5 Deinse schutterijen.  

tel:093819670
mailto:museum@deinze.be
http://www.mudel.be/
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Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan Beselare 
brengt hulde aan zijn Hoofdman Hans Van Bockstael 

Hans Van Bockstael (61) is al vijftig jaar lid en dertig jaar voorzitter van de Sint-Sebastiaansgilde. 

Op de schietstand aan De Kortekeer vlakbij de A19 was het feest.  

Voor deze gelegenheid schilderde Roos Vermeulen uit de 
Vuilewaasstraat in Beselare een mooi portret van Hans.  

Zijn verdiensten voor de Sint-Sebastiaanschutters Beselare zijn 
bijzonder groot. “Om verschillende redenen lag de werking in 
1981 stil”, zegt griffier Kurt Vanslembrouck. “Hans kon daar 
niet goed mee om en verhuisde de schuttersgilde van de 
Nieuwstraat naar De Kortekeer. Er kwam een staande wip en 
met de hulp van leden en gewezen leden werd in 1990 een 
chalet gebouwd en is hedendaags nog steeds onze kantine.” 

“We zijn een bloeiende gilde. Hans heeft ons geleerd dat we 
moeten inzetten op de jeugd. Vandaar de initiaties voor de 
scholen. Hij heeft ons ook geleerd dat we moeten investeren in 
onze leden. Met mooie prijsschietingen en een laag lidgeld. Er 
is hier een heel gemoedelijke sfeer. Iedereen is hier gelijk en dat 
is de sleutel van het succes.” 

De Sint-Sebastiaanschutters Beselare tellen ongeveer tachtig leden. Burgemeester Dirk Sioen 
benadrukte de goede samenwerking tussen het gemeentebestuur en het bestuur van de 
schuttersgilde. Hij overhandigde Hans Van Bockstael ook een medaille van Vlaams minister-
president Jan Jambon. 

Eregouverneur Paul Breyne noemde Hans Van Bockstael een 
duizendpoot die initiatieven neemt om sport te verbinden met 
culturele zaken. Zoon Ruben had het over de passie van zijn vader. 
“Ik ben heel trots dat hij door zijn passie heel veel mensen gelukkig 
maakt”, klonk het. 

Het schuttersseizoen loopt van half maart tot eind oktober. De Sint-
Sebastiaanschutters verzamelen iedere vrijdag om 19.30 uur. Door 
de jaren heen maakten ze een hele evolutie mee. “Als we vijftig jaar 
terug in de tijd gaan, weten we dat er toen nog geen muitwippen 
waren en we soms met onze laarzen aan moesten gaan schieten in 
drassige weilanden tussen de koeienvlaaien”, vertelt Hans. 
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“Iedere gilde had toen minstens 100 leden. Met de 
strooien hoed op raapte ik in 1970 de pijlen op en 
schoot mijn eerste hoogvogel op de staande wip. Ik 
maakte een hele evolutie mee. Algauw bleek dat de 
houten pijlen niet meer opgewassen waren tegen 
de kracht van de bogen en deden de fiberpijlen hun 
intrede. Schietstanden veranderden, open wippen 
verdwenen. Intussen zijn er al heel wat gilden 
verdwenen.” 

“In onze regio ging ik nog in de jaren zeventig 
schieten in Merkem, Voormezele, Kemmel en 
Zillebeke Hoge om er maar een paar te noemen. Dit 
zijn gilden die reeds een hele tijd verdwenen zijn. 
Ook nu zijn er heel wat maatschappijen die het 
moeilijk hebben en zeker na de coronaperiode. 

Laten ons hopen dat we het samen terug kunnen 
opbouwen om de handboogsport levend te 
houden. Dit kan alleen maar door te geloven in 
initiatie voor jong en oud.” 

Het prille begin als boogschutter herinnert hij zich nog maar al te goed. “Het is allemaal begonnen 
door Rino Denorme”, blikt Hans heel lang geleden terug. “Ik was toen negen. Rino logeerde tijdens 
de vakantie bij zijn grootvader. In de weide gelegen achter de woning stond de nieuwe open wip, 
met zijn boog schoot ik mijn eerste hoogvogel. Op dinsdagavond waren er oefenschietingen; daar 
werd ik pijlenraper, zo rolde ik langzamerhand in de schuttersport tot op heden. Nooit gedacht dat 
ik de drager van onze sport zou worden. Wat ikzelf heel goed weet: de sport maak van je leden 
concurrenten en drijft de vriendschap uiteen, de cultuur van de Gilde maakt binding en zorgt 
ervoor dat Uw Gilde blijft bestaan. De waarheid ligt ergens tussenin… 

Hans Van Bockstael dankte heel wat mensen en haalde ook enkele anekdoten boven en sloot af 
met een gedicht ter ere van de schuttersgilde. 

Koen De Graeve, hoofdredacteur FVHS 
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4de Molenkampioenschap handboogschieten aan de Huisekoutermolen 

De molen werd in 1512 gebouwd en stond toen in het landelijke Waregem. 
De Huisekoutermolen is niet de originele molen op deze locatie: dat was Cnuddes molen, een stenen 
molen die in 1851 afbrandde. Vrederechter Paul Bauters heeft in zijn geboortedorp Huise de 
Huisekoutermolen in 1972 opgetrokken. Hij had een +/- 30 ton wegende, zwaar vervallen molen van 
de gemeente Waregem gekocht en blies hem nieuw leven in. De molen siert nu het mooie landschap 
van Kruisem. 

De molen behoorde al die jaren toe aan de familie Bauters. De laatste jaren werden onderhoud en 
bediening te zwaar voor Paul, daarom werd de molen in erfpacht gegeven aan de vzw Oost-
Vlaamse Molens. Deze vereniging zorgde voor het opnieuw maalvaardig maken van de molen. Een 
nieuw wiekenstel, nieuwe dakbedekking, en enkele balken werden aangebracht. Deels werd dit 
door de eigen leden uitgevoerd, deels door ervaren molenbouwers. 

Nadat de vuurwapens de boog verdrongen hadden, bleef het 
boogschieten bestaan als folkloristisch tijdverdrijf bij schutterijen en 
schuttersgilden en later ook als sportieve ontspanning in 
de opgerichte schutterijen. Er werd gebruik gemaakt van 
molenwieken en kerktorens, waarop of waaraan een namaakvogel 
was geplaatst. Daar deze houten vogel zeer kleurrijk was versierd, 
ontstond de naam ‘pape’gaaischieten. 

De activiteiten van toen kan je afleiden uit oudkundige vondsten 
zoals ‘De Sint-Joriskermis’ door Pieter Breugel de Oude (ca. 1559).  

