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WOORDJE VAN DE VOORZITTER

Beste gildeleden, beste schuttersvrienden,

Vandaag zou ik graag de mensen die zich speciaal

inzetten voor hun vereniging even in het daglicht willen

zetten. Met "speciaal inzetten" bedoel ik zij, die het

"andere" werk doen.

Het zijn niet altijd en alléén de bestuursleden die werken.
Er zijn er ook anderen.

Deze laatste zijn, wat wij noemen, de stille werkers.

Mensen die het lokaal onderhouden, schilderen,

opruimen, voor het materiaal zorgen, enz...

En laat ons eerlijk zijn: zonder hen zou het

waarschijnlijk niet gaan zoals het hoort.

Natuurlijk zijn er ook bestuursleden die hier aan
meewerken en gelukkig maar.

Deze stille werkers doen hun taak ongevraagd, automatisch en tot ieders tevredenheid.

Men vindt het doodnormaal dat zij dit doen en men gaat ze op den duur als "vaste

meubels" van de schutterij of gilde beschouwen.

Worden deze mensen wel echt op hun waarde geschat? Heeft men respect voor hun

werk? Dit is trouwens ook zo voor bestuursleden die zich bijna dagdagelijks met hun
gilde of schutterij bezighouden.

Als er iets zogezegd verkeerd loopt, is het meestal hun schuld.

Over sommige bestuursleden wordt dan al eens gezegd dat men alléén goed is om op

het podium te staan.

Voor sommigen is dit jammer genoeg juist, maar de grote meerderheid neemt zijn

verantwoordelijkheid ernstig op en werkt wanneer er te werken valt.

Dat deze mensen dan op het podium staan en ook hun echtgenoten, lijkt mij niet méér

dan normaal. Ook echtgenoten zijn betrokken bij het wel en het wee van de gilde. Zij

zien thuis ook wanneer er wat probleempjes zijn bij de schutterij of wanneer terug

eens een brandje moet geblust worden. En brandjes blussen is niet plezierig. Dit is zéér

tijdrovend en vraagt veel energie en diplomatie en vooral veel tijd.

Het zou fijn zijn als het werk van bestuursleden en van de andere "stille werkers"

wat méér gewaardeerd wordt, want zonder hun werk zou niemand zijn hobby kunnen

uitoefenen.

Misschien is het goed om af en toe eens deze "stille werkers" letterlijk in de bloemetjes

te zetten.

U zal er veel voor terugkrijgen.

Paul Stoop



WOORDJE VAN DE REDACTIERAAD
"'^

kfc.

Beste medebroeders en -zusters in ons gildeleven.

Wij, en dat zijn alle aangesloten verbonden en gilden van de _^. ^^

Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, zijn goed ' ,

bezig, /^f'- ^-

•l> / JE
We moeten de raad van bestuur op de eerste plaats bedanken. Zij

staan op vrijwillige basis paraat. Ze waken zeer nauwgezet over de

grillen die op ons afkomen door decreten en wetten op te volgen

en deze naar allerbeste vormen te bespreken en te doen naleven. Denk maar aan de

gevolgen van de nieuwe wapenwetten.

We volgen en bespreken ook in de regio's alle gebeurtenissen op de voet. Dit is echter

niet voldoende om ons tijdschrift voldoende actueel te houden. Daarom, bij elke

gebeurtenis of feest van uw gilde, zou een gildebroeder of -zuster de moed moeten

hebben om dit in een klein verslag met enkele foto's aan ons over te maken. Zo

blijven we trouwens actueel, zo kunnen we kennismaken met de geplogenheden van

andere gilden, waar ook in Vlaanderen.

De Federatie moet regelmatig haar stappenplan (doelstelling vooraf opgemaakt)
opvolgen en realiseren. Daar hoort ook dit tijdschrift bij. Onze redactieraad

wil overstelpt worden door allerhande verhalen over gebeurtenissen of feesten,

georganiseerd door alle gilden en verbonden in Vlaanderen. We wachten op uw

medewerking.

Wij, schutters en schutsters, staan voor waarden en tradities, nu zeker in deze

moderne wereld; kort gezegd: nu meer dan ooit. In het verleden werden teveel van

deze waarden en tradities overboord gekieperd, teveel is verloren gegaan. Denk maar

aan de waardevolle zilveren breuken van koningen en keizers en andere waardevolle

bezittingen van gilden die in het verleden verdwenen zijn door het nalatig bijhouden
ervan. Laat ons regelmatig samenwerken om onze traditionele gebeurtenissen te

beschrijven in dit tijdschrift. Zo kunnen we onze geschiedenis bijhouden en van
elkaar leren.

Maar zeker blijven de samenhorigheden en de vriendschap onder elkaar belangrijker

dan welk ander object. Indien er regelmatig in ons tijdschrift gildegebeurtenissen
beschreven worden, dan leeft onze Federatie pas. Dan zal de Federatie groeien, en

zullen alle gilden, waar ook in Vlaanderen, beseffen dat ze niet alleen staan, maar

gesteund worden door onze samenwerking.

Tot slot wenst de redactieraad iedereen veel leesgenot met ons tijdschrift.

De redactie

Louis Drees
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DANSLEGENDE ANDREA STERCK 80 JAAR

Dansend door het leven, Andrea Sterck meer dan 60 jaar dansleiding.

De Vlaamse volksdansers - inzonderheid

de gildedansers - mogen dankbaar

terugblikken op meer dan 60 jaar

danservaring van Andrea Sterck die

onlangs haar 80ste verjaardag vierde.

Nog steeds actief als dansleidster in de

Sint-Jorisgilden te Malle en Minderhout,

getuigt deze dame van een enorme

vitaliteit, danskennis, jury-ervaring en

is zij onvolprezen medewerkster van tal

van publicaties omtrent de beschrijving

en uitvoering van Vlaamse volksdansen.

Geboren te Mechelen op 30 maart 1928,

kwam zij als jong meisje terecht in de

scouting gidsengroep in O.L.Vrouw-

over-de-Dijle. Als jeugdleidster van deze

groep behaalde zij in 1948 haar eerste

diploma na drie jaar volksdanscursus.

Met een groep van 100 jeugdige

dansers animeerde zij deze groep van

1950 tot 1959, om via een zeer ruim

dansrepertorium toen reeds talrijke

optredens voor haar rekening te nemen.

De gilde van Weerde was de eerste die

een beroep deed op haar technische

kennis om volks- en gildedansen als

ontspanning over te brengen.

Haar studies aan de Sociale Hogeschool

te Brussel, specialisatie Volksopleiding, bracht haar in contact met Jozef Ernalsteen, toen griffier,

later opperhoofdman van de Hoge Gilderaad der Kempen. Met overtuigend succes verdedigde zij

voor de Centrale Jury te Bmssel haar thesis over "Leven de Kempische gilden nog, en wat doen

de jongeren inzake volkskunst". Jozef Ernalsteen kon de eerste opperhoofdman en rechter Van

Ostayen uit Brecht overtuigen, en deze vroeg haar om vanaf 1957 te willen zetelen in de keurraad

van het gildewezen.

De naoorlogse periode, met de oprichting van de Hoge Gildenraad der Kempen in 1952, was de

ideale voedingsbodem om folklore, tradities en volkskunst te promoten. Haar contacten met Louis

Doms (muzikant Hoogstraten), Suske Schellens (hoofdman-speelman Westerlo) en Omer Fran9ois

(auteur vendelzwaaien en volksdansen) waren inspirerend om het Kempense dansgebeuren en

volkskunst definitief op de kaart te zetten.



De Kempische gilden deden massaal een beroep op Andrea Sterck om hun dansrepertorium uit te

breiden en bij te schaven. Ze gaf dansleiding in tal van gerenommeerde gilden, o.a. Essen, Heren-

tals, Kasterlee, Kampenhout, Keerbergen, Lichtaart, Loenhout, Meerle, Merksplas, Minderhout,

Nieuwmoer, Olen, Oostmalle, Pulle, Rijkevorsel, Veerle, Vlimmeren, Weerde, Westmalle, Westerlo

en Wildert.

Waren er in de vijftiger jaren slechts een achttal dansende gilden in de Kempen, dan evolueerde

dit in 1986 tot 29 gilden die tijdens het jaarlijks groot gildefeest een dansoptreden verzorgden. De

stichting van de vzw Verbroedering van Midden- en Zuiderkempen in 1971 heeft, mede door de

inzet van Andrea, dit fenomeen in de hand gewerkt. Zij presteerde het, om gedurende meer dan

300 dagen danscursus op zondagnamiddag in de stadsfeestzaal te Geel en de zaal van de school in

O.L.V. Olen te geven, om een paar honderd gildeleden aan het dansen te krijgen, met enorm suc-

ces zo blijkt. Deze dansnamiddagen vonden later plaats in kleinere zalen in Zandhoven, Westmalle,

St.-Lenaarts, Vlimmeren, Schaffen, Voortkapel e.a. Tot omstreeks 2002 werden, op verzoek van de

gildeleden, tijdens de winteq^eriode op dinsdagavond danscursussen georganiseerd te Oostmalle,

Rijkevorsel, Wuustwezel en Merksplas. Ook gegadigden uit volksdansgroepen namen deel en er

werd gezorgd voor een unieke en ruime muzikale begeleiding, waar tot meer dan 100 dansliefheb-

bers zich konden uitleven. Enig.

Andrea Sterck had 42 jaar lang zitting in de keurraad of jury van de Hoge Gildenraad tijdens gil-

defeesten en landjuwelen van 1957 tot 1999. Tot in hetzelfde jaar leidde ze tientallen dansfestijnen

in het gildewezen, met name het feest ten voordele van mindervaliden, en bij de uitreiking van

de Orde van Trouw. In mei 1978 werd zij door de Hoge Gildenraad zelfs vereerd met een gouden

"Orde van de Papegaai", en werd ze aangesteld als verantwoordelijke voor het dansen bij de Hoge

Gildenraad der Kempen.

Naast het gildewezen lietAndrea Sterck zich niet onbetuigd. Ze was in 1968 medestichter van

'GelmeF, de gerenommeerde dansgroep te Schoten. Deze breidde uit tot drie dansgroepen, door de

stichting van 'Tralman' (ouderen) en 'De Rommelpot' (jeugd), samen verenigd in 'Volkskunst-

kring Schoten5. Van 1968 tot 1981 was zij dansleidster van deze drie groepen, en speelde zij het

klaar om op het werelddansfestival van Schoten jaarlijks een 'première voorstelling' te verzorgen

met als thema o.a "oogst", "vrijen en trouwen", "verhuis naar het nieuwe erf', "de jaarkring",

"de Ijslandvaart" e. a.

Van 1992 tot 2006 was zij verantwoordelijk voor de groep "Old Time en Sequence dansers" te

Oostmalle. Naast dansopleidingen voor de Volksdanscentrale voor Vlaanderen (VDCV), voor het

NJV en voor het 'Dansarchief', waarvan ze nog steeds werkend lid is, was deze dame een veel-

gevraagde gastdocente in Nederland (Brinkdansers Netersel en Kempische Dansers Bergeyck),

in Duitsland (Europawoche, Burg-Ludwigstein, Marburg, Wolfshausen en Cölbe), en in Frankrijk

(Segré). Met Gelmel en Volkskunstkring Schoten nam ze deel aan dansfestivals in Tunesië, Ierland,

Duitsland, Italië, Nederland en Israël. Met een gildeafvaardiging uit Herentals, Westerlo en Tielen

trok zij voor dansoptredens naar Spanje, en met de Sint-Jorisgilde van Oostmalle beleefde zij hoog-

tepunten in Portugal. Een dansoptreden in 1997 tijdens het wereldcongres van de imkers in de Kon.

Elisabethzaal te Antwerpen was een hoogtepunt, samen met de gilden van Oostmalle, Merksplas en

Vlimmeren.

