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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Beste vrienden, 

 

In ons vorig tijdschrift heb ik de vraag gesteld wat men van de 

Federatie in de toekomst verwacht. Ik was benieuwd of hier reactie  

op zou komen.  

 

Natuurlijk weet ik het wel, men springt niet zo maar in zijn pen om 

eens zijn gedacht te schrijven over het goede en het mindere goede 

van de gang van zaken. 

 

Nochtans ware het niet slecht om dit punt op de agenda van de 

regiovergaderingen te plaatsen en er ook de nodige aandacht aan te 

besteden. Men gaat ervan uit dat de raad van bestuur of het 

dagelijks bestuur dit allemaal in het oog zal houden. Wij doen ons 

best, maar het mag wel van onderaan eens komen. 

 

Ik wil het niet hebben over het aantal keer dat een regio vergadert, 

sommigen maandelijks en anderen “iets” minder. Mag ik voorstellen om eerlang een vergadering te 

organiseren en dit puntje eens echt uit te diepen. Eén uurtje maar en wie weet is het resultaat toch wel 

interessant. Laat facebook maar even rusten. 

 

Het resultaat van zo een gedachtegang kan mede de toekomstige koers van de Federatie bepalen. Hopelijk 

vinden jullie dit even belangrijk als wij. Anders heeft het geen zin om verder te doen. Destijds was er geld 

genoeg om alles en nog wat te organiseren. Wij hebben toen een structuur opgezet, regio’s opgericht, 

kortom, een mooi fictief gebouw waarin ieder een plaats heeft en er zijn gading kan vinden. 

 

Beste vrienden, vandaag is dit “gebouw” er nog steeds. Financieel gezien is het aartsmoeilijk om dit te 

blijven onderhouden. Wij zullen dus op termijn andere, goedkopere, maar misschien nog efficiënter zaken 

gaan organiseren. Is het dan te veel gevraagd om er samen met uw regiobestuur, nu het seizoen bijna 

gedaan is, eens diep over na te denken?  

 

Een van onze kernspreuken  is toch de onderlinge solidariteit. Ik roep daarom alle regiovoorzitters en hun 

medewerkers op om hier werk van te maken. Graag ontvang ik deze winter een verslag vol met 

voorstellen en ideeën. Kan het? 

 

Met dank bij voorbaat. 

 

Paul Stoop 
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WOORDJE VAN DE REDACTIE 
 
Beste lezer, 

 

De zomer zit er weer op, dus ook de meeste activiteiten bij onze 

gilden en schutterijen. In dit nummer leest u er een en ander over, 

maar er zijn nog zovele verenigingen waar er ook allerlei 

activiteiten hebben plaatsgevonden en waarover u in dit nummer 

niets zal lezen. Spijtig! Toch bedankt aan degenen die een artikeltje 

toestuurden over hun gilde of verbond en hopelijk is dit een 

aansporing voor de anderen om volgende keer ook eens wat te laten 

verschijnen over hun schutterij of gilde. Het is altijd plezant en 

tevens leerrijk te lezen hoe het er aan de andere kant van 

Vlaanderen aan toe gaat in die grote schuttersfamilie. 

 

Het einde van de zomer betekent natuurlijk ook dat onze gildedag 

er aan komt, de 13
de

 al. Programma en inschrijvingen zijn 

ondertussen al verzonden en wij hopen op uw talrijke aanwezigheid 

in Genk. Het programma is opgenomen in dit tijdschrift. Tot dan. 

 

De redactie wenst u veel leesgenot. 

 

François Van Noten, hoofdredacteur 

  

file:///H:/Documenten/Tijdschr
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ZONDAG 28 SEPTEMBER: 13
DE

 GILDEDAG TE GENK 
 

Op zondag 28 september 2014 gaat onze 13
de

 gildedag door in Genk. Wij hebben er alles aan gedaan om 

jullie zo goed mogelijk te ontvangen en om er een gezellige en informatieve dag van te maken. 

 

Programma: 

- 09.00 uur: Ontvangst van de ingeschreven gilden aan de balie van het stadhuis. Hier zijn ook      

toiletten aanwezig.  

- 10.30 uur: Eucharistieviering in de Sint-Martinuskerk. De gildemis wordt opgeluisterd door 

het Mijnwerkerskoor. 

- 11.30 uur: Opstellen voor de optocht in de nabijheid van de Sint-Martinuskerk. 

- 11.45 uur: Optocht door het centrum van Genk. 

- 12.30 uur: Ontbinding van de optocht op Stadsplein. Toespraken van de voorzitter en 

afgevaardigden van het stadsbestuur. De gilden worden gevraagd hun koningszilver naar de 

tentoonstelling te brengen, en hun vaandels op te stellen in de nabijheid van het podium. 