Op 3 september 2022 organiseerden de molenaars van de Huisekoutermolen, in samenwerking 
met de Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters, voor de vierde maal 
een “Molenkampioenschap boogschieten aan de Huisekoutermolen”. Deze wedstrijd stond 
open voor schutters die lid zijn van een erkende schuttersvereniging. 

Een molenwiek werd voor deze gelegenheid omgevormd tot een 
staande wip. Het werd een gevarieerde competitie waarbij zowel 
op de staande molenwiek, de liggende wip als op een miniwip 
werd gemikt. Per discipline werd de puntendeling zodanig 
opgesteld dat ook de betere schutters een beetje geluk nodig 
hadden om bij de beste te eindigen. 
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Jean-Pierre De Ruyck, inwoner van Huise, kwam met het idee tot bij de Huisekoutermolenaars 
nadat hij in de film ‘Het kwade oog’, een Belgische dramafilm uit 1937 onder regie van Charles 
Dekeukeleire, een fragment gezien had waar men een boogschieting deed op de molen. In 2014 
was er het 1ste Molenkampioenschap met Huise kermis, een kampioenschap dat nu om de 2 jaar 
wordt georganiseerd. In 2020 kon dit door de Covid-19-pandemie niet doorgaan.  

Bram Uvyn, secretaris-generaal KNBBW, wou met de vzw Oost-Vlaamse Molens heel graag 
meewerken aan dit evenement. Het brengt een stukje geschiedenis terug naar hoe het 
boogschieten vroeger was en biedt de KNBBW de kans de historische en traditionele kant van de 
schutterssport te benadrukken, een opportuniteit om de handboogsport eens vanuit een andere 
invalshoek in de kijker te plaatsen en binnen een zeer amicale sfeer toch een wedstrijd te 
organiseren. Bram mocht dan ook schutters uit Schriek, Tubize, Haasrode maar ook vanuit Asper 
en Gent inschrijven en verwelkomen. 

De molen was van 08.30 tot 18.00 uur uitgerust als staande wip ten bate van het 
kampioenschap. Tijdens het kampioenschap kon de molen worden bezocht onder begeleiding van 
een molenaar. Ook de molenbar was geopend waar elkeen kon genieten van een hapje en een 
drankje, deze opbrengst ging integraal naar het onderhoud van de molen. 

Het Molenkampioenschap werd mogelijk gemaakt door molenaars Peter Van Hee en Jos Hooghe, 
voor de schutterijen zette Bram Uvyn zijn schouders onder de organisatie. Uiteraard waren er tal 
van vrijwilligers/medewerkers die dit evenement met plezier hielpen in goede banen te leiden.  

Meer info op www.huisekoutermolen.be 

Koen De Graeve, hoofdredacteur FVHS 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dramafilm
https://nl.wikipedia.org/wiki/1937
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Dekeukeleire
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Dekeukeleire
http://www.huisekoutermolen.be/
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INTERNATIONAL CARTOON CONTEST ‘BULLSEYE’ 2022 TORHOUT, BELGIUM

SILVER BULLSEYE 

ANDREI POPOV - RUSLAND 

EXPOSITIE ‘SCHOT IN DE ROOS’ – TORHOUT 
LUC DESCHEEMAEKER – CURATOR TENTOONSTELLING 

PAUL WARLOP – HOOFDMAN TORHOUTSE KONINKLIJKE HANDBOOGGILDE SINT-SEBASTIAAN 
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Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan "de Eendracht van Ooidonk" 
Door de eeuwen heen was een schuttersgilde in een stad of 
gemeente zeer belangrijk omwille van zijn politieke en sociale 
belevenis. Waar de gilden vroeger optraden om hun gewest te 
verdedigen, is de rol van de Gilde meer een ontspannings-
samenkomst geworden. Echter worden in bepaalde gilden de 
tradities en gewoonten beleefd zoals vroeger. Ook bij ons streven 
we naar respect in broederschap en gilde-erkenning, rekening 
houdend met de belangrijke waarden van de oude gilden. 

Tijdens het jaar schieten we voor verschillende prijzen die elk jaar op 
ons nieuwjaarsbuffet overhandigd worden aan de winnende leden.  

De “Koningsschieting” is de meest begeerde dag van de Gilde. 

Talrijke leden waren aanwezig op de traditionele Koningsschieting. 
De Koning 2021 Luc Verwee kon zijn titel niet verlengen, het was 

uiteindelijk Jeroen Van den Berghe die de Koningsvogel kon neerhalen. 

Koning 2022 
Jeroen Van den Berghe 

Lang leve de Koning, lang leve de Gilde 

Koen De Graeve, hoofdredacteur 
Danny De Vetter, hoofdman Kon. en Graaflijke Handbooggilde St. Sebastiaan “De Eendracht van Ooidonk” 
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Koningsschieting 

‘Sint-Sebastiaansgilde Koekelare’ 

Stefaan Dewulf kroont zich tot Sire 2022 

Bij de Sint-Sebastiaansgilde van Koekelare wist Stefaan Dewulf zich tot Sire 2022 te kronen. 

Aan de Koningsschieting namen 13 boogschutters deel. 
De wedstrijd verliep spannend, maar Stefaan haalde als enige schutter de hoofdvogel neer en mag 
voor het seizoen 2022 de titel van ‘Sire 2022’ dragen. 
Van een leien dakje liep het allemaal niet, de kersverse Sire had toch een zestal ronden nodig om de 
oppervogel, die op 27 meter hoogte staat, naar beneden te halen. 
In 1990 kon Stefaan zich voor de 1ste keer de titel van Sire toe-eigenen, jaren later (in 2015) won hij 
voor de 2de keer de Koningsschieting. Stefaan Dewulf staat dus nu voor de 3de keer vernoemd in het 
register der Koningen van Koekelare. 

Yves Debeuckelaere, secretaris Sint-Sebastiaansgilde Koekelare 
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Sireschieting staande wip 

Groot Oostende 
In Oostende zijn er 2 verenigingen waar het handboogschieten staande wip wordt beoefend: het 
‘Hoofdgild Sint-Sebastiaan Oostende’ (SSO) en de ‘Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell 
Oostende’ (WTO). Op woensdag 25 mei 2022 was het ‘Hoofdgild Sint-Sebastiaan Oostende’ de gastgilde 
om de handboogschutters te ontvangen. 

Eenentwintig jaar geleden werd voor het eerst gekampt tussen de verenigingen voor de titel van ‘Sire 
Groot Oostende’. Corona bepaalde dat er twee jaar op rij geen wedstrijd kon/mocht georganiseerd 
worden, de verenigingen waren dus aan de negentiende editie toe. 