Moet het gezegd dat deze dame van de volksdans dan ook alle lof verdient. Een voettocht naar San-

tiago de Compostella in 1992 staat op haar palmares, terwijl een wekelijkse zwembeurt, wandelen,

muziek, volksdans en sequencedans haar wellicht eeuwig jong houden.

Wij wensen haar nog vele jaren in goede gezondheid. Het ga je goed, Andrea.

Jan Oostvogels

erehoofdman Sint-Sebastiaansgilde Vlimmeren, erevoorzitter heemkundige kring De Vlierbes

Beerse - Vlimmeren



WINNAARS OLS-LIED

Noëlle en Ivo winnaars van Idool met het lied "Den Urn"

Het lied "Den Urn" van Noëlle Peeters en Ivo Jeurissen werd op vrijdag 23 mei tijdens een

drukbezochte "Idoolwedstrijd" gekozen tot het winnende lied. Dat betekent dat dit lied op CD

wordt opgenomen en het OLS-lied 2008 is. Het was voor de jury een moeilijke taak om uit de 3

inzendingen het OLS-lied te kiezen. Ook de overige liedjes waren zeer goed. De werkgroep pr heeft

dan ook besloten om alle 3 de liedjes op CD te plaatsen.

Drukbezocht

De idoolwedstrijd in ontmoetingshuis "De Riet" werd vrijdagavond druk bezocht. Schutters,

inwoners van Opoeteren en liefhebbers van buiten de gemeente, genoten van de optredens van de

deelnemers.

Geen gemakkelijke keuze

Het werd de vakjury Burgemeester Creemers (voorzitter vzw OLS 2008), eregouverneur Hilde

Houben-Bertrand (meter van het OLS 2008), Wim Jame (voorzitter schutterij Sint-Dionysius),

OlafGraff (LI), W. Kicken (Brouwerij Brand), Ger Hanse, (Hansen dranken), Mark Dree^en (Het

Belang van Limburg), Johan Gooien (Radio LRM), Achten (Radio GRK), en Pierre Kristus (Radio

Monw} zeker niet makkelijk gemaakt.

De nummers waren zeer gevarieerd en allemaal van een hoge kwaliteit.

Het lied moest aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals een eigen melodie hebben, origineel zijn

en de tekst moest betrekking hebben op de schutterswereld en het OLS in Opoeteren. Daarbij moest

ook de slogan "laot Urn neet verbi-j sjeete" in het lied verwerkt zijn.

Absolute winnaar:

Op het eind van de avond werden Noëlle Peeters en Ivo Jeurissen met hun lied "Den Urn" als

absolute winnaar

uitgeroepen. Ivo Jeurissen

heeft zowel de tekst als

de muziek geschreven.

De jury liet weten dat het

lied alles in zich heeft

om de komende maanden

het OLS in Opoeteren

goed onder de aandacht te

brengen: het is origineel,

muzikaal en het bevat alle

inhoudelijke aspecten die ^{(j

er moeten in zitten.

Martine Luwel

Foto Luc Lodder



METER OLS 2008

Eregouverneur Hilde Houben-Bertrand, meter van het OLS 2008

Afgelopen vrijdag stelde de werkgroep pr en sponsoring tijdens hun idoolwedstrijd met trots ook

hun meter van het OLS 2008 voor: eregouverneur mevrouw Hilde Houben-Bertrand.

Toen de werkgroep in september van vorig jaar van start ging werd er beslist om een meter of peter

voor het OLS te zoeken. We zochten iemand die het schutterswezen een warm hart toedraagt en die

weet wat een OLS is, zegt Martine Luwel. Daarbij liefst ook iemand die een bölke kan schieten en

liefst een vrouw. Want daar verschilt onze organisatie toch wel sterk met de vorige jaren. Zowel in

de verschillende werkgroepen als in de stuurgroep zitten tal van vrouwen.

Ondanks de vele voorwaarden waaraan onze meter moest voldoen, hadden we onmiddellijk iemand

gevonden die aan al deze voorwaarden voldeed, nl. onze eregouverneur mevrouw Hilde Houben-

Bertrand. We waren dan ook enorm blij dat zij het meterschap onmiddellijk op zich wou nemen.

Als organisatie kunnen we alleen maar fier en dankbaar zijn met zo'n meter.

Tekst: Morfine Luwel, pr OLS -foto Luc Lodder



HET "KINJER-OLS" te OPOETEREN (Maaseik)

Schutterij Sint-Dionysius won vorig jaar het "grote" Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) te

Nederweert. Dit jaar waren zij organisator. Om het schutterswezen en bijhorende aloude tradities

en gebruiken in ere te houden en het schutterswezen over te dragen naar volgende generaties werd

enkele jaren geleden het "Kinjer-OLS" in het leven geroepen. De titel draagt bewust de benaming

"Kinjer" in plaats van kinderen, verwijzend naar het Limburgse dialect.

Enkele maanden geleden contacteerde de

secretaris van de Koninklijke Schutterij Sint-

Dionysius Opoeteren mij met de vraag om een

school uit Maasmechelen te begeleiden tijdens

het komende Kinjer-OLS. Drie eerdere edities

vonden plaats in Nederlands-Limburg, maar

de huidige editie kwam voor de eerste maal

Belgisch-Limburg toe. Onze schutterij had wel

notie van het bestaan van het Kinjer-OLS, maar

daar hield het mee op. Het heeft dan ook enig

overleg gevergd alvorens in te stemmen met de

gevraagde begeleiding.

Het was aan de school zelf om wat te knutselen: kledij, een naambord, een vaandel, trommels

en dergelijke. Zij verkozen zelf een koningspaar en voorzagen de koning van een zelfgemaakte

koningsvogel en koningsplaten. Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding op school leerden zij het

marcheren aan.

De taak van de schutterij bestond erin om les

te geven over het schutterswezen. Dit gebeurde

aan de hand van een visuele presentatie in onze

kantine in aanwezigheid van de deelnemende

leerlingen. Nadien vond er een initiatie plaats in het schieten met de luchtkarabijn.

M^»t>.



De dato 26 juni 2008 was het dan zover: het eerste Kinjer-OLS in Belgisch-Limburg.

Negentien scholen schreven in, verdeeld over 21 schoolschutterijen, en vertegenwoordigd door 768

deelnemende leerlingen.

Om 10u30 verzamelden alle schoolschutterijen zich rond de vlaggenmasten op het feestterrein

voor de openingsceremonie. Na de instructies van de paradecommandant zongen alle leerlingen het

Limburgs volkslied mee. Tegelijkertijd hesen twee kinderen van een school uit Opoeteren en twee

kinderen van een school uit Nederweert de twee provinciale vlaggen (Belgisch- en Nederlands-

Limburg).

Toespraak door de schepen van Maaseik, mevr. Mariette Mulders-Janssen:

e^

/^amenó. kei ^taJÜ^ituM^ ww.

{Mmkcmt&

üwll&om (^p. ket eeMte, f(M^b-ÖJ).^>

m d& cp^olu-ede^M- wm. fïeic^é.

OM. dicu^ wue^ htë^ w. QH^ mwsie

Öp^eteA^i-, (ieeLpmeent& ww. de.

dtaxiMa^&i^.

^-..

?K.*<^

(za^iuw^ï ka^ ^^-. c^ wmói m
ff l

^ J2005 kad m^lede/ilcuixi ket ee^At& f^m^e^-ÖJ1.^ plcuïü- ^- WeMem Q»p miüatie^ wz^ de /(.w^en^iaom.

m 2006 e^ i^ 2007 w^^lede^UAwe^t aa^ de ke^it. Mcuz^ ^o-ai^ ^ ^W ^i:

dowie^da^ 26 ^uü J2008 {jwyi. ci& aUe/ioeMie kee^ m fïelyë.

W^ v.-eAweU&ome^ v-a^uia^ f9 ^ckcde^ ^it [ïeicp^cü e^^ecie^ia^JÜJlwé^A^ (ii& (^cum d.t^jAe^ om het

'l^mmeJw'. 800 Je^uie^en. tut de iwMcUiü&wie ^UU^uslen keüse^ 0^2- een- ed^ccdtë^e. m<2^üe^ ke^uüó.

t, dat ee^ cwie^uieei l^ W2M' o^ cidti^ieei e^liQöed en-

iWK<>^ie^ei(i Q^p ku^ Km^-ÖJlS.

W. WUtë- ^CMOtó^ ^^4- öi..<^. (ïe/^uea-em^,

ï, CMÜM^IA- e^ mM>ïle^. Mi^ie^: dit <4e^^. i^dUe- net ^-ew^ei'i'.
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e^

Ü-OÖ^

wm ket ^i^e^-de^ilé cpli^uïc^t do^b de 800 a-aMw^cp

i^^uïctuM^ten-. ^be w-ümaa^ MU^ ket

t. ^ j&an e/b m<ïa/b éé^Ue- (i& uH^ma.a^ w^.

'^, ^o^upnA' e^ meU^eA., "^boeLd-eme^ U. keia^yü^l&e^ da^ iiwme^'.

f) k- w^il nu. ^eeJU. leJle^ee^ u^t (i& (iesl^emewie' ó^koiie^, a^ot <?/ /sleüi., iö^w o^, cnud., ^^Uate^m e^

en- •De^e^Mj^luw UI^L, wwü, w^le^ WAU&, w/we^ó. e^ <%^4&^, wu e^

Ö'po-ete^ieM- cpe^ f^^vp^-ÖJlS pl^aü^ünde^.

ÜWS^

m

Maa^ QK^ tüet au e^L

keMs^. /ÏOM- JMLU& ee^ (pmeewie. da^s^e^el. ^bcuJs, ƒ0 wïl a-a^

^W2- MeJiewe^zmcj. iw^ile^e^ e^t 4^iet aUee^ ymdcu^ 6 /^ili- a..^. Wf-o^ ket cpot& ÖJl^i.

fïeda^kt, ciU& mode^e^e^ v-a^ de- ótaJiMcu^A^ik. VJÖ-G^ m^ yM^ieu^ m^et e^. ket enorme w^Js, (iatfuiiie

heüf-e^ u^iMokt.

P.anct de- ^U •iM^n- kcd^ (^üe de^e- i^.amUicicu^, üw^uwe^ ee^ 'p/w^e^Msneie' ^u^ ket cpkeel ^ewyuioeici kee^t,

ut onm^anctM. mo-w^ neme^

<^a^ ^ö^2^tó^(^ ^(^/^ ö^d^^^4,

^é w^i^ JMÜie w. iede^b (f^ewïi ee^

wwyuwM- w^t (mdte^ ^, ymcpn^ e^

meüj£^,

ww^iteUen: (^ dcmde^uia^ J26 fwü

2008 ke^ Js. meeaedaa^ aa^ kei

K.i^e^-ÖJlS ^ Ö'poete^en. o^-eei

^^

Onmiddellijk na de

openingsceremonie begaven de

talrijke genodigden zich naar

de tribune voor de ceremoniële

optocht. Deze werd geopend

door de drumband van de

Schutterij Sint-Dionysius Opoeteren, onmiddellijk gevolgd door twee begeleiders van een school

uit Nederweert met het "Ummeke", het beeldwerk dat de winnaar van elk Kinjer-OLS voor één jaar

ontvangt en daarna overdraagt aan de volgende winnaar.
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Aan de tribune hield elke schoolschutterij halt en presenteerden zij hun yell/kreet. Tijdens de

optocht en aan de eretribune beoordeelden "echte" juryleden elke schoolschutterij.

De deelnemende scholen hadden tijd noch moeite gespaard om perfect voor de dag te komen.

Bielemannen, tamboer-majoors, trommelkorpsen,

commandanten, manschappen, marketentsters,

vaandeldragers en koningsparen defileerden met grote

trots, luidkeels aangemoedigd door met gekleurde wimpels

zwaaiende leerlingen van hun eigen school. Ontroerend

mooi!