- Middagmaal: Er zijn verschillende mogelijkheden voor het middagmaal. Deze werden 

meegedeeld op het inschrijvingsformulier dat aan elke vereniging werd toegezonden. Verder 

zijn er in de onmiddellijke omgeving voldoende horecazaken aanwezig waar de hongerigen 

kunnen gespijzigd worden. 

- 14.00 uur: Gelegenheid tot bezoek aan C-mine. Vanuit het centrum zullen bussen de bezoekers 

naar C-mine brengen tussen 14 en 16.00 uur. Medewerkers zullen aan C-mine alles in goede 

banen leiden. Ook hiervoor moest op voorhand worden ingeschreven. 

- 14.30 uur: Start activiteiten op en rond het podium: er zijn dansoptredens van de gilden van 

Schaffen, Meensel-Kiezegem en Kampenhout, een optreden van de vendeliers Die Landouwe 

(2x). De dansgroep Krakus treedt op in de loop van de namiddag en zal ook de optredens 

afsluiten omstreeks 17.15 uur. 

- 18.00 uur: Afsluiten gildedag en afhalen schildjes en herdenkingen. 

 

De tentoonstelling zal doorgaan in de bibliotheek, die is gelegen op het Stadsplein, naast het TVL-cafe. 

Daar zal in de namiddag ook het secretariaat gehuisvest worden. 

 

Parkeren kan in de nabijheid van het centrum van Genk. Alle parkings zijn gratis, behalve de 

ondergrondse parking. Bussen kunnen de mensen uit laten stappen in het centrum en dan parkeren aan de 

Limburghal op circa 300 meter van het centrum. 

 

Genk: een klein beetje geschiedenis 

 

Reeds in het neolithicum was de omgeving van Genk 

bewoond: in 1812 werden stenen bijlen en pijlpunten 

uit deze tijd opgegraven. Ongeveer 500 v. Chr. 

bestond er een Keltische nederzetting. De Romeinen 

hebben hier vermoedelijk niet veel vertoefd: er zijn 

geen Romeinse bodemvondsten aangetroffen. Bij de 

bron van de Stiemerbeek werden vroeg-Frankische resten aangetroffen, 

zoals brandgraven met urnen. Het dorp werd gekerstend in de Frankische tijd. Dit geschiedde 

vermoedelijk vanuit de Abdij van Munsterbilzen. Uit deze tijd (omstreeks 800) werd een houten 

zaalkerkje teruggevonden, vlak bij de plaats waar de huidige Sint-Martinuskerk staat. Genk bleef bijna 

800 jaren lang een landelijk gehucht (in het Latijn: "vicus") met 200 à 500 inwoners. De kern Genk bleef 

het centrum van een aantal andere gehuchten die om Genk heen lagen, maar geen eigen centrum van 

betekenis hadden: Winterslag, Gelieren, Waterschei, het gehucht Langerlo, Camerlo en Sledderlo. 

Vermoedelijk behoorde Genk met omgeving al in de 11
de

 eeuw tot het Graafschap Loon, en vanaf 1366 

tot het Prinsbisdom Luik. 

http://www.genk.be/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kelten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stiemerbeek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Munsterbilzen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Martinuskerk_(Genk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Winterslag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bret-Gelieren
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterschei
http://nl.wikipedia.org/wiki/Langerlo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Camerlo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sledderlo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Loon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Prinsbisdom_Luik
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Tijdens de 17e eeuw werden diverse schansen aangelegd, één voor Genk zelf (Dorpsschans), en verder 

schansen in Winterslag, Gelieren, Sledderlo, Langerlo, Terboekt en Waterschei. Hier kon de bevolking 

zich terugtrekken als vreemde troepen het land onveilig maakten. Berucht was de Slag van Sint-

Nicolaasdag 1648, toen burgersoldaten (huyslieden) slag leverden tegen rondzwervende Lotharingse 

troepen, waarbij ook 42 Genkenaren het leven lieten. 

Pas in 1753 werd Genk in leen gegeven. De eerste heer was de Grady de Groenendael. In deze tijd waren 

de bokkenrijders actief en ook Genk werd hierdoor geteisterd. 

Tijdens de beloken tijd, eind 18e eeuw, kreeg Genk de bijnaam Heilig Genk, omdat de Genkenaren hun 

priesters lieten onderduiken. Ook wisten ze twee van de vier klokken veilig te stellen. De andere twee 

werden door de Fransen omgesmolten tot wapentuig. 

Genk bleef echter lange tijd een kleine plaats. In 1900 had het, samen met zijn gehuchten, slechts 2.437 

inwoners. 