Op de staande wip prijkte er bovenaan één hoofdvogel.

Zevenentwintig schutters (13 SSO en 14 WTO) waren ingeschreven om naar de begeerde 
titel te kampen. Uittredende Sire Nico Pyfferoen (WTO) schoot de avond op gang.  

Al in de eerste van de drie officiële rondes werd de hoofdvogel door Sandra Vantyghem 
(WTO) afgeschoten. In de tweede ronde werd de hoogvogel door Guy Delanghe (SSO) 
afgeschoten. In de derde ronde kon ook Dirk Vandenbussche (WTO) de hoofdvogel van zijn 
verheven positie naar beneden halen. 
Er kan maar één “Sire” zijn, bijgevolg moest het drietal afkampen om uit te maken wie zich 
tot Koning(in) van Groot Oostende mocht kronen. 

Sandra mocht de beker in ontvangst nemen uit handen van Marc Vandepoele (voorzitter SSO). 
Uiteraard was er ook nog een prijzenschieting voor alle aanwezige wipschutters en konden de 
aanwezigen zich te goed doen aan kaas- en vleeswaren en natuurlijk een natje. 

Proficiat Sandra met de titel, maar ook als eerste dame die Sire van “Groot Oostende” is geworden. 

Guy Delanghe, Hoofdgild Sint-Sebastiaan Oostende 

Pas na vijfenveertig 
beurten was de Sire of 
liever de Majesteit 
gekend, Sandra 
Vantyghem (WTO) 
haalde ten slotte de 
titel binnen. 
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Sireschieting 
‘Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende’ 

Donderdag 26 mei 2022, Hemelvaartsdag. 
Traditiegetrouw kwamen de schutters van de Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell 
Oostende samen voor de jaarlijkse Koningsschieting staande wip. 

Dirk VANDENBUSSCHE nieuwe koning staande wip bij K.H.M. Willem Tell Oostende 

De weergoden waren de 23 ingeschreven schutters goed gezind om de felbegeerde koningstitel te 
bemachtigen. 
Filip Huyghebaert, de uittredende Koning 2021, kon om gezondheidsredenen niet aanwezig zijn. Bij 
forfait werd in toepassing van het reglement de wedstrijd op gang geschoten door Norbert Valcke, 
de Keizer van de Gilde. 

In de 3de officiële ronde slaagde Dirk Vandenbussche 
er als enige handboogschutter in om de Koningsvogel 
af te schieten, de nieuwe Koning 2022 was gekend. 

Tijdens het daarop volgend beschrijf schoot Johny De 
Jonghe als 1ste de hoogvogel af, volgens het 
reglement werd hij de nieuwe baljuw van de Gilde. 

Onder een driewerf ‘hoera’ werd het glas geheven op de nieuwe Koning en Baljuw. 

Proficiat aan beide schutters. 

Koen De Graeve, hoofdredacteur 
Norbert Valcke, hoofdman Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende 
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91ste  Nationale Keizersschieting van België 
Zondag 29 mei 2022 stond bij de dames en heren schutters die zich onlangs 
tot Koning of Koningin hadden geschoten, met stip aangeduid in hun agenda. 
Een feestdag voor de handbooggilden en -maatschappijen.  
De Koninklijke Handbooggilde Sint-Joris Boezinge was er klaar voor en gaf de 
sleutel voor de Keizerschieting door aan de Koninklijke Nationale Bond der 
Belgische Wipschutters. 

Secretaris-generaal van de  KNBBW, Bram Uvyn, verzorgde de inschrijving, het startschot van de 
Keizerschieting werd gegeven door de voorzitter van de KNBBW, Marc De Bruyne. Liefst 108 Koningen 
en Koninginnen hadden zich ingeschreven voor deelname.  

De Keizersvogel werd door 8 deelnemende Koningen afgeschoten, een afkamping met 8 kandidaat-
keizers was het gevolg. Stress en spanning speelde de afkampers parten, de keizersvogel werd in de 1ste 
ronde niet neergehaald. In de 2de ronde slaagde Jordy Bellemans van Willem Tell Galmaarden als enige 
erin om de keizersvogel af te schieten en behaalde zo de felbegeerde titel ‘Keizer van België’ 2022.  

De Nationaal voorzitter Marc De Bruyne leidde dan ook de huldigingplechtigheid, hij bedankte dan ook 
alle deelnemers en de inrichtende Gilde 
voor de prachtige organisatie van dit 
evenement. Uittredend keizer Tjorven 
Lagrou overhandigde de keizersbreuk aan 
de nieuwe keizer tijdens de nationale 
hymne “De Brabançonne”. Nadien kregen 
de resterende kampers een aandenken als 
herinnering overhandigd.  

De overige koningen die er slechts 1 maal in 
slaagden de keizersvogel neer te halen waren:  
Pedro Desmed van Schuttersgilde Beselare Sint-
Sebastiaan,  Marc Fermont van de Koninklijke Gilde 
“De Ware Vrienden van Sint-Sebastiaan” Gent,  
Eelyas Van Bruyssel van de Koninklijke Gilde 
Wintam Sint-Sebastiaan, Jan Silversmet van de 
Koninklijke Handboogmaatschappij Sint-
Sebastiaan Kaprijke, Jos Cauwenbergs van de 
Koninklijke Sint-Sebastiaan Schuttersgilde 
Zwijndrecht, Frederick Ceuven van Sint-Jan 
Baptiste Schriek en Davy Van den Abeel van de 
Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan Lokeren. 

In de namiddag was er nog een bondsschieting met prachtige bondsprijzen versierd met het 
bondswapen, waaraan 241 aanwezige Koningen en Koninginnen, sympathisanten en schutters 
deelnamen. 

Koen De Graeve, hoofdredacteur FVHS 
Eric Van Neste, secretaris – verslaggever KNBBW 
Koen Delaere, fotografie KNBBW 
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Handbooggilde Sint-Sebastiaan Bredene 

7de Gouden trofee Sint-Sebastiaan Bredene 

Op zaterdag 4 juni 2022 stonden de confraters van de Handbooggilde Sint-Sebastiaan Bredene 
paraat om de kamp 7de ‘Gouden trofee’ Sint-Sebastiaan Bredene te beslissen. 

Met een stralende zon en een flinke zeebries werd 
er om 09.00 uur gestart met het opperspel. Na 
een mooie strijd werd het opperspel gewonnen 
door confrater Willem Verhoft. 

Om 13.30 uur konden de confraters schieten naar 
de Sint-Sebastiaansblok met elk drie pijlen, in de 
vierde ronde kon confrater bestuurslid Eric Preem 
de blok neerhalen. Eric was een terechte fiere 
winnaar. 