Het Kinjer-OLS verdient met recht de "grote K" in zijn

benaming. Het Kinjer-OLS staat voor inzet, samenwerking,

creativiteit, spontaniteit

en een niet in te schatten

enthousiasme. De leerlingen

kregen er niet genoeg van:

na afloop van de optocht

marcheerden zij nog enige

tijd voorbij onder het

marstempo van de leider:

"links... links...".

Ook de aanwezigheid van

ouders, grootouders en/of schutters in uniform die hun kinderen/kleinkinderen aanmoedigden was

zeer opvallend. Het Kinjer-OLS is een zeer lovenswaardig initiatief dat zeker bijdraagt tot het

voortbestaan en promotie voor het schutterswezen bij een breder publiek. Veelvuldige filmopnames

waren het gevolg.

Het Kinjer-OLS kreeg ruimschoots media-aandacht en haalde de nieuwsuitzendingen op tv en radio.

Dergelijk initiatief waarbij kinderen, afkomstig uit scholen over de landsgrenzen heen, de hoofdnoot

spelen op een donderdagse schooldag was tot heden ongezien. Het schutterswezen vaart hier zeker

wel bij!

Jacky Verheyen

BASISSCHOOL uit OPOETEREN WINT HET KINDER-OLS EN
HOUDT "HET UMMEKE" IN BELGISCH-LIMBURG

Het eerste Kinder-OLS in Belgisch Limburg gaat de boeken in als een groot succes. Ruim

800 kinderen gaven onder een stralende hemel het beste van zichzelf voor de duizenden

toeschouwers langs de weg. De vzw OLS 2008 kijkt dan ook met een goed gevoel terug op dit

evenement.

Het was een prachtig evenement. Alle 22 deelnemende scholen hadden zich werk noch moeite

gespaard om goed voor de dag te komen. Heel wat uren knutselwerk waren hieraan voorafgegaan.

Elke school had een complete schutterij op de been gebracht en volledig en origineel aangekleed.
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Niets ontbrak, zelfs de marketensters, bielemannen en koningsparen waren niet vergeten. Ook op

het marcheren en trommelen was vooraf duidelijk geoefend. De duizenden toeschouwers langs de

weg genoten met volle teugen en lieten hun bewondering voor de prestaties van de jeugdschutterijen

duidelijk blijken aan de hand van een daverend applaus.

De deelnemende scholen werden beoordeeld op verschillende categorieën: de beste tambour-maitre,

het mooiste koningspaar, de beste yell, de beste vaandeldrager, de beste bordjesdrager, het mooiste

geheel, de beste schietresultaten...

De school die het Ummeke kon winnen moest van al deze categorieën samen het hoogste

puntentotaal hebben. En dat was de basisschool uit Opoeteren.

<

4 »

De winnende groep

f̂'

Uitreiking van het "Ummeke"

Deelnemende scholen waren:

De Kerneel Nederweert - St.-Job Leuken Weert - St.-Lambertus Neeritter - De Zjwiek Roggel

- Niel-bij-As - De Springplank Neeroeteren - Dorne - Opoeteren l - Via Tinto Maasmechelen

- Bubao De Wikke Maaseik - Boseind l Maasmechelen - Kaulille - Icams Kessenich

- Pieter Breughel Grote Brogel - Heikamp Maasmechelen - De Kadee Tongerlo - 't Kreeftje

Maasmechelen - Opoeteren 2 - Boseind 2 Maasmechelen - Avontuur Buchten en St.-Laurentius

Swartbroek.

13



KONINKLIJKE SINT-SEBASTIAANGILDE

580 JAAR JONG...

Wie bij de termen liggende en staande wip meteen aan niet voor kinderen

bestemde materie denkt, kent waarschijnlijk niet zoveel van
boogschieten...

In Beselare blazen de gildebroeders intussen al 580 kaarsjes uit.

Het schuttersgilde Sint-Sebastiaan Beselare, gesticht "den derden

dag van mei tenjaere 1428" viert dit jaar zijn 580ste verjaardag.

580 jaar leidt ons temg tot in de middeleeuwen. We gingen

op zoek naar de schuttersgilden en hun ontstaan. In de loop

der tijden ging heel wat bronnenmateriaal verloren, maar het

meest waarschijnlijke scenario verliep als volgt. In de 12de en

13de eeuw werden de steden en gronden van de rijke boeren

en plaatselijke heren beschermd door burgermilities. Die

burgermilities evolueerden later naar schuttersgilden. Vanaf het

eind van de 13de eeuw was de invloed van de gilden op het dorpsleven erg groot. Ook in Beselare

waren er al voor 1400 bedreven schutters. In 1428 kreeg de Heer van Beselare de toelating van

Philips de Goede voor het oprichten van een schuttersgilde. Intussen zijn we al een hele collectie

Druivelaars verder en vieren we 580 jaar. In Beselare zijn ze ervan overtuigd: wie geen lessen

uit het verleden trekt, heeft geen toekomst meer in deze moderne tijden. Het is zo belangrijk dat

de waarden en tradities in alle vormen bewaard blijven. Veel schuttersgilden hebben het vandaag

de dag moeilijk om
te overleven. Hun

ledenbestand is erg

vergrijsd en dunt met de

jaren stelselmatig uit.

In het Beselaars gild

hebben ze op de jeugd

gemikt. Na verloop van

tijd werd ook het West-

Vlaamse jeugdcriterium

in hun schoot geboren.

Al heel vlug werd er

een West-Vlaamse

konings schieting voor

de jeugd en seniores aan

toegevoegd.
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Dit jaar viel voor deze titels de eer te beurt aan Thomas Scharre bij de scholieren (Sint-Sebastiaan

Beselare), Ruben Bogaert uit Staden bij de juniores en Marnick Perneel (Sint-Sebastiaan Beselare)

werd koning in het open tornooi met 132 deelne-

mers... "Het competitieve aspect is niet zo belangrijk

om goed te functioneren. We hechten meer waarde

aan het sociale contact onderling", vertelt de hoofd-

man...

"De leden intern op dezelfde golflengte krijgen

is de garantie voor de toekomst". Ook de schut-

tersgilden moeten dichter bij elkaar komen om de

handboogsport een kans te geven om te overleven.

Geld, jaloezie en competitiegeest maken soms veel

kapot. "Het is dus niet zo simpel als het lijkt. Als het

onderéén goed zit, dan valt sportief ook alles wel in

de plooi. Vriendschap overwint alles", klinkt het in

de Beselaarse rangen. "Voor ons is de Federatie van

de Historische Schuttersgilden een geschenk uit de

hemel", gaat het verder.

•̂^.^

Op de foto: v.l.n.r.: Patrick Syx, Franklin Pierpont, Hans Van Bockstael, Geert Callemein, José Lammertijn, Marnick

Perneel en Sammy Nuytten
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"Zo kom je via een andere invalshoek de schutterssport binnen en besef je dat het ook anders kan",

aldus de hoofdman. In het verbond van 't Zuid-Westland zien we stilaan de verjonging binnenslui-

pen, het werk van de voorgangers is dus niet voor niks geweest en dat is heel belangrijk.

Het feit dat de jongere generatie wil meewerken aan de verdere opbouw, biedt perspectieven voor

de toekomst.

Met af en toe wat nieuwe wind en een goede structuur, zitten we terug safe voor enkele jaren. De

verjonging moet zich stelselmatig verder kunnen uitbreiden om een gezond evenwicht te krijgen in

de verschillende generaties. We zijn zelf verantwoordelijk voor het behoud van onze gilden en onze

edele handboogsport. Het kampioenschap van 't Zuid-Westland is al jarenlang een traditie in de

Westhoek. Dit kampioenschap bestaat uit vijf reeksen van vijf ploegen met twee schiftingskampen.

Na de twee schiftingen worden de punten samengeteld en komen de twee ploegen met het meeste

aantal punten per reeks in de finale. De finale wordt op een vaste datum georganiseerd bij de win-

naar van het vorige seizoen. Dit jaar slaagde het schuttersgilde uit Beselare erin het tornooi voor

de derde keer op rij binnen te halen. Ze wonnen met 48 punten, leper Willem Teil strandde op een

tweede plaats met 40 punten en Stavele Sint-Joris stond als derde op het schavotje met 37 punten...

Hans Van Bockstael
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DE BELGISCH-LIMBURGSE SCHUTTERIJEN EN DE

SPORTSCHUTTERSLICENTIE

Als gevolg van een dramatische gebeurtenis in Antwerpen op 11 mei 2006 werd in België

op federaal niveau in ijltempo een nieuwe wapenwet goedgekeurd, die al meer dan 4 jaar in

voorbereiding was en die, zoals achteraf gebleken is, eigenlijk de naam "wet" niet waardig was.

Volgens deze wet werden alle vuurwapens in België vergunningsplichtig. Iedereen die een

vuurwapen in huis had, ongeacht of dit een kostbaar erfstuk was of een gewoon jacht- of

sportwapen, moest dit aangeven bij de politie. Kon men voor dit bezit geen wettige reden aangeven,

dan werd het wapen gewoon in beslag genomen. Voor deze regularisatie werd in eerste instantie

een termijn voorzien van 6 maanden, maar deze werd achteraf nog verlengd tot l juli 2007, gewoon

omdat de politie het werk niet aankon. Op deze manier zijn zeer kostbare wapens verloren gegaan.

Later werd ook dit onderdeel van de wet versoepeld, maar voor veel eigenaren van waardevolle

erfstukken kwam deze versoepeling helaas te laat.

De nieuwe wapenwet voorzag voor het sportschieten erin dat de gewesten zelf een regeling moesten

uitwerken in de vorm van een sportschutterslicentie. Omdat het Vlaams gewest hiervoor een decreet

moest uitvaardigen, leek het erop dat het buksschieten en het klepschieten in de problemen gingen

komen, want hier wordt veelal met verenigingswapens geschoten, en de nieuwe wapenwet laat het

systeem van voorlopige vergunningen niet meer toe. Door het provinciebestuur is toen een regeling

uitgewerkt, waardoor de schutterijen tijdelijk hun activiteiten konden verder zetten.

Begin 2007 werd op Vlaams niveau gestart met het uitwerken van het decreet houdende het statuut

van de sportschutter. En dit was vanaf de start een zo mogelijk nog gevaarlijker ontwikkeling voor

de schutterijen. Bij de onderhandelingen voor dit nieuwe decreet waren alle actoren die hiermee te

maken kregen aanwezig, echter de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw, goed

voor zo'n 1500 actieve schutters, was niet welkom. Zij werden bewust hiervan uitgesloten, zoals

later zou blijken.

Vlas, een organisatie voor volkssport, zag met de invoering van de sportschutterslicentie namelijk

een mooie kans om hun ledenaantal gevoelig uit te breiden, en dit met de steun van BLOSO. Door

de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw buiten de onderhandelingen en buiten

het decreet te houden, zouden alle schutters van de in hoofdzaak Limburgse verenigingen zich bij

hen moeten aansluiten.
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Op die manier zouden zij hun subsidie, die afhankelijk is van het ledenaantal, voor een aantal jaren

veilig kunnen stellen.

Toen echter, na contact met de bevoegde minister, de uiteindelijke tekst van het decreet aangepast

werd, en de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw toch gemachtigd kon worden,

kwam er nog één zeer boos telefoontje van de coördinator van Vlas, en dat betekende het definitieve

einde van elke vorm van samenwerking.

Inmiddels verscheen in het Belgische Staatsblad op 2 augustus 2007 een nieuw Koninklijk Besluit,

dat de wapens in gebruik bij historische verenigingen, en die eigendom zijn van de verenigingen,

onder bepaalde voorwaarden vrij stelt van vergunning.