Om af te sluiten werd er nog in een opperbeste 
sfeer wat verder geschoten onder de aanwezige 
confraters.  

Met een mooi kleurtje op ieders gezicht werd de 
Gildedag afgesloten. Dit alles was mogelijk met de 
medewerking van alle confrater-helpers die de 
ganse dag paraat stonden. 

Van links naar rechts: Willem Verhoft, bestuurslid Eric Preem, hoofdman Christophe Thiry 

Christophe Thiry, hoofdman Handbooggilde Sint-Sebastiaan Bredene 
Anita Poppe, griffier Handbooggilde Sint-Sebastiaan Bredene 
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Pinksterweekend bij de Sint-Jorisgilde Brelaar 
Naar goede gewoonte werd tijdens het pinksterweekend bij de Sint-Jorisgilde Brelaar 3 dagen 
geschoten. Op vrijdag de kermisschieting ‘wisselbeker Paal’, op zondag (Pinksteren) de Verbond 
Beringen-schieting en tot slot op pinkstermaandag de schieting voor Klepkoning, Klepkoningin 
en Koning vallende vogel. 

De Koninklijke Karabijnschuttersgilde Sint-Antonius Geenhout overklaste iedereen en wist alle 
drie de schietingen met bravoure te winnen. 

De kermisschieting ‘wisselbeker Paal’ met de 3 karabijngilden van Paal 

In de einduitslag ging de Koninklijke 
Karabijnschuttersgilde Sint-Antonius 
Geenhout met de wisselbeker aan de haal, 
dit ten nadele van de Sint-Ludovicusgilde 
Paalstraat en de Sint-Jorisgilde Brelaar. 

Op zondag, in de felle regen, herhaalde de Koninklijke Karabijnschuttersgilde Sint-Antonius haar 
prestatie met een perfecte 36 op 36 in de A-reeks en wist zij de Verbond Beringen-schieting in 
Brelaar te winnen.  

Koningsschieten bij de Sint-Jorisgilde Brelaar 

Zoals ieder jaar wordt er op pinkstermaandag voor de titels ‘Klepkoning, Klepkoningin en 
Koning vallende vogel’ geschoten. 

Om 14.30 uur werd de wedstrijd op gang 
geschoten. Al vlug bleek dat het geen 
gemakkelijke wedstrijd zou worden, de wind was 
voor velen een spelbreker en de missers kwamen 
al vlug tevoorschijn. 

Bij de dames werd Marie-Jeanne Vanbrabant 
‘Klepkoningin’, Brigitte Pairoux tweede en Greta 
Vanbrabant werd derde. 

Bij de heren was Davy Lucas ‘Klepkoning’ voor 
Nest Huygens die tweede werd en Maurice 
Huysmans nam de derde plaats.  

Daarna trokken ze naar de stand met de vallende 
vogel, en na 47 schoten wist Maurice Huysmans 
zich tot ‘Koning vallende vogel’ te schieten. 

Jean De Wit Op de foto vlnr: Davy Lucas -  Maurice Huysmans - Marie-Jeanne Vanbrabant 
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Koningsschieten bij de Karabijnschutters te Gestel 

In het pittoresk schilderachtig dorpje Gestel, 
langs de rivier de Grote Nete in het mooie 
Kempense landschap werd er naar jaarlijkse 
traditie het Koningsschieten gehouden. 

Freddy Beaufeys kon de titel van Koning 
vallende vogel binnen rijven.  

Irmgard Leunen kon de titel van Klepkoningin 
verzilveren, bij de mannen was de titel van 
Klepkoning weggelegd voor Mario Coomans. 

Van links naar rechts: Freddy Beaufeys, Koning vallende vogel; Irmgard Leunen, Klepkoningin en Mario Coomans; Klepkoning 

Jean De Wit 

***************************************************************************************** 

Koningsschieten bij Schuttersgilde Sint-Franciscus Hulst 

Naar jaarlijkse traditie werd het Koningsschieten 
gehouden in de Schuttersgilde Sint-Franciscus Hulst, 
een parochie in de gemeente Tessenderlo.  

Na een spannende strijd tegen Victor Peremans, de 
regerende koning, kroonde Willy Bertels zich met 15/15 
treffers tot koning van de Gilde. 

Bij de vrouwen kroonde Kristel Geerinckx zich voor de 
tweede maal op rij tot Koningin met 13/15 treffers. 

Proficiat aan het Koningspaar! 

Jean De Wit 
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Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende 

Kampioensviering liggende wip en doelschieten 

Op zaterdag 18 juni 2022 was het bij de Koninklijke Handboogmaatschappij 
Willem Tell Oostende verzamelen geblazen voor de kampioenenviering van het 
voorbije seizoen liggende wip en doelschieten.  

Uitzonderlijk, ten gevolge van de destijds geldende coronamaatregelen, werden 
de punten van de slechts 5 schietingen liggende wip van het seizoen 2020-2021 en deze van het volledig 
seizoen 2021-2022 samengevoegd. Op de liggende wip was het Dimitri Coulier die met 461 punten 
kampioen werd, gevolgd door Nico Pyfferoen met 382 punten en Mario Madelein met 280 punten. 
Jasmina Rech werd met 101 punten kampioen bij de dames en Owen Maesen werd met 83 punten 
kampioen bij de jeugd. 

Bij de doelschutters met compoundboog werd Mario Madelein kampioen met 9.186 punten, een 
gemiddelde van 296 punten. Met de blankboog haalde Gregory Spillier het met 7.849 punten, een 
gemiddelde van 253 punten. Bij de jeugd met compoundboog werd met een gemiddelde van 293 
punten Dries De Schacht kampioen. 

 Op de foto zien we de bestuursleden samen met de kampioenen en de diverse prijswinnaars  

Naast de kampioenen werden de winnaars van de diverse nevenklassementen ook nog met een mooie 
prijs bedacht. 

De kampioenenviering werd afgesloten met een heerlijk koud en warm vis- en vleesbuffet gevolgd door 
een gezellig samenzijn. 

Geïnteresseerden zijn steeds welkom voor nadere inlichtingen op de ledenschietingen die 
doorgaan iedere maandag- en donderdagavond vanaf 19.00 u op onze schietstand in het sportpark 
De Schorre, Sportparklaan Gebouw M te 8400 Oostende. 

Surf ook eens naar: www.willemtelloostende.be 

Norbert Valcke, hoofdman Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende 

http://www.willemtelloostende.be/
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Kampioenschap Koninklijk Verbond ’t Zuid Westland 

Op 18 juni 2022 werd na al de coronaperikelen terug het 
Kampioenschap van het Koninklijk Verbond ’t Zuid Westland 
georganiseerd. 

Wie zal de Koninklijke Schuttersgilde 
Sint-Joris Roesbrugge, de uittredende 
kampioen van 2019, opvolgen als 
Kampioen? 

Na de voorafgaande schiftingen in vier reeksen waren de 8 finalisten gekend. 

Schuttersgilde Sint-Sebastiaan Klerken mocht het kampioenschap inrichten. De Koninklijke 
Handbooggilde Sint-Joris Boezinge mocht het tornooi onder een stralende zon openen en zette 
meteen een scherp resultaat van 42 punten neer, dit puntenaantal werd niet meer overschreden. 
De nieuwe Kampioen van het Koninklijk Verbond ’t Zuid Westland was gekend. Voorzitter Hans Van 
Bockstael overhandigde het kampioenenbord en bedankte de Schuttersgilde Sint-Sebastiaan 
Klerken voor hun inzet en inrichting van het kampioenschap. 

Top 3 finale Koninklijk Verbond ’t Zuid Westland: 
1. Koninklijke Handbooggilde Sint-Joris Boezinge
2. Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Ieper
3. Schuttersgilde Sint-Sebastiaan Watou

Hans Van Bockstael, voorzitter Koninklijk Verbond ’t Zuid Westland 
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Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende 

Trofee Stad Oostende 

& 

Kampioenschap van Stene 

Op dinsdag 19 juli 2022 kon men op het terrein van de 
Boogschuttersgilde Willem Tell Oostende terecht om deel te nemen 
aan de ‘Trofee Stad Oostende’ en het ‘Kampioenschap van Stene’. 

In uitzonderlijk hoge temperaturen (37°C) vonden amper 30 handboogschutters de weg naar het terrein 
in het sportpark ‘De Schorre’. 

Ben Van Meirhaeghe van Nieuwpoort Sint-Sebastiaan slaagde er in als eerste de hoofdvogel neer te 
halen en werd dus de 39ste winnaar van de Trofee van de Stad Oostende. Deze ervaren schutter is 
echter niet aan zijn proefstuk toe, in 2019 won hij reeds de ‘Trofee Stad Oostende’ en in 2006 werd hij 
de 36ste ‘Kampioen van Stene’.  

Het ‘Kampioenschap van Stene’ is een blokschieting op staande wip gesponsord door de firma Archery 
Dynamics uit Oostende. Dit kampioenschap wordt op dezelfde dag onmiddellijk na de ‘Trofee Stad 
Oostende’ betwist. Het kampioenschap bestaat uit een schieting over 3 reglementaire ronden. Tijdens 
de 1ste ronde slaagde niemand erin de blokvogel te treffen. In de 2de ronde haalden Mario Madelein en 
Filip Huyghebaert, beiden van de boogschuttersgilde Willem Tell Oostende, de blok neer. In de 3de 
ronde was er het rake schot van Ben Van Meirhaeghe die eerder de ‘Trofee Stad Oostende’ won. Er was 
een afkamping waar pas in de 15de kampronde Mario Madelein de blokvogel kon afschieten, zo kroonde 
hij zich tot de 39ste ‘Kampioen van Stene’. 

Op de foto vlnr: Norbert Valcke, hoofdman Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende; Mario Madelein, ‘Kampioen van Stene’ 2022; Ben 
Van Meirhaeghe, ‘Trofee Stad Oostende’ 2022 en Laurent Schouteeten, ondervoorzitter Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende

Norbert Valcke, hoofdman Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende 
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Gildedag 2022 
Op 21 juli 2022 om 13.00 uur verzamelden de leden van de 
Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan Deinze om hun 
jaarlijkse Gildedag te beleven. 

Om 13.30 uur konden de aanwezige leden zich inschrijven bij de 
wipcommissaris en werd overgegaan tot de loting van de 
schietbeurten. 

Na de inschrijving, in het bijzijn van de 17 deelnemende leden en 
toeschouwers, werd door de secretaris van de Gilde de Koningsbreuk 
van de schouders genomen van de vorige Koning Cédric De Graeve 
en opgeborgen tot de nieuwe Koning was gekend. 

Om 14.00 uur stipt kon de Koningsschieting van 
start gaan, de aftredende Koning kreeg 2 schoten 
voor om zijn titel te verdedigen en vanaf het 3de 
schot konden de leden volgens de voorgaande 
loting hun kans wagen over 3 ronden. Enkel 
Marijke Bastiaen kon in de 2de ronde de 
Koningssvogel neerhalen, de nieuwe Koning(in) 
was gekend. 

Op de foto vlnr: Prins Timo D’Kint, afgevaardigd bestuurder Koen De Graeve met Vaandel, Koning(in) Marijke Bastiaen en Gildeprijs Marcel Hertogh 

Vanaf de 4de ronde konden de deelnemende schutters seniores en jeugd tot en met 14 jaar verder 
schieten voor respectievelijk de ‘Gildeprijs 2022’ (seniores) en de titel van ‘Prins’ (jeugd). Bij de 
seniores kon Marcel Hertogh de blokvogel neerhalen en werd zo de winnaar van de Gildeprijs. Bij de 
jeugd duurde het wat langer en kon uiteindelijk Timo D’Kint een vogeltje (volle wip) afschieten. 

Rond 15.30 uur, na de prijzenschieting, werd 
de nieuwe Koning(in) gehuldigd en werd een 
toast (3x) leve de Koning(in) uitgebracht. 

In de late namiddag, na de receptie, was er 
nog een ledenschieting met een bijhorend 
hapje en drankje. 

www.sint-sebastiaansgilde-deinze.be 

Koen De Graeve, verantwoordelijke externe en digitale communicatie Sint-Sebastiaan Deinze 

http://www.sint-sebastiaansgilde-deinze.be/
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Beker van Beringen 2022 
Elk jaar wordt er door de karabijnschuttersgilden van 
Beringen geschoten voor de wisselbeker van de stad  
Beringen.  

Deze wedstrijd gaat gewoonlijk door op één zondag in 
augustus. Om de 3 jaar wordt de beker dan definitief 
toegekend aan de ploeg met de meeste punten over de 3 
jaren heen. Door Corona werd er in 2020 niet geschoten 
en bijgevolg tellen deze punten niet mee. In 2021 werd er 
geschoten over 4 wedstrijden om toch een mini- 
competitie op te zetten na het afgelasten van de 
verbondswedstrijden.

De punten van 2019 – 2021 – 2022 werden in rekening genomen om de winnaar aan te duiden. 

De 4 deelnemende schuttersgilden waren: Sint-Denijs Beringen-Mijn, Sint-Joris Brelaar Paal, Sint-
Antonius Geenhout Paal en Sint-Ludovicus Paalstraat Paal. 