Helaas, daar waar bijvoorbeeld in de Oostkantons van België dit Koninklijk Besluit bijna

onmiddellijk werd toegepast, en schutterijen voor het schieten met vuurwapens tijdens historische

manifestaties geen vergunning en sportschutterslicentie meer nodig hadden, werd in Vlaanderen

geoordeeld dat voor het buksschieten en het klepschieten deze regeling niet aanvaard kon worden,

omdat in het KB een regel opgenomen was die een uitzondering maakte voor "elke vorm van

sportschieten zoals bedoeld in de gewestelijke decreten", en de Federatie van Vlaamse Historische

Schuttersgilden vzw inmiddels een voorlopige machtiging gekregen had.

De invoering van de sportschutterslicentie betekende dat de buksschutters met een nieuw

fenomeen geconfronteerd werden. Daar waar de klepschutters al jaren het systeem van voorlopige

vergunningen gebruikten om met verenigingswapens te kunnen schieten, waren de buksschutters

vrij van vergunning, en kenden zij enkel een meldingsplicht voor de buksen.

Het afleggen van een theoretische en een praktische proef, nodig om een sportschutterslicentie te

kunnen bekomen, heeft mogelijk een aantal schutters afgeschrikt. En de invoering van de licentie

was voor sommigen zelfs een reden om hun lidmaatschap bij de schutterij op te zeggen.

Door het rondstrooien van verschillende indianenverhalen is nog geprobeerd om de Federatie van

Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw in een slecht daglicht te stellen. Gelukkig hebben de

besturen van de meeste schutterijen gezond verstand gebruikt, en zich niet laten beïnvloeden.

Ondertussen werd geprobeerd om met de administratie van het ministerie en via politieke weg

een oplossing uit te werken, om toch zeker voor de buksschutters vrijstelling te krijgen. Dit

resulteerde in een voorstel van decreetwijziging, dat op woensdag 26 juni in het Vlaams parlement

ter stemming voorgelegd, en door de voltallige vergadering aangenomen werd. Terzelfdertijd werd

ook een amendement gestemd, waardoor niet gewacht hoefde te worden op de publicatie in het

Belgisch Staatsblad, maar dat het artikel, waardoor de buksschutters vrijgesteld werden van de

sportschutterslicentie, onmiddellijk van kracht werd, en dit vanaf 28 juni 2008.

Op dit ogenblik zijn de buks schutters vrij van zowel vergunningsplicht als van de

sportschutterslicentie. Maar er blijft de vraag waarom men in Vlaanderen niet dezelfde redenering

kan hanteren zoals die onder andere gebruikt wordt in de Duitstalige Gemeenschap. Door de

verplichte sportschutterslicentie voor het klepschieten krijgen de leden van deze verenigingen

immers een document in handen waarmee zij, zonder voorafgaande vergunning, vrij een wapen

kunnen aankopen. En het kan toch niet de bedoeling zijn geweest van de wetgever om nog meer

wapens in omloop te brengen.

Peter Ressen
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HOE STAAT HET MET ONS PATRIMONIUM?

Beste schutters vrienden,

Velen onder ons hebben, helaas, al te vaak moeten vaststellen dat regelmatig gildevoorwerpen

verdwijnen of verdwenen zijn.

Ik heb het hier over gildebreuken, koningszilver, antieke beeldjes, vaandels, documenten, boeken,

archieven en noem maar op.

Bij stopzetting van de activiteiten liggen deze voorwerpen bij diegene die ze het laatst in zijn of

haar bezit heeft.

Wat gebeurt er nadien mee?

Sommige worden verwaarloosd, eerst in een kast en later op een zolder achtergelaten.

Dit is natuurlijk erg, omdat ze op die manier beschadigd geraken of gewoon kapot gaan.

Andere stukken worden, tot grote ergernis van mensen die met de gilde begaan zijn, te koop

aangeboden door antiquairs. Deze hebben ze meestal voor een appel en een ei gekocht wanneer bij

overlijden de inboedel werd verkocht.

Bij sommige schuttersgilden hoort men dan dat ze vroeger al eens een vaandel of breuk gehad

hebben, maar dat die zaken nu ergens bij de één of de ander in een kast liggen. Waar een gildeboek

of de archieven zijn, is men al lang vergeten.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van de vele gevallen waarbij onze schuttersgilden hun

patrimonium kwijtgeraken.

Enkele voorbeelden van gevallen waarbij men er gewoon onvoorzichtig en slordig mee omspringt.

De koning krijgt zijn koningsbreuk mee naar huis en hangt ze aan de kapstok bij de voordeur.

Natuurlijk is hij fier te tonen dat hij de koning is. Maar hangt de breuk daar op haar plaats?

Gilde voorwerpen, waaronder sommigen honderden jaren oud zijn, blijven in het schutterslokaal.

Onbewaakt en onbeschermd! Waardevolle stukken die gewoon bij de voorzitter ofhoofdman thuis

liggen. Stukken die zelfs helemaal niet meer gebruikt worden en in de vergeethoek geraken. Wat

diefstal? Wie is hier verantwoordelijk?

Hoe kunnen we daar aan verhelpen?

Eerst en vooral, samen met uw bestuur, een inventaris maken van al wat de gilde bezit.

Laat diegenen die thuis iets in het bezit hebben en men wenst dit zo te behouden, een "niet-

eigendomsverklaring" ondertekenen. Leg dit document op een ander adres, bij de griffier

bijvoorbeeld. Wanneer de lijst volledig is, is het wenselijk dat de bestuursleden die ondertekenen.

Een paar kopieën hiervan maken, kan nooit kwaad.

De gilden kan de inventaris laten registreren. Men kan dit ook eventueel met een notaris bespreken

of met de gemeente. Dit document kan in een koffertje bij de bank bewaard worden.

Dit zijn allemaal eenvoudige middeltjes om ontvreemding te voorkomen.

Wanneer, bij een sterfgeval, voorwerpen worden gevonden, kunnen deze alzo terug worden

gevraagd en bekomen.

De Federatie is een tijd geleden begonnen met inventarisatie. Er werd o.a. gevraagd uw

gildepatrimonium te vermelden. Ook dit kan een begin van bewijs zijn indien bepaalde voorwerpen

spoorloos zijn geworden.

Al deze middeltjes zijn er niet omdat men mekaar wantrouwt. Zeker niet!
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-

oG>a->
"ö3o3̂-4

-1

U5
a»
,0!-<
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DE FEDERATIE WORDT STEEDS GROTER

EN BELANGRIJKER

Iedereen die onze website regelmatig bezoekt, heeft het al gemerkt. Met de regelmaat van een klok

komen er bonden bij.

Graag sommen wij ze hier nog eens op:

In Limburg

- Bond van Maas en Kempen

- Maasvallei

- Provinciaal Verbond Limburg boogschieten

- Provinciaal Verbond klepschutters

- Verbond van Schuttersgilden Genk

- De Lommelse Schuttersgilden

In Vlaams-Brabant en Brussel

- Hoofdschuttersgilde van Brabant

In Antwerpen

- Confederatie Historische Schuttersgilden

- Verbond van Sint-Jorisgilden, Land van Hoogstraten

In West-Vlaanderen

- Zuid-Westland en Veurne Ambacht

In Oost-Vlaanderen

Deze provincie is de laatste in de rij om gilden af te vaardigen. Eerlang vangen intensieve contacten

aan om zo snel mogelijk ook hier een degelijke regio uit te bouwen.

Gildeleden die hier iets voor voelen mogen altijd met ons contact opnemen.

Ook afzonderlijke gilden kunnen aansluiten.

In elke provincie zijn er op dit ogenblik nog onderhandelingen met andere verbonden.
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VERTELLINGEN RONDOM DE HANDBOOG

DEEL U

In het eerste artikel van deze "Vertellingen rondom de handboog", gaven wij enkele verhaaltjes

vanuit de oude, eerder Griekse en Romeinse cultuurwereld en omwille van de vele gegevens zullen

wij er later ook naar moeten terugkeren. Doch voor die tijd had de boog zijn reis rond de wereld

reeds aangevat en ook andere culturen wisten hem te waarderen of koesterden er een afschrik voor.

Wij blijven nu eerst even verwijlen in de cultuur van de hindoes.

De god van de liefde is bij de hindoes de god Kama en evenals

Cupido draagt hij steeds een pijl en daarbij een koker met

vijf pijlen in: deze duiden op de vijf zintuigen van de mens.

De oppergod bij de hindoes is Vichnou, maar meer bekend is

eigenlijk zijn achtste reïncarnatie in de god Krichna (een tempel

ter zijner ere kan men bezoeken in het Waalse Septon, dichtbij

Durbuy): deze was de god van de muziek, een grote held en een

beroemd koning. Als koning bevrijdde hij eens zestienduizend

jonge maagden en trouwde met hen allen.

"^» • -
t*1*: - -rr€^^

KAMA god van de liefde

Kort na zijn huwelijk met de laatste der maagden werd hij door een

pijl van een jaloerse tegenstander dodelijk getroffen.

De god Rama was dan weer bekend omwille van het feit

dat hij op zijn pijlen bijna steeds een schitterende, maar

tevens zeer scherpe, spiespunt bevestigde waardoor hij de

tegenstander weliswaar niet doodde, maar toch fel verdoofde.

Zeer bekend is ook de boog van de god Janaka, een boog

die hij van verscheidene andere goden ten geschenke had

gekregen. Niemand anders buiten Janaka, zelfs de sterkste

mannen niet uit het koninkrijk, konden de pees van de boog

RAMA in strijd naar zich toetrekken. Natuurlijk waren krijgslustige koningen

en op eer beluste prinsen er op uit deze boog te bezitten, doch

deze werd zeer streng bewaakt in het paleis van koning Mithila. De kamer waarin de boog zich

bevond werd regelmatig met allerhande parfums besprenkeld en steeds brandden er wierook en

aloë.

Bij de hindoes leeft nog steeds ook volgende legende. Koning Devarata bezat de grootste en

zwaarste boog ter wereld en velen zochten naar een gelegenheid om hem deze boog af te nemen.

Deze koning had ook een mooie dochter, Sita genaamd, en hij had besloten deze dochter ten

huwelijk te geven aan de prins die deze zware boog zou kunnen hanteren. Prins Rama durfde het

aan, ook prins Laksjmama wilde het proberen en de koning beval de boog te laten aanbrengen. Niet

minder dan vijftig groepen van telkens honderd uiterst sterke mannen van grote gestalte, trokken

een koffer voort die geplaatst was op een wagen met niet minder dan acht grote wielen. ^Dit is de

beroemde boog y zei de koning tot de twee prinsen, probeer nu maar hem te spannen, de pijl aan te

brengen, de koord te doen trillen, en de boog op te tillen". Prins Rama opende de koffer en een en

al de boog bewonderend zei hij: "Ik zal deze wondermooie boog nemen en zal hem opspannen".



En daadwerkelijk, hij spande de boog maar tot ieders verbazing, brak de boog middendoor. Het

lawaai dat hiermee gepaard ging, leek op dat van een zware storm en meteen gebeurde er ook een

aardbeving. De koning hield zijn woord en prins Rama mocht zijn dochter Sita huwen.

Wanneer Rama nadien een veldtocht moest ondernemen, liet hij de boog steeds meevoeren. Ook

wanneer hij een vreemde stad zou gaan innemen, namen zijn lijfwachten de boog mee en wanneer

een pijl van deze boog de stadspoort trof, spleet deze uit elkaar op de grond, een gebeuren dat een

geweldig geluid veroorzaakte.

Het zou ons te ver voeren zo wij alle bekende verhalen en legenden uit de oude mythologie

zouden trachten weer te geven: laten wij daarom even verwijlen bij cultuur volkeren die dichter

bij onze toenmalige landsgrenzen leefden en zien of er, vanuit hun leefwereld, soms historische

boogrestanten zijn binnengeslopen.