Sint-Antonius Geenhout begon aan de laatste wedstrijd met 1 punt voorsprong en maakte het 
mooi af door de maximumscore neer te zetten en de beker van Beringen te winnen.  

Eindstand: Sint-Antonius Geenhout 118/120, Sint-Denijs Beringen-Mijn 113/120, Sint-Ludovicus 
Paalstraat Paal 109/120 en Sint-Joris Brelaar 108/120. 

Op deze dag werd er ook geschoten voor de 
schaal van burgemeester Vints. Sint-
Antonius Geenhout toonde zich hier het 
sterkste met een perfecte score van 40/40.  

Op de vriendenschieting die daarna nog 
plaats vond was Sint-Joris Brelaar de beste. 

Op de foto voorzitter Pascal Vos van Sint-
Antonius Geenhout die de beker in 
ontvangst mocht nemen van de  
burgemeester Thomas Vints en voorzitter 
Jos Vanden Eynde van Sint-Ludovicus 
Paalstraat Paal. 

Jean De Wit 
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Handbooggilde Sint-Sebastiaan Bredene

Soldatenschieting Sint-Sebastiaan Bredene 

Onder een stralende zon, met een zacht kustbriesje, konden de bevriende confraters van heinde en 
verre naar de zeer begeerde soldaten schieten. 

De sfeer was uitmuntend, ‘vriendschap plezier en leute ‘, het evenement verliep vlekkeloos. 

Een speciale dank aan bestuurslid Eric Preem voor het bezorgen 
van de soldaten en verzorgen van de organisatie. Hierbij mogen 
we de confrater-medewerkers niet vergeten, zonder hen was 
dit niet mogelijk. 

Anita Poppe, griffier Handbooggilde Sint-Sebastiaan Bredene 
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Klepkoningsschieten 
Sint-Jacobusgilde Rekhoven - Lummen 

Eerste echtpaar schiet zich tot Koning en Koningin bij de Sint-Jacobusgilde Rekhoven – Lummen. 

Na twee jaar coronaperikelen kon het klepkoningsschieten bij de Sint-Jacobusgilde Rekhoven -
Lummen dit jaar weer doorgaan. 

Willy Raymackers behaalde na 30 jaar de titel van 
koning en zijn echtgenote Agnes Pollaris de titel 
van koningin. 

In Rekhoven, een gehucht gelegen in de vallei van 
de Laambeek in de Belgische gemeente Lummen, 
werd geschiedenis geschreven.

Voor de 1ste keer in meer dan driehonderd jaar dat 
de Sint-Jacobusgilde bestaat lukt het een echtpaar 
om de titels Klepkoning en Klepkoningin op 
hetzelfde moment te behalen.

Jean De Wit 
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Jaarlijkse Keizersschieting van het 
karabijnschuttersverbond Lummen 

Naar jaarlijkse gewoonte richtte het karabijnschuttersverbond Lummen de keizersschieting in op zondag  
15 augustus voor de halfoogstkermis, een hoogdag voor de Lummense karabijngilden. 

Dit jaar werd de organisatie toegekend aan de gilde ‘Kapel aan de Beukenboom’, hierbij konden ze 
rekenen op de medewerking van het gemeentebestuur. 

De jaarlijkse optocht van de deelnemende Gilden werd door het extreem warme weer afgelast, de 
fanfare van Lummen was wel aanwezig om het geheel op te luisteren.  

Om 14.00 uur gaf Wim Vangeel, als schepen van sport, het startschot van een spannende 
schietwedstrijd.  
De koningen en de koninginnen begonnen als eerste aan hun individuele competitie.  
Alle klepmaten passeerden de revue, de voorkomende kleppen waren de 20 mm-klep, de 16 mm-klep, 
de 12 mm-klep en de 10 mm-klep. Het was uiteindelijk de 10 mm-klep die de wedstrijd besliste. 

Bij de dames werd Tilly Cox van de Sint-Lambertusgilde Laren 
keizerin, het zilver ging naar Laura Blommen van schuttersgilde 
Sint-Sebastiaan Schalbroek en Annick Driessens van de Sint-
Jacobusgilde Eversel behaalde brons. 

Bij de mannen werd Mario 
Coomans van de 
schuttersgilde Eendracht L.S. 
Gestel tot keizer gekroond.  
Het zilver ging naar Hans 
Schroyen van de 
schuttersgilde Heilig 
Sacrament Geneiken. 

Peter Timmermans van de Sint-Lambertusgilde Laren behaalde brons.   

Bij de ploegenwedstrijd ging de trofee naar de Koninklijke Karabijnschuttersgilde Sint-Jan Thiewinkel, 
zij haalden het voor de Karabijnschuttersgilde Sint-Jozef Oud-Winterslag en de schuttersgilde 
Eendracht L.S. Gestel. 

Het mooie weer, de sportieve prestaties en de gezellige sfeer zorgden voor een geslaagde editie. 

Fons Claes 
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Koninklijke Handboogmaatschappij Aalst Park 

Belgisch jeugdkampioenschap en Koningsschieting van België 

Op zaterdag 27 augustus 2022 was het voor de jeugdschutters en hun 
ouders/begeleiders vroeg verzamelen geblazen bij de Koninklijke 
Handboogmaatschappij Aalst Park. 

In de voormiddag was er het Kampioenschap van België, waar de 
jeugdschutters onder het goedkeurend oog van de jeugdvoorzitter Marc 
Goedertier en zijn team kampten voor de Belgische titel. 

Bij de miniemen was Lauris Clyncke van de Koninklijke 
Schuttersgilde Sint-Sebastiaan ‘Eendracht maakt macht’ 
Dudzele de sterkste. Bij de scholieren was het terug een 
sterke prestatie van Loïc Uvyn van de Koninklijke Gilde 
“De Ware Vrienden van Sint-Sebastiaan” Gent. Bij de 
Juniores trok Arthur De Block van de Koninklijke 
Handboogmaatschappij Willem Tell Merendree het 
laken naar zich toe. Als slot won Milan Van Loock van 
Haasrode ‘De Verenigde Geburen’ bij de juniores+. 

In de namiddag was er de Koningsschieting voor de jeugd. 
Nyo Uvyn, broer van Belgisch Kampioen Loïc, haalde bij de 
miniemen de Koningsvogel neer. Bij de scholieren mag 
Eelyas Van Bruyssel van de Koninklijke Gilde Wintam Sint-
Sebastiaan zich voor 1 jaar de titel van jeugdkoning toe-
eigenen. Bij de juniores kon Arthur De Block na de titel van 
Belgisch Kampioen ook de titel van jeugdkoning binnen 
rijven, een uitzonderlijke prestatie. Quinten Van der Weyen 
van de “Kunstvrienden” Merksplas kon zich tot Koning 
bekronen bij de juniores+.   

Koen De Graeve, hoofdredacteur FVHS 
Marc Goedertier, jeugdvoorzitter KNBBW 
Hanne Remu, fotografie 
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Wisselbeker 2022 
Verbroedering “Gent Zuid-West” 

De Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Merendree neemt de wisselbeker over van Sint-
Sebastiaan Asper, winnaar wisselbeker 2021. 

De verbroedering telt 10 gilden die het in voorrondes op de staande wip tegen elkaar opnemen om 
door te stoten naar de finale. De deelnemende gilden waren: Asper Sint-Sebastiaan, Deinze Sint-
Sebastiaan, Drongen De Leie, Gavere Sint-Sebastiaan, Lotenhulle Vrije Schutters, Mariakerke Sint-
Sebastiaan, Merendree Sint-Sebastiaan, Munte ‘Ons Vermaak’ en Nevele Sint-Sebastiaan. 

De Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan Deinze 
stond in voor de organisatie en mocht op 11 september 
2022 om 09.00 uur de handboogschutters van de 
Koninklijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan Nevele en de 
handboogschutters van de Koninklijke 
Handboogmaatschappij Willem Tell Merendree ontvangen. 

Sint-Sebastiaan Nevele haalde het in de halve finale van 
winnaar 2021 Sint-Sebastiaan Asper en Willem Tell 
Merendree haalde het van de vorige verliezend finalist 
Munte ‘Ons Vermaak’.  

In een Deinzes onderonsje was de Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Merendree de 
sterkste in een mooie en spannende finale, waarbij de jeugd ook haar bijdrage leverde die mocht gezien 
zijn. Liefst 7 jeugdschutters kleurden mee de finale: 4 van Willem Tell Merendree en 3 van Sint-
Sebastiaan Nevele.   

Eric Vanoutrive, voorzitter Verbroedering Gent ‘Zuid-West’ overhandigde de wisselbeker aan voorzitter Jan De Schrijver van Willem Tell 
Merendree na bekendmaking van de eindstand. 

In de namiddag was er nog een driekleurenschieting waarvoor 42 schutters zich hadden ingeschreven. 
Drie schutters slaagden erin om de drie kleuren te schieten. 

Koen De Graeve, verantwoordelijke externe en digitale communicatie Sint-Sebastiaan Deinze 
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Keizersschieting Karabijnschuttersgilden Verbond Beringen-Mijnstreek 
Na 2 jaar stilgelegen te hebben kon de Keizersschieting opnieuw worden ingericht. Schuttersgilde Sint-
Franciscus Hulst was de gastgilde. 

Acht koningen en koninginnen & de keizer en keizerin van 2019 verzamelden en streden er om de titel 
van keizer en keizerin van het Karabijnschutters Verbond Beringen-Mijnstreek. 

Om 14.00 uur openden de keizer Victor Peremans en keizerin Tilly Cox van 2019 de wedstrijd door als 
eerste aan te treden aan de schietboom. Er werd begonnen op een klep van Ø 25 mm met drie kogels 
voor elke deelnemer, in de 1ste ronde vielen er al 4 deelnemers af. De volgende ronde klep van Ø 20 mm 
maakte opnieuw drie slachtoffers, de volgende ronden op klep Ø 16 en klep Ø 12mm werden een 
spannende strijd. De schietwedstrijd steeg naar een hoogtepunt toe tot de Keizer en Keizerin gekend 
waren. 

Robert Vogels van de Sint-Lambertusgilde Laren behaalde 
de Keizerstitel. Victor Peremans van de schuttersgilde Sint-
Franciscus Hulst eindigde op een verdienstelijke tweede 
plaats, en Mario Coomans van de schuttersgilde Eendracht 
L.S. Gestel werd derde. 

Tilly Cox van de Sint-
Lambertusgilde 
Laren kon zich voor 
de 2de maal op rij de 
Keizerstitel toe-
eigenen. Annik 
Snyers, eveneens van 

Sint-Lambertusgilde Laren behaalde de 2de plaats, de derde 
plaats kwam toe aan Irmgard Leunen van de schuttersgilde 
Eendracht L.S. Gestel. 

Op de prijsuitreiking was ook de vervangende schepen van 
sport Eric Verboven aanwezig, die namens de gemeente 
Tessenderlo een mooi aandenken overhandigde aan de 
winnaars. 

Terzelfdertijd was er ook nog een vriendenschieting tussen de 
onderlinge gilden, en deze werd gewonnen door Koninklijke 
Karabijnschuttersgilde Sint-Jan Thiewinkel. 

Zo werd het avond en konden wij terugblikken op een prachtige dag vol sportiviteit en onderling 
samenzijn. Ook een pluim voor het bestuur dat zich al jaren inzet om alles in goede banen te leiden en 
ervoor te zorgen dat het schuttersseizoen van 2022 alweer geslaagd is. 

Jean De Wit 
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Belgisch Kampioenschap KNBBW seniores 

Sint-Sebastiaan Asper 

Zondag 18 september 2022 was ‘the place to be’ aan de Ossenzak 
voor allen die zich bij hun respectievelijke sector konden plaatsen 
voor het Belgisch Kampioenschap individueel dames & heren en voor 
het ploegenkampioenschap. 

Op wip 1 stond om 08.30 uur het individueel Belgisch 
kampioenschap gepland, op wip 2 kon het 
ploegenkampioenschap van start gaan.  

Bij de dames won Lauranne Syx van de Koninklijke 
Handbooggilde Sint-Joris Boezinge het individueel 
Kampioenschap. Bij de mannen was het een harde strijd 
en kon Jochem De Vogelaere de Belgisch Kampioenstitel 
in Asper houden. 

Op 2 wip stelde het peloton van de Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Overmere 
het puntenaantal al vroeg in de morgen scherp, dit was uiteindelijk voldoende 
om de Belgische titel bij het ploegen-
kampioenschap binnen te halen. 

Marc De Bruyne, voorzitter van de KNBBW, 
was een fier man, hij mocht de 
eeuwigdurende schaal Albert I meenemen 
naar Overmere, zijn huisstede. 

In de namiddag was er nog de bondsschieting met prachtige bondsprijzen, waaronder 10 
kristalvazen en 10 patisserieschalen met stolp versierd met het bondswapen. 