In het beroemde nationale epos van het oude Germanië vinden wij, tussen de gegevens over lansen

en werpspiesen en tussen het gekletter der

puntige dolken en blinkende harnassen,

nu en dan toch een kleine verwijzing naar

boog en pijl. Van de oppermachtige en

sterke Siegfried wordt verteld dat zijn

kracht zo groot was dat niemand zich met

hem kon meten, noch in het werpen van

een dodende steen, noch in het richten van

de trefzekere pijl. Ook de Germaanse god

Wotan wordt meestal voorgesteld als een

(boog)schutter. Zeker kennen vele van

onze lezers de held Tristan die ook bij de

Galliërs hoog in aanzien stond, omdat hij

feilloos zijn dodende pijlen op zijn vijand
kon richten, maar zelf gedood werd door

de enige giftige pijl die de Ierse ridder
Morhout bezat.

Rama en zijn broer Laksjmama als overwinnaars
In de Scandinavische mythologie komen we

eveneens de boog en pijl meermaals tegen. Bij de Scandinavische volkeren kende men een halfgod,

namelijk Eorentil Eadgil: het begin van zijn naam, eor, verwijst bij hen naar een pijl en duidt er

dus op dat de bedoelde man steeds omging met boog en pijl. Wat zeer interessant is, is het gegeven

dat volgens de Germaans-Duitse overlevering, deze halfgod een voorloper zou zijn geweest van de

latere Willem Teil.

Vanaf de tijd van Eorentil komt men meermaals tegen dat de meest ervaren scherpschutters van die

tijd graag hun behendigheid en hun kunde toonden door het afschieten van een voorwerp dat op

het hoofd van een geliefde werd geplaatst. Vanaf toen ook komt men dit soort verhaal tegen onder

alle volkeren die boog en pijl wisten te hanteren: zo vindt men dit verhaal o.a. terug bij de Grieken

waarbij de beroemde leraar Sarpedon op die manier zijn grote behendigheid toonde.
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Met de Scandinavische volkeren en de Ieren landen wij stilaan aan in Noord-Frankrijk en komen

zo in de buurt van onze oude contreien. Hier ontmoetten wij destijds, om er maar enkelen te

noemen, de Nerviërs, de Eburonen, de Taxandriërs, de Kelten enz. en het is zeker dat ook zij boog

en pijl kenden. Vanuit die tijd stammen meerdere Engelse balladen waarin, in het groen geklede

boogschutters, in tonelen en volksspelen, de rol van Robin Hood vertolkten.

De geschiedenis van dit verhaal treffen we iets later aan in de Franse literatuur van die tijd, namelijk

in het beroemde verhaal van "Robin en Marion" dat, afwisselend door vers en lied, in gans Noord-

Frankrijk werd opgevoerd. En dit wetende is het niet moeilijk om aan te nemen dat de kunde van

het boogschieten juist in deze streken een geweldige opbloei kende: dit verliep in hoofdzaak in de

streken tussen de Seine en de Rijn. Van hieruit was de stap naar onze streken natuurlijk uiterst klein.

Doch vooraleer wij over dit verloop verder uitweiden, wil ik toch nog even stilstaan bij een mooi

verhaal van Homeros dat velen zich wellicht nog uit hun studiejaren herinneren, het verhaal van de

grote held Ulysses en zijn vrouw Pénélope.

Ulysses bewaarde op zijn eiland een wonderbare boog die hij

ooit van een hooggeplaatste gast had ontvangen. Tiidens de

^ , veldtochten bediende hij zich er nauwelijks van en hij liet de

boog meestal bij zijn vrouw achter, zonder er nog naar om te

zien... Op een dag was Penelope, na de dood van haar geliefde,

een van haar schabben aan het ordenen: schabben waarop de

geparfumeerde kleding was geplaatst en toen merkte zij, aan een

nagel boven de plank, die boog met zijn schitterende koker.

Even later zette zij zich neder, plaatste de boog op haar knieën en

begon hevig te wenen.

Toen zij opgehouden had met wenen, begaf zij zich naar de

grote zaal van het paleis waar zich beroemde mannen hadden

verzameld: zij droeg de boog en de koker waarin enkele

moordende pijlen opgeborgen zaten. Zij nam het woord en

zei: "Luister even aandachtig naar mij. Ik kan het niet goedkeuren dat u dit paleis blijft bezoeken,

zolang na de dood van mijn man, enkel en alleen om mij als uw vrouw te gebruiken. Welnu, onderga

dez,e proef. Hier ziet u nu de boog van de goddelijke Ulysses. Hem die de boog kan bedienen en met

één pijl alle handvesten van de hier opgehangen acht strijdbijlen kan doorklieven, hem zal ik als

vrouw volgen en ik zal dit heerlijk paleis voor immer verlaten" '.

Enkelen wilden hun kans wagen, doch bij de enen sprong steeds de pees, bij anderen vlogen de

pijlen overal heen behalve naar het gestelde doel, anderen kregen bij het opspannen pijn aan hun

verwijfde handen en tenslotte kwam niemand meer opdagen. Toen kwamen enkele genodigden met

het voorstel om in het midden van de zaal een vuur aan te leggen en om meteen de grote pot met

smeerolie aan te brengen: zij zouden de pezen van de boog bestrijken met verhitte olie zodat hij

vlotter aangespannen kon worden. Doch niemand slaagde in het opzet, totdat er plots een vreemde

man zich bij hen aansloot met de vraag of ook hij de boog mocht hanteren. De man was heel

miserabel gekleed, wekte bij eenieder groot wantrouwen en in zijn vuile plunje herkende niemand

hem als ...Ulysses. Hij nam de boog ter hand, bekeek hem, onderzocht hem als een echte kenner,

probeerde de pees te spannen waarbij ze het geluid van een nachtegaal voortbracht... toen nam hij

een pijl waarvan de punt met brons was bezet, spande de pees, liet deze weer los en de pijl vloog

met een ongeziene nauwkeurigheid doorheen de beugels van de opgehangen strijdbijlen.

Ulysses ofOdysseus in het Grieks
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Een mooi verhaal, getuigend van de grote en innige liefde tussen Ulysses en Penelope. Men heeft

zich lang gebogen over de vraag uit welk hoorn de boog van Ulysses of die van Pandaros of die

van andere grote helden gemaakt was: uit hoorn van een wilde geit of uit hoorn van een Armeense

buffel? Men houdt het bij de Armeense buffel; ook de pezen zouden van deze buffels voortgekomen

zijn.

Wij zouden nog vele andere van zulke mooie verhalen kunnen opdissen, maar nu even iets anders.

Omdat mij reeds meermaals gevraagd werd waar de oorsprong van het schieten naar de papegaai

zou liggen, moet ik terugkeren naar de oude wereld van de Grieken. Of volgende gegevens nu ten

einde toe historisch juist en onomstootbaar zijn, wil ik helemaal niet beamen, doch ik meen dat zij

ons toch in een goede denkrichting verwijzen.

Op de vooravond van de begrafenis van zijn vriend Patrocles, richtte Achilles nog een

herdenkingsfeest in ter ere van zijn vriend: tussen de attracties stond er ook een opgerichte

scheepsmast. Aan het uiteinde hiervan waren, met heel dunne koordjes, de pootjes vastgebonden

van een angstig sidderende duif welke tot schietschijf diende voor de boogschutters: hij die met

één pijl de duif kon doden was de winnaar en hij die enkel het koordje doorschoot zodat de duif

weer kon wegvliegen, kreeg de tweede prijs. Zo vertelt ons de grote dichter Vergilius onder andere

ook dit gebeuren: bij een wedstrijd schoot de held Mnesthée enkel het koordje door waardoor de

duif kon wegvliegen, maar onmiddellijk greep de ook daar aanwezig zijnde schutter Eurytion zijn

boog, richtte zijn pijl op de vliegende duif en trof deze dodelijk zodat zij neerviel. Dat deze schutter

nadien fel gevierd werd, hoeft geen verder betoog. Zouden deze feiten niet aan de oorsprong liggen

van ons huidig schieten naar de papegaai en van het kleiduifschieten? In verband hiermee toch

nog even het volgende: wanneer u de kans

1 hebt om het beroemde museum van Napels

1 - • ' te bezoeken, moet u op zoek gaan naar

een vrij grote vaas waarop drie Griekse

jongelingen staan afgebeeld die hun bogen

gericht houden op een haan die op een

marmeren kolom vastgebonden zit.

Mooi hoe het in die tijd reeds voorgesteld

werd, zo mooi dat we u de weergave van

deze tekening niet willen onthouden.

Misschien dat wij later toch nog wat dieper

ingaan op het ontstaan van het schieten naar

een vogel, haan of papegaai, maar hier wil

ik toch sluiten met een kleine verwijzing

naar een werkje van o.a. Drs. Marc De

Schrijver, Koenraad Logghe e.a. over "Het Papegay schieten": ik kan niet met zekerheid zeggen

waar het juist werd uitgegeven, maar in elke degelijke schuttersbibliotheek gaat u dit zeker vinden.

Veel leesgenot.

(wordt vervolgd)

Gaarne nog volgende oproep! Er moeten tussen onze lezers toch mensen zijn die een of meerdere

historische werken bezitten over de schutterijen en hun geplogenheden, over hun ontstaan

enzovoort. Kunnen zij ons niet ondersteunen met een artikeltje? Kunnen zij ons niet verwijzen naar

zulke werken? Dank bij voorbaat.

PATER KAREL
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EERSTE ONTMOETINGSDAG VAN DE FEDERATIE VAN
VLAAMSE HISTORISCHE SCHUTTERSGILDEN TE MECHELEN

Deze ontmoetingsdag, gehouden in het Diocesaan

Pastoraal Centrum, werd georganiseerd voor

alle medewerkers van onze Federatie, waar ook

gehuisvest in Vlaanderen. Er waren schutters

van kort aan zee (Westkust) tot aan de Maas in

Limburg aanwezig.

De openingstoespraak werd gehouden door de

voorzitter, de heer Paul Stoop, waarna met een

Powerpointpresentatie het ontstaan en de realisaties

van de Federatie tot op heden werden toegelicht.

Een dvd-medley over de gildedagen van Bokrijk

tot leper gaf een bondig en prachtig overzicht van

deze evenementen.

Na de koffiepauze was het dan de beurt aan de

eerste gastspreker: prof Stefaan Top.

Hij gaf een overzicht van het structureren van

de volkscultuur. Er van uitgaande dat er in de

20ste eeuw, buiten wat folklore, nog helemaal

geen sprake was van volkscultuur en men

zelfs 10 jaar geleden nog in een woestenij

werkte, werd sindsdien deze materie, stap

voor stap, gestructureerd.

Sinds 1998 werden dan de grote groepen van de volkscultuur samengebracht onder één steunpunt,

n.l. het "Vlaams Centrum voor Volkscultuur'^ VC V); het erfgoeddecreet van 2004 leidde dan

tot de fusie van VCV en CEV die sinds 28 november 2007 de naam van "FARO" draagt. Faro is

sindsdien het nieuw steunpunt voor materieel en immaterieel erfgoed in Vlaanderen.
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De tweede spreker van deze dag was Charles-Louis Prins

de Merode, president van de Europese Gemeenschap van

Historische Schuttersgilden (EGS).

De toespraak van de Prins was tweeledig.

In het eerste deel besprak hij de historiek van de EGS: "... Wij

zijn ook zeer fier op onze geschiedenis, omdat, reeds lang voor

de politiekers probeerden om een verenigd Europa tot stand te

brengen, het de schutters gelukt is om reeds in 1955 een kleine

Europese bond op te richten.

Het doel was zich beter te leren kennen en een samenwerking

over de grenzen heen

te bewerkstelligen. De

erkenning van elkanders

geplogenheden en het

uitwissen van de wonden

van de oorlog, waren de

doelstellingen die aan de basis lagen van deze oprichting. Deze

bond nam langzaam vorm aan en groeide voortdurend. In 1989,

de Muur was nog niet gevallen, werden de eerste Poolse gilden

op het Europees Schutterstreffen verwelkomd. Daarmee was de

EGS één van de eerste Europese verenigingen die zich richting

Oosten oriënteerden."

Het symbool van de EGS is een afbeelding van het oude zegel

van Aken.

Dit zegel ontstond rond 1327-1328 en

wordt Maria-zegel of ook wel Karel-

zegel genoemd. Het zegel stelt Keizer

Karel de Grote voor, knielend voor de

Moeder Gods met kind. Hij biedt haar,

met beide handen, de zogenaamde

Akener "Pfalzkapelle" aan. Rondom

dit zegel staat geschreven " S(igillum)

Egalis Sedis Aquensis ad Causas"

(Zegel der Koninklijke zetel Aken voor

bijzondere aangelegenheden).

Dit zegel diende voornamelijk om

oorkonden te bezegelen, die gegeven

werden ter gelegenheid van geestelijke

aangelegenheden of die armen-, zieken-

en wezenzorg omvatten. Het zegel is

met twaalf Europese sterren afgeboord,

afgeleid van de sterrenkrans van de

Moeder Gods.

iT
/
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Deze sterren symboliseren de eenheid van de Europese volkeren. Het onveranderlijk aantal sterren

is tevens het zinnebeeld van de volkomenheid. Deze zegel was tot het einde van de 16de eeuw in

gebruik.

In het tweede deel bespreekt de Prins de "Orde van de H. Sebastiaan van Europa".

In 1985, tijdens het 6de Europees Schuttersfeest in Eupen, werd de "Ridderorde van de Heilige

Sebastiaan van Europa" opgericht. Het doel was de sociale en christelijke waarden van de EGS te

versterken. De wapenspreuk van de orde luidt:

PRO DEO, PRO EUROPAE CHRISTIANI UNITATE, PRO VITA
(Voor God, voor een christelijk verenigd Europa, voor het leven)

De Orde heeft vooral de opdracht, de christelijke elementen van het gilde- en schutterswezen te

behouden en te versterken. Als Grootmeester werd de aartshertog van Oostenrijk, Dr. Otto von

Habsburg gekozen.

Het wapenschild van deze orde staat ook symbool voor deze waarden. Een wit kruis met twee

gekruiste pijlen staat duidelijk in het middelpunt. Het kruis verwijst naar de bereidheid het geloof

te verdedigen. De twee gekruiste pijlen hebben betrekking op het martelaarschap van de H.

Sebastianus, die door pijlen werd doorboord, omdat hij getuigenis aflegde over zijn geloof. Het

kruis wordt omgeven door - weer - de twaalf goudgele sterren op een blauwe achtergrond die naar

Europa verwijzen. De binding van de Orde met de EGS wordt aangeduid door het zegel van de stad

Aken, tevens zegel van de EGS.

De Prins besluit zijn toespraak met de volgende woorden:

"Zoals U kunt zien: trouw, dienstbaarheid en broederschap hebben nog een toekomst.

Zoals U weet, woon ik in Duitsland, en soms droom ik ervan dat de politiekers schutters zouden

zijn. Het egoïsme zou wegvallen en België, en waarom niet de Benelux, gouden een voorbeeld zijn

van een gezonde Europese integratie van verschillende culturen. Waardevol en toekomstgericht".

Daarna konden de schutters elkaar beter leren kennen, - sommigen hadden elkaar nog nooit gezien

- gezamenlijk nog even nagenieten en daarna huiswaarts keren.

Stan Krolicki
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SINT-WILLEBRORDUS MELDERT 50 JAAR

De schuttersgilde zag voor het eerst haar levenslicht in 1958. Op 16 maart kreeg het initiatief van

wijlen voorzitter Henri Vanderheyden vaste vorm.
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Op 17 mei 1958 werd uit 22 kandidaten

een eerste bestuur gekozen.

Uiteraard werd initiatiefnemer Henri

voorzitter, ondervoorzitter was Pieter

Marx en Mathieu Porters werd secretaris

en schatbewaarder. Andere bestuursleden

waren: Nand Deprez, Leopold Bekkers,

Maurice Degens en Gaston Porters.

De zaal "Vlaamse Toneelvrienden", eigendom van de familie Suffeleers, werd gehuurd als ons

vaste lokaal.

Het bestuur stelde zich op de hoogte van alle geplogenheden van de karabijnschutters. De aankoop

van die eerste karabijn kostte 4950 fr., nu 125 euro. Toen werd er om te beginnen op een schietstand

geschoten. In 1959 kwamen reeds vele omliggende gilden van Limburg op bezoek. Door deze

talrijke opkomst was het duidelijk dat een tweede schietboom noodzakelijk was. Met heel veel

vrijwillige inzet en goede wil werd deze klus ook gerealiseerd.

In 1960 besliste het bestuur aan te sluiten bij het Verbond Beringen-Mijnstreek. Daardoor kregen we

de eerste schietwedstrijd op onze eigen schietbomen op 10 juli 1960.
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Enkele jaren later (1962), ook door het succes van de schutters, werd besloten bij het Hoofdverbond

van de provincie Limburg aan te sluiten.

De eerste vlag van deze Meldertse karabijnschutters werd in 1963

in Leopoldsburg gemaakt en aangekocht. Op deze vlag prijkt als

versiering het Meldertse wapen met gouden palmen. Noodzakelijk

voor een vlotte wedstrijd werd in 1968 een derde schietboom

geplaatst.

Vanaf 1977 werd als herkenning een groene kepie aangeschaft, die

de schutters verplicht waren te dragen. Alle gilden hadden voor de

koning versierselen in de vorm van breuken. Ook in Meldert moest

de koning deze kunnen dragen, daarom werd in 1986 de breuk

samengesteld met een schapulier hangende aan een ketting.

Op deze jaarlijkse schapulieren werden de namen gegraveerd van

de kermiskoning. Alzo is het koningszilver vlug aangegroeid tot

wat het nu is.

Na de gemeentelijke fusie van Meldert, Linkhout en Lummen sloot

onze gilde ook aan bij het Verbond Lummens.

Onze voorzitter Vanderheyden werd in 1983 opgevolgd door Pieter

Marx. Tijdens dat jaar vierden we ook een heugelijke verjaardag,

namelijk ons 25-jarig bestaan.

Na tien jaren, in 1993, gaf de voorzitter zijn functie wederom door

aan Sylvain Carmans.

Na zevenendertig jaren in de zaal "Vlaamse Toneel vrienden"

gehuisvest te zijn, waren we door verkoop van deze verplicht te

verhuizen. We moesten onze schietbomen verwijderen. We mochten

ze nu aan de parochiezaal "De Kalen Dries" temgplaatsen.

Vooraleer dit mogelijk was, stond er nog heel wat op stapel.

De administratieve

mallemolen draait immers

altijd heel traag. Daardoor

werden we in afwachting

door de schutters van

St.-Trudo Linkhout uit

de nood geholpen. Hier

konden we hun tijdelijke
accommodatie gebruiken,

dus onze wedstrijden

bleven gewoon doorgaan.

Waarvoor nog steeds onze

dank.
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Op 13 september 1994 had er een nieuwe stichtings vergadering plaats, en werd onze karabijngilde

Sint-Willebrordus een vzw.

Dat we een drukke agenda hebben moeten we beamen; de leden staan jaarlijks paraat voor

deelname aan, bij benadering, 60 wedstrijden in de verbonden Beringen-Mijnstreek, Lummen en het

provinciaal Hoofdverbond. Ook blijven we trouw aan de grote gebeurtenissen, zoals de Gildedag,

het Nationaal Koningsschieten en soms het Europese Schutterstreffen.

Huidig bestuur: voorzitter Sylvain Carmans - ondervoorzitter Jules Vaes - secretaris Armand

Appelen - schatbewaarder Alain Carpentero.

De feestvierende groep

Bestuursleden: Bert Reynders, Johan Vandeneynde, Marcel Vanderheyden.

Onlangs werd door de gouverneur van Limburg ook de koninklijke titel geschonken, zodat we ons

voortaan "de Koninklijke Sint-Willebrordusgilde" kunnen noemen.

De vlag
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HET 300-JARIG FEEST VAN SINT-JACOBUS REKHOVEN
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De heerlijkheid Rekhoven was in 1692 eigenaar van een stuk grond van 2 hectaren, "de braek"

geheten. Daar mochten mensen die niet genoeg weiden bezaten, hun koeien laten grazen. Dit stukje

grond bestaat nog altijd en is eigendom van een Hasselaar die er een vakantiewoning heeft laten

bouwen. In de woonwijk was er sprake van het opbouwen van

een gilde. Er was geen geld voorhanden, waardoor deze mensen

naar baron van Loye gingen.

Deze mensen boden de baron een stuk grond aan in ruil voor het

oprichten van een gilde mits deze ook te onderhouden. Hierop

is de baron ingegaan.

Het startpunt in een geschiedenis van een gilde is uiteraard

de stichtingsdatum. Volgens officiële bron, het gemeentehuis

te Lummen, is die datum 1708. De erevoorzitter, ridder de

Fabribeckers, vermeldt echter het jaar 1692. Vragen om dit te

staven met documenten is er echter niet van gekomen. Ook

de zoon, opvolger als erevoorzitter, heeft ons nooit kunnen

aantonen dat deze datum juist was, waardoor het jaartal door de

gemeente aangegeven, als officieel aangenomen wordt. Vlag met koningsz.ilver

De geschiedenis van de St.-Jacobusgilde, vroeger St.-Jacob genoemd, kunnen we bewijzen aan de

hand van de zilveren platen met teksten van koningen en ere voorzitters.

Zoals reeds gezegd noemde deze gilde tot aan de Tweede Wereldoorlog de Sint-Jacobgilde, om op

onverklaarbare reden daarna de St.-Jacobusgilde te worden. Eigenlijk wel dezelfde naam, maar nu

meer op zijn Latijns uitgesproken.
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In de beginjaren van het ontstaan ging men met paard en kar naar het kasteel van de familie de

Fabribeckers om alle attributen (vlag, koningsgewaad, trommel en geweren met kogels) op te halen,

om uiteraard na de schieting, bv. Koningsschieting, terug te brengen met hetzelfde vervoer.

De gildetrom werd gekocht in de jaren 1950, de oude

gilde vlag in 1960. Hierop staan: een afbeelding van

St.-Jacobus, en in de vier hoeken de wapenschilden van

vier voorouders van de familie de Fabribeckers, baronnen

en ridders.

Het koningszilver, of breuken genoemd, is van zeer grote

waarde, want de oudste plaat dateert uit het jaar 1714, met

nog vele oude latere breuken uitmondend in een vogel,

spijtig genoeg zonder vermelding van een datum.

In de vroegste jaren werd er waarschijnlijk met boog en

pijl geschoten, en werd ze ook opgericht ter beschutting

van de bevolking van dit gehucht. Na de Tweede

Wereldoorlog werd echter de karabijn als wapen gebruikt.

Juist tevoren schoot men trouwens met legergeweren en

kogels, geleverd door de kasteelheren. Vanaf toen werd er

ook geschoten tot vermaak van de bevolking.

Vlag met trommel

Andere gilden bezaten een locatie, terrein en zaal. Dus de St.-Jacobusgilde zou hieraan ook gaan

werken. Er werd bouwgrond geschonken door de familie Jans en alle bewoners van Rekhoven

werden door het bestuur gevraagd naar geldelijke steun om een nieuw op te richten gebouw te

plaatsen aan de Golfweg. Het oude gebouw werd door de familie Biesmans afgebroken om ervan

1968 tot 1970 het nieuwe te plaatsen, dit door de leden die meestal op zaterdag kwamen helpen.