Koen De Graeve, hoofdredacteur FVHS 
Eric Van Neste, secretaris – verslaggever KNBBW 
Koen Delaere, fotografie KNBBW 
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INTERNATIONAL CARTOON CONTEST ‘BULLSEYE’ 2022 TORHOUT, BELGIUM

GOLDEN BULLSEYE 

ANGEL BOLIGAN CORBO - CUBA 

EXPOSITIE ‘SCHOT IN DE ROOS’ – TORHOUT 
LUC DESCHEEMAEKER – CURATOR TENTOONSTELLING 

PAUL WARLOP – HOOFDMAN TORHOUTSE KONINKLIJKE HANDBOOGGILDE SINT-SEBASTIAAN 
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ACTIVITEITEN Om NAAR uIT TE kIJkEN 

Bond Maas en Kempen viert 75e verjaardag 

Volgend jaar viert de Bond van Schutterijen Maas en Kempen haar 75ste verjaardag. Het grote 
feest zal doorgaan op zaterdag 30 september 2023 in zaal De Stegel te Molenbeersel en zal worden 
voorafgegaan door een eucharistieviering en een korte optocht. Tijdens de optocht wordt er even 
halt gehouden bij het borstbeeld van ‘Pierre Creemers’, de grote bezieler. 'Meester Creemers' zoals 
hij genoemd werd in de streek, was een schutter in hart en nieren en oprichter en 1ste voorzitter van 

de Bond Maas en Kempen. 

*********************************************************************************

Europäisches Schützenfest 2024 in Mondsee 
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Gildedag FVHS zondag 24 september 2023 
De Gildebroeders en -zusters van de Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan Beselare nodigen U 

uit in het kasteeldomein van Zonnebeke. 

Zonnebeke is een Belgische gemeente in het zuidwesten van de provincie West-Vlaanderen, de 
streek die gekend is als de Westhoek. De gemeente omvat vijf deelgemeenten: Beselare, Geluveld, 
Passendale, Zandvoorde en Zonnebeke en telt ruim 12.500 inwoners. De plaatselijke bevolking 
spreekt van 'Zunnebeke'. 

Het Kasteel van Zonnebeke was in de 18de eeuw de vroegere abtswoning van de verdwenen 
Augustijnenabdij, maar werd vernield tijdens de oorlog. Een volledig nieuw gebouw werd in 1924 
opgetrokken op het kasteeldomein. Het huisvest nu het Memorial Museum Passchendaele 1917. 

Zonnebeke en zijn deelgemeenten tellen tientallen oorlogsmonumenten en militaire kerkhoven, 
zoals een gedenkzuil met bovenaan aan elke zijde een bronzen "7" die herinnert aan de 7th Royal 
Artillery Division. De zuil werd in 1924 opgericht. Het Buttes New British Cemetery en aansluitend 
Polygon Wood Cemetery zijn twee Britse militaire begraafplaatsen. Op beide begraafplaatsen 
samen liggen ruim 2.200 gesneuvelden begraven. Op een heuvel op de begraafplaats staat ook 
het Fifth Australian Division Memorial voor de gesneuvelde soldaten van deze divisie. 

De Westhoek heeft veel te bieden, hier alvast een voorsmaakje waarvan jullie kunnen genieten... 

https://youtu.be/Nk7bUe81vA4 

De Gilde en de FVHS heten jullie alvast van harte welkom! 

Koen De Graeve, hoofdredacteur FVHS 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westhoek_(Frans-Belgische_regio)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deelgemeente_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beselare
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geluveld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Passendale_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandvoorde_(Zonnebeke)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_van_Zonnebeke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Memorial_Museum_Passchendaele_1917
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buttes_New_British_Cemetery,_Polygon_Wood
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polygon_Wood_Cemetery
https://youtu.be/Nk7bUe81vA4
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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 

Voor meer informatie kan je best contact opnemen met het secretariaat. 

vlaamseschutters@skynet.be 

AAN ALLE GILDEN/SCHuTTERIJEN
Elke regio bezit een Federatievlag. 
- Antwerpen bij Jeannine Jonckers
- Brabant bij Eddy Vanbergen
- Limburg bij Jean De Wit
- West-Vlaanderen bij Norbert Valcke
- Oost-Vlaanderen bij Koen De Graeve

Mogen wij vragen deze vlaggen zoveel mogelijk te gebruiken bij speciale activiteiten en/of 
feestelijkheden. Ze kunnen bij bovenvermelde personen worden opgehaald en terug 
worden ingeleverd. 

mailto:vlaamseschutters@skynet.be
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Wij hebben nog kentekens van de EGS en het Belgisch Overlegorgaan in voorraad. 

 Sticker E.G.S. € 1,00    Manchetknopen E.G.S. € 14,00 

  Pin ster E.G.S. € 2,00    Pin B.O. € 1,00 

Deze kentekens kunnen worden aangekocht tijdens het Nationaal Koningsschieten 
of bij de penningmeester Willy Willems. 

Tel: 0476/97 10 67 
E-mail: willy.willems4@telenet.be
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Surf zeker eens naar 

https://www.vlaamseschuttersgilden.be 

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. 

Heeft uw gilde/schutterij een website of een plaats op sociale media? Laat 
het ons weten!  

Geachte voorzitter, secretaris, webmaster, 

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 die al deze informatie verzamelt voor publicatie op de website van de Federatie. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
Davy Ickx, webmaster 

Davy Ickx  
Tel: 016 63 24 16 
E-mail: davy.ickx@scarlet.be 

https://www.vlaamseschuttersgilden.be/
mailto:davy.ickx@scarlet.be
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Ontvang het tijdschrift per e-mail. 

Ontvang je graag het nieuwe tijdschrift vanaf dit is verschenen?       
Stuur je e-mailadres samen met de naam van uw gilde of schutterij naar 
online@vlaamseschuttersgilden.be en gebruik als onderwerp "Inschrijven tijdschrift". 

Wil je het bericht niet meer ontvangen?         
Stuur dan een mail met als onderwerp "Uitschrijven tijdschrift" naar 
online@vlaamseschuttersgilden.be. 

Wil je volledig op de hoogte blijven van alles wat reilt en zeilt binnen 
de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden? 

Surf dan naar www.vlaamseschuttersgilden.be en download het tijdschrift dat 3 keer per 
jaar verschijnt. Je kan ook eerder verschenen tijdschriften downloaden, zo heb je alle vorige 
informatie die reeds verschenen is. 

Teksten en/of foto’s voor het tijdschrift nr. 56 insturen voor 15 januari 2023 naar onderstaand 
mailadres. 

koen.de.graeve1@telenet.be 

mailto:online@vlaamseschuttersgilden.be
mailto:online@vlaamseschuttersgilden.be?subject=Uitschrijven
http://www.vlaamseschuttersgilden.be/
mailto:koen.de.graeve1@telenet.be
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vzw 
Federatie van Vlaamse  
Historische Schuttersgilden 
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