Door inspraak van erevoorzitter Edmond de Fabribeckers mochten de gildebroeders, na stilleggen

van de bouw, omdat deze te kort bij de snelweg gelegen zou zijn, toch verder werken en de

gildezaal opbouwen.

In de nieuwe vlag, bekostigd door de huidige erevoorzitter Eddy de Fabribeckers, prijken de vier

wapenschilden van de familie de Fabribeckers.

De gilde van Rekhoven heeft ook schutters die zich tot

keizer konden schieten: de eerste was Jozef Raeymaekers,

die na drie jaar reeds onttroond werd door Jeroon

Timmermans die deze titel 27 jaar mocht dragen.

Vervolgens werd Patrick Raeymaekers de nieuwe keizer.

Zo kunnen we nog heel wat vertellen over deze kleurrijke

gilde, wat bewijst dat ze een rijk verleden bezit, een

verleden dat behoort tot ons erfgoed, het erfgoed van

Vlaanderen. Dit moet gekoesterd worden en blijven

voortbestaan.

De gilde bezit: gildezaal met alle nodige attributen

(keuken, bergplaats, sanitair), vier geplaatste schietbomen

met juryhokjes en drie zware karabijnen. Ook is er een

gildetrom aanwezig, een gildevlag en koningsbreuken.

Wat uitzonderlijk lijkt, is de waardigheidsstok die enkel de

president (nu voorzitter) mag dragen, waarschijnlijk een

gebruik tussen 1920 en 1940. Huidige voorzitster met stok
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Het koningsgewaad met platen vermeldt:
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Op zaterdag werden alle schutters in de bloemetjes gezet.

DE TMATLON VAN HET BOOGSCHIETEN
Bredene organiseerde het Europees kampioenschap triarc.

Het vakantiecomplex De Horizon in Bredene was op 10 en 11 mei 2008 volgelopen met

beoefenaars van een wel heel oude sport, het boogschieten. Voor de tweede keer werd het Europees

kampioenschap triarc georganiseerd. Bij triarc schiet men in drie disciplines: de staande wip, de

liggende wip en het doelschieten.

Dat weekend zorgde een stralende zon,

mede met een perfecte organisatie,

ervoor dat zowel deelnemers als

supporters, sympathisanten en toevallige

bezoekers een prachtig weekend

beleefden. Sportief was er heel wat te

beleven. Er waren individuele titels,

clubklassementen, maar vooral als

hoogtepunt het landenklassement. In dit

laatste onderdeel haalde België opnieuw

goud vóór Nederland en Frankrijk.

In de clubcompetitie wonnen De

Leeuwkes uit Ingelmunster. Ze behaalden

de titel met slechts één punt voorsprong op SSA Blankenberge. Als derde eindigde Sint-Barbara

uit Melsele. Pas in 1995 werd triarc voor het eerst beoefend. Deze sport kent veel succes in

Vlaanderen, dat zeer sterk vertegenwoordigd is, samen met Nederland en Frankrijk.

Het doelschieten gebeurt op schijven op achttien meter afstand. De staande wip staat 28 meter

hoog en de liggende wip staat op 17 meter afstand. Telkens worden er vijftien schoten gelost. De

optelling van deze drie resultaten samen leveren een eindrangschikking op. Het bewijs dat dit

succes heeft, is het groeiende aantal deelnemers.

In de individuele wedstrijden waren drie uitschieters. Het record bij de dames werd aan flarden

geschoten door Melissa Van Parys, aangesloten bij De Leeuwkes uit Ingelmunster. In het

doelschieten trof zij voor 100% de roos, wat vijftien op vijftien punten

opleverde. Zowel op de staande als op de liggende wip werden vijf

vogels neergehaald. Bij de jeugd deed Wesley Descamps van Sint-

Sebastiaan leper hetzelfde, ook een record. Dertien rozen op doel,

zeven vogels op de liggende en vijf vogels op de staande wip, waren

het record waard. Bij de heren slaagde Eddy Van Langendonck van de

Jonge Elite uit Kampenhout er in om zijn Europese titel te verlengen met

respectievelijk elf, acht en zes treffers.

Het Europees kampioenschap, dat slechts om de vijf jaar georganiseerd

wordt, zal dus minstens tien jaar dezelfde regerende kampioen hebben.
Eddy Van Langendonck

verlengde zijn Eur. titel

(foto 's loannis Tsouloulis)
Bron: sportvaria regionaal Gerard Plaetinck
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MEDEDELINGEN

IN MEMORIAM HARRY MACHIELS
CEREMONIEMEESTER VAN DE VLAAMSE
HISTORISCHE SCHUTTERSGILDEN

Op zondag 2 maart 2008 is Harry op de leeftijd van 81 jaren

overleden.

Hij werd geboren te Genk op 25 december 1926.

Afscheid nemen is niet fijn......

Afscheid nemen doet pijn...

In feite, Harry, was je leven een opeenvolging van

afscheid nemen:

Je hebt moeten afscheid nemen van je lieve echtgenote Bertha.

Je hebt moeten afscheid nemen van je seinhuisje aan de overweg in Hengelhoef.

Je hebt afscheid genomen van je ouderhuis, van je Oud-Winterslag.

Je hebt afscheid genomen van je gezellige flat in de Grotestraat.

Je hebt afscheid genomen van je ogen.

Je hebt afscheid genomen van je nieren.

En nu Harry, nu neem je afscheid van het leven...

Maar kom, het leven was niet altijd zo zwartgallig. Er waren ook

veel mooie momenten:

Je huwelijk, de geboorte van je zoon, je kleinzoon, je werk bij

de spoorwegen, je vriendenkring, de carnavalsvereniging, je

schutterij, maar vooral je job als ceremoniemeester.

Je was daar feitelijk voor in de wieg gelegd. Het was op je lijf

geschreven. Ontelbare huwelijken en feestelijkheden heb je

met flair en vaste hand in goede banen geleid. Toen je in 1992

de taak van "public relations" op je nam bij de organisatie van

het Europees Schutterstreffen in Genk, heeft je ervaring en

doorzicht van dit feest een onvergetelijk evenement gemaakt.

Je charismatische aanpak heeft indruk gemaakt. Je statische

figuur was een toonbeeld van een ceremoniemeester. Je bereidde

, ook alles nauwkeurig voor, tot in de puntjes. Het was dan ook

bijna vanzelfsprekend dat men je vroeg om ceremoniemeester

te worden van het "Belgisch Overlegorgaan van Historische

Schuttersgilden" en even vanzelfsprekend was je aanstelling tot

ceremoniemeester van de "Ridderorde van de H. Sebastiaan van

Europa".

Je tactvolle aanpak heeft steeds indruk gemaakt. Je correcte

omgang met autoriteiten heeft je respect bezorgd. Beste Harry, je

werd bekend en gerespecteerd tot ver buiten de landgrenzen.
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Talrijk zijn de anekdotes en herinneringen aan de veelvuldige reizen en uitstappen die we samen

ondernomen hebben. Daar hebben wij ook de bourgondiër in je ontdekt.

Herinneringen aan je toespraken op onze vergaderingen of op onze gildedag, waar je steeds de

vriendschap aanhaalde als basis voor de samenhorigheid in onze schutterij. Vriendschap was voor

jou een levensvorm. Vandaar dat je overal vrienden maakte en overal vrienden hebt.

Herinneringen, beste vriend, die nu pijn doen. Pijn, omdat je er niet meer bent om ze te delen, om er

samen van te genieten.

Straks, als de wonden geheeld zijn en de pijn verzacht is, zullen wij deze herinneringen in ons hart

bewaren en koesteren tot ook wij afscheid moeten nemen.

Beste Harry, als ik dit allemaal zo overzie, dan valt mij een ding op: we hebben je nooit iemand

weten ergeren. Wij hebben je nooit op iemand zien kwaad worden. Wij hebben nooit gemerkt dat je

je stem verheven hebt, behalve dan die ene keer misschien waarbij je met een ferme vuistslag in een

kist sigaren, tijdelijk afscheid nam van je schutterij.

Beste Guido, beste Wim, jullie hadden een vader en een grootvader om fier op te zijn.

Afscheid nemen is niet fijn... Afscheid nemen doet pijn...

Vaarwel goede vriend, vaarwel Harry. Wij zullen je missen

GILDEJUWEEL TE MECHELEN
Geachte gildebroeders en gildezusters,

Waarde Confrères,

Door onvoorziene omstandigheden zien wij ons genoodzaakt dit derde

gildejuweel te verplaatsen naar volgend jaar, meer bepaald naar

13 september 2009.
"•~r3f ——

De Strickte Camer (Raad van bestuur) is van oordeel dat wij aan de

deelnemers een kwalitatief hoogstaand evenement moeten kunnen aanbieden en hen een

ontspannend en aangenaam verblijf te Mechelen moeten garanderen. Door een onvoorziene,

ongunstige evolutie kunnen wij deze normen niet waarmaken en hebben wij deze beslissing

genomen.

Wij verontschuldigen ons voor het eventuele ongemak dat dit uitstel veroorzaakt en vragen dan ook

jullie begrip voor deze beslissing.

Het spreekt voor zich dat wij jullie graag volgend jaar willen begroeten, mede naar aanleiding van

25 jaar heroprichting van de Mechelse Kolveniersgilde.

Een voorlopig programma en een inschrijvingsformulier zullen jullie in de loop van de maand

oktober worden toegezonden.

Met gildegroeten,

Jan Severyns - hoofdman
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TER INFORMATIE

Verschillende ziekenfondsen betalen lidgelden terug aan verenigingen die ook aan sport doen.

zeker aan de boogschutters in al hun verschillende soorten (gewone boog en kmisboog). Bij

bepaalde ziekenfondsen betalen ze temg voor jongeren tot 18 jaar en bij anderen wordt ook aan

volwassenen terugbetaald.

Het bedrag is vastgesteld op maximum 30 euro per persoon. Diegenen die interesse hebben,

contacteren best hun mutualiteit hiervoor.

WWW.VLAAMSESCHUTTERSGILDEN.BE

Hierboven aangehaald het adres van de website van de Federatie van Vlaamse Historische

Schuttersgilden. Een website die informatie wil bieden aan iedereen, zowel aan het groot publiek

als aan de gilden zelf. Met meer dan 3.000 bezoeken op een halfjaar tijd en gemiddeld zo'n 20

bezoekers per dag, mogen we wel zeggen dat deze missie geslaagd is.

Zoals u ook zult weten, zijn het internet en alles wat er rond draait, onderhevig aan diverse

evoluties. Websites worden moderner en kleurrijker, vrijwel iedereen kan een site (laten) maken, de

bedrijven die de ruimte voor deze sites aanbieden worden overgenomen of veranderen van naam,...

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Probleem hierbij is dat daardoor de verwijzingen naar

andere websites op onze site niet altijd meer kloppen. Ook is ons niet altijd bekend of een gilde een

website heeft of niet.

Daarom ook een warme oproep naar jullie toe, om aan het secretariaat van de Federatie of aan

mezelf het webadres van uw gilde door te geven, of ons te verwittigen wanneer het adres van jullie

website verandert. Zo kunnen wij steeds de meest recente informatie meedelen aan iedereen.

Hartelijk dank!

Davy Ickx

"V twijfelt over uw verzekering?

Vraag inlichtingen aan onze Federatie.

Wij bieden u een verzekering aan.

Goedkoop, zeer weinig administratie en volledig!55

Inlichtingenoy het telefoonnummer 089/70 29 50
of op de website www.vlaamseschuttersgilden.be
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LICENTIEREGLEMENT

Dit reglement in ons tijdschrift afdrukken zou te veel plaats innemen. Het volledige reglement

omtrent de licentie van sportschutters is te lezen en te bestuderen op onze website van de Vlaamse

Historische Schuttersgilden. Raadpleeg deze site regelmatig en u blijft op de hoogte.

EEN DVD OVER DE GILDEN IN VLAANDEREN

De Federatie van Historische Schuttersgilden vzw werkt hard om 'een dvd over de gilden in

Vlaanderen' te maken.

Dit om:

• in hun verlangen de kennis aangaande de schuttersgilden te verspreiden;

• vooral het schuttersleven bij de jeugd kenbaar te maken via promotie van die

dvd in scholen en de historische achtergronden van dit schuttersgebeuren te

laten onderwijzen.

Deze dvd over de gilden, welke beschreven staat in de aanvraag ingediend door de Federatie van

Historische Schuttersgilden vzw voor projectsubsidiëring: ontwikkelingsgericht project heeft als

doel drie projectluiken te ontwikkelen rond de schuttersgilden, nl.: l) publicatie; 2) educatief luik;

3) werving van nieuwe gildeleden.

OCCASIONELE VRIJSTELLING VAN BILLIJKE VERGOEDING

De Vlaamse overheid neemt onder strikte voorwaarden de betaling van de billijke vergoeding

over van organisatoren van kleinschalige evenementen. De billijke vergoeding is een compensatie

voor de uitvoerders en producenten van muziek die beschermd worden door auteursrechten. Ze is

aanvullend op de vergoeding die je aan SABAM verschuldigd bent.

De voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op de tussenkomst zijn duidelijk. Het moet gaan

om een occasionele activiteit. Regelmatig weerkerende activiteiten zijn uitgesloten. Bovendien

komen enkel lokale organisatoren in aanmerking. Landelijke of commerciële organisaties vallen

buiten het bereik van deze regeling. Bovendien moet de activiteit op een niet-gebmikelijke locatie

plaatsvinden. Dit omvat bijv. wel de schuur van de boer, maar niet een gemeentelijke of parochiale

feestzaal. Een volgende voorwaarde betreft de inkomprijs. Met een grens van 6 euro toegang voor

de activiteit, wil de overheid verzekeren dat kleinschalige, lokale activiteiten kunnen profiteren van

de regeling. Tot slot: de totale kostprijs van de verschuldigde vergoeding mag niet hoger liggen dan

100 euro.

Dat niet het type activiteit, maar wel de plaats en de frequentie van de activiteit bepalend is of

je al dan niet van de tussenkomst kan genieten, houdt verband met de mogelijkheid om met de

beheers vennootschappen een jaartarief overeen te komen. Vele gemeentelijke en parochiale

feestzalen maken hier reeds gebruik van. De overheid wil dubbele betaling vermijden.

Via de website www.vlaanderen.be/billijkevergoeding kan je nagaan of je activiteit in aanmerking

komt voor de regeling en gelijk ook de aangifte doen. Handig is ook dat je kan nagaan voor welke

plaatsen en welke activiteiten er in jouw gemeente reeds een jaartarief is afgesloten.

Bron: Landelijke gilden
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EUROPEES SCHUTTERSTREFFEN

te
Kin rooi (Cd

De EGS, Europese Gemeenschap voor (Historische) Schuttersgilden, is

de overkoepelende organisatie van alle schuttersgilden in Europa. Het is

de spreekbuis van 25 federaties en bonden uit 12 verschillende landen. In

dit verband zijn er ruim 3000 verenigingen bijeengebracht met een ach-

terban van meer dan 6 miljoen gildebroeders en -zusters.

Indachtig de leuze van de Nederlandse Schuttersgilden "Voor God, Ko-

ning en Vaderland" ontmoeten de Europese Schuttersgilden elkaar tijdens

toernooien. Het hoogtepunt is het EST, het Europees Schutterstreffen,

waar in een sportieve strijd wordt beslist wie de koning van de Europese

schutters is.

In 2009 valt de eer Kinrooi te beurt om dit feestelijk toernooi te organise-

ren. Een uitstekende gelegenheid om de gemeente Kinrooi en omgeving

met al haar troeven internationaal op de kaart te zetten. Ze zullen dat op

de eerste plaats doen door het toernooi vlekkeloos te laten verlopen en te

zorgen dat het een onvergetelijk gebeuren wordt.
^t^ 'Au^u^ff-aéÈfês

De gemeente Kinrooi ziet uit naar uw komst, ze zullen u verwelkomen en

er voor zorgen dat het EST in 2009 een onvergetelijk feest wordt.

28-29-30

OLS TE OPOETEREN (MAASEIK) op 6 juli 2008

Het jaarlijks cultureel treffen tussen de schutters van Oost-Limburg en West-Limburg had plaats op

zondag 6 juli 2008. Liefst 161 schuttersgilden hadden zich ingeschreven. Deze jaarlijkse festivitei-

ten zijn wederom uitgegroeid tot een onvergetelijke gebeurtenis, zeker om te koesteren en te bewa-

ren voor de toekomst. Na de optocht die maar liefst drie uur duurde, en alwaar alle gilden zich op

hun best toonden, begon natuurlijk de wedstrijd om het begeerde beeldje 'de Urn'.

\fs/ ^ r"', 'Siis»
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Na het schieten van de eerste officiële ronden bleven slechts 48 schutterijen met 2 xl 8 punten over.

De lastige wind zorgde voor heel wat missers, zodanig dat op zaterdag 12 juli slechts 28 gilden

mochten herbeginnen.

Kort na het middaguur werd duidelijk dat de traditie van driemaal België als overwinnaar niet meer

haalbaar was. De misser van de laatste Belgische deelnemer, de Breydelzonen uit Kessenich, had

plaats in de vierde ronde. Ze werden eervol 9de. Met acht Nederlandse gilden werd verder geka-

veld.

In de daarop volgende rondes op kleine bölkes misten eerst de schutters van St.-Sebastianus Voe-

rendaal. Datzelfde lot ondergingen daarna ook de schutters van St.-Ansfried uit Thorn, de Bussen

Schutten uit Neer, St.-Cornelius uit Swartbroek en St.-Urbanus uit Belfeld.

Van de drie overgebleven schutterijen miste St.-Sebastianus uit Eys. Nu moesten de overgebleven

twee zestallen uit Nieuw stadt en Neer zich meten in een zinderende

finale.
<

^ .9 v. Het pleit werd in de elfde ronde beslecht. De schutters uit Neer, de

St.-SebastianusgiIde, werd winnaar. Deze zullen voor 2009 de organi-

satie op zich nemen om er wederom een feest van te maken. Een dikke

proficiat aan de zes schutters.

Nog te vermelden is dat bij de toespraken van prominenten tijdens de

openingsplechtigheid ook minister Anciaux kwam vertellen dat hij zou

streven om het OLS te laten opnemen door Unesco als werelderfgoed.

Een lovenswaardig initiatief. Daarom vroeg hij de beide gouverneurs

hiervoor een dossier in te dienen.

NATIONAAL KONINGSSCHIETEN

Zoals in ons vorige nummer reeds vermeld, heeft het Nationaal Konings schieten plaats te Genk op

5 oktober 2008. Alle gilden van de Federatie worden aldaar verwacht. We hopen op een broederlijke

sfeer en dat de Nationale Koning zijn breuk mag dragen als waardige vertegenwoordiger van ons

gildeleven.

GILDEDAG TE LIER
Uiteraard willen we ook u uitnodigen op onze gildedag te Lier op 28

september 2008. Alle geplogenheden en actualiteiten werden aan uw

gilde meegedeeld. Schrijf tijdig in... allen op post... we hopen op een

zonnige en onvergetelijke dag, alhoewel deze van verleden jaar bijna

niet te overtreffen valt.

Alle gilden, doet uw best en tracht aanwezig te zijn.
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HERDENKING

Op 16 juli 1998 is Bob Degol overleden. Het is dus tien jaar

geleden dat de grote animator van de geboorte van onze Federatie

overleden is. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het tot

stand komen van het decreet op de volkscultuur, waardoor wij als

Federatie een erkenning konden krijgen. Bob Alfons Degol werd

geboren op 27 januari 1922 en is jammer genoeg op 76 jaar ons te

vroeg ontvallen. We gedenken hem en zijn daarbij zeer dankbaar

voor het vele werk dat hij geleverd heeft. Bob was Commandeur

in de Edele Eed-Broederschap van de Soevereine Orde van de

Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. Tevens was

hij vice-president van de Europese Gemeenschap van Historische

Schuttersgilden (EGS).

Op de foto draagt Bob de mantel van de Orde van de Rode Leeuw

van Limburg en de Heilige Sebastianus.

VERBOND DE MAASVALLEI

Het secretariaat van het verbond "De Maasvallei" heeft een adreswijziging ingevoerd.

Het nieuwe adres is:

Pannemans Kristof

Veenstraat 2

Opgrimbie-Maasmechelen

Telefoon: 089/77 17 65

e-mail: kpannemans@msn.com

^1"V twijfelt over uw verzekering?

Vraag inlichtingen aan onze Federatie.

Wij bieden u een verzekering aan.

Goedkoop, zeer weinig administratie en volledig!95

Inlichtingenoy het telefoonnummer 089/70 29 50
of op de website www.vlaamseschuttersgilden.be
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INHOUDSTABEL:
Blz. 3 - Woordje van de voorzitter
Blz. 4 - Woordje van de redactieraad

Blz. 5 - Danslegende Andrea Sterck 80 jaar
Blz. 7 - Winnaars OLS-lied

Blz.8-MeterOLS-

Blz. 9 - Kinder-OLS

Blz. 14 - Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde 580 jaar jong
Blz. 17 - De Belgische Limburgse schutterijen en de sportschutterslicentie

Blz. 19 - Hoe staat het met ons patrimonium?

Blz. 21 - De Federatie wordt steeds groter en belangrijker

Blz. 22 - Vertellingen rondom de handboog deel II

Blz. 26 - Eerste ontmoetingsdag van de FVHS te Mechelen
Blz. 29 - Sint-Willebrordus Meldert 50 jaar

Blz. 32 - Het 300-jarig feest van Sint-Jacobus Rekhoven

Blz. 35 - De triatlon van het boogschieten

Blz. 36 - Mededelingen - In memoriam Harry Machiels

- Gildejuweel te Mechelen - Ter informatie

- www.vlaamseschuttersgilden.be - Twijfel over uw verzekering?

- Licentiereglement - Een dvd over de gilden in Vlaanderen

- Occasionele vrijstelling van billijke vergoeding
- Europees Schutterstreffen - OLS te Opoeteren - Nationaal
Koningsschieten - Gildedag te Lier - Herdenking - Verbond Maasvallei

MEDEWERKERS
Paul Stoop - Louis Drees - Jan Oostvogels - Martine Luwel - Jacky Verheyen - Hans Van
Bockstael - Peter Ressen - Pater Karel De Wilde - Stan Krolicki ~ Gerard Plaetinck - Jan

Severyns - Davy Ickx -Willy Willems - Fran^ois Van Noten - Davy Versleegers.

Tijdschrift verschijnt driemaal jaarlijks
Abonnementsprijzen voor 2008

Binnenland €9
Buitenland € 15

Te betalen aan de bank: K B C Nr. 735 - 0011152 - 82 van de Federatie met vermelding

van: "abonnement tijdschrift van vzw Federatie Vlaams Historische Schuttersgilden".

Voor betalers in het buitenland: Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw,

Breeërsteenweg 394, B 3640 Kinrooi; IBAN: BE 7350 0111 5282, BIC: KREB BE BB
Abonnement dient vooraf betaald en kan elk moment ingaan met voortzetting, mits een opzeg

van drie maanden voor verstrijken van huidig abonnement.

Aan de medewerkers hartelijk dank. Aan alle andere gildebroeders

of gildezusters: als u iets te melden hebt, laat het ons weten, wij

brengen het in uw tijdschrift.



Nationaal Koningsschieten