Landschapsschilderskolonie 

De rust en het onaangeroerde landschap zorgden dat rijke burgers uit Brussel en Antwerpen, maar ook 

kunstenaars, vooral landschapschilders, naar het hart van de Limburgse Kempen trokken, op zoek naar 

inspiratie. De eerste schilders arriveerden in de jaren 1840. Hôtel de la Cloche was de geliefde 

verblijfplaats van de schilders van de eerste twee generaties, later aangevuld met Hôtel des Artistes. Door 

de grote toestroom van landschapsschilders - enkele honderden op amper een eeuw tijd - spreekt men 

soms van een Genkse School. Niet alleen schilders zochten Genk op, ook schrijvers vonden inspiratie in 

het uitgestrekte, haast eindeloze landschap.  

Nieuwe tijd 

Begin 20
ste

 eeuw kwam de massale immigratie van buitenaf en het buitenland op gang. Op 20 mei 1901 

ontdekte de Luikse professor André Dumont in het buurdorp As een steenkoollaag. In 1902 vond men 

ook in Genk steenkool. Men begon met de aanleg van drie steenkoolmijnen op Genks grondgebied. Op 3 

juni 1914 om half twee 's middags werd de eerste steenkool bovengehaald. Niet lang daarna opende de 

mijn van Winterslag en even later de mijnen van Waterschei en Zwartberg. 

In 1930 telde de gemeente al 24.574 inwoners, vooral ingeweken mijnarbeiders. Genk kende door het 

mijnverleden drie immigratiegolven: in de jaren '20-'30 uit Polen en Oekraïne, daarna uit Italië, 

Griekenland, Spanje en Portugal en vanaf 1964 uit Turkije en Marokko. Hierdoor is ongeveer een derde 

van de burgers van allochtone afkomst. De Italiaanse gemeenschap is de grootste en omvat ongeveer 

10.000 personen. In Genk zijn zo'n 85 nationaliteiten te vinden. 

Het multiculturele karakter komt ook tot uiting in diverse culturele en religieuze instellingen: Genk telt 

vier Turkse moskeeën, drie Marokkaanse moskeeën, een Oekraïens-Orthodoxe kerk, een Oekraïens-

Katholieke kerk en een Grieks-Orthodoxe kerk (migrantenkerken). 

De jaren zestig waren crisisjaren voor de steenkoolnijverheid. In 1966 sloot de mijn van Zwartberg als 

eerste. In 1987 sloot de mijn van Waterschei en in 1988 volgde die van Winterslag. Dankzij de gunstige 

ligging, nabij Hasselt en langs het Albertkanaal, vestigden grote bedrijven zich in de gemeente, zoals de 

autoconstructeur Ford. Deze sloot echter in 2014. 

Niettemin is Genk uitgegroeid tot de tweede stedelijke agglomeratie van Belgisch-Limburg. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Schans_(verdedigingswerk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_van_Sint-Nicolaasdag_1648
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_van_Sint-Nicolaasdag_1648
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bokkenrijders
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beloken_tijd
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genkse_School
http://nl.wikipedia.org/wiki/20e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/20_mei
http://nl.wikipedia.org/wiki/1901
http://nl.wikipedia.org/wiki/Luik_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Dumont_(mijnbouwkundige)
http://nl.wikipedia.org/wiki/As_(Belgi%C3%AB)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steenkool
http://nl.wikipedia.org/wiki/1902
http://nl.wikipedia.org/wiki/3_juni
http://nl.wikipedia.org/wiki/3_juni
http://nl.wikipedia.org/wiki/1914
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steenkoolmijn_van_Winterslag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Winterslag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steenkoolmijn_van_Waterschei
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steenkoolmijn_van_Zwartberg
http://nl.wikipedia.org/wiki/1930
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kompel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Immigratie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Polen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oekra%C3%AFne
http://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Griekenland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
http://nl.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Turkije
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marokko
http://nl.wikipedia.org/wiki/Moskee
http://nl.wikipedia.org/wiki/Migrantenkerken
http://nl.wikipedia.org/wiki/1966
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hasselt_(Belgi%C3%AB)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Albertkanaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ford_Motor_Company
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Industrie 

 

Inmiddels groeide Genk uit tot de derde industriestad van Vlaanderen en heeft de stad het grootste 

industriepark van Limburg in Genk-Zuid. Dit park heeft een oppervlakte van 15,87 km² waarvan het 

grootste deel in Genk ligt met uitlopers in de aangrenzende gemeenten Bilzen, Diepenbeek en Zutendaal. 

Met 25.000 industriële arbeidsplaatsen (op een totaal van 40.000) in meer dan 300 bedrijven is Genk 

inmiddels de belangrijkste werkverschaffende industriegemeente van Limburg. 

De vroegere steenkoolhaven van Genk, nu 'haven Genk', groeit snel. Er is een hoofdkwartier gebouwd en 

de overslag neemt toe. Na de mijnsluitingen gingen de activiteiten van de haven achteruit, maar door de 

industriële bedrijvigheid in de omgeving nemen de havenactiviteiten opnieuw toe. 

Winkelcentra 

Genk is de tweede winkelstad van Limburg. Vooral de drie winkelcentra (Shopping 1, 2 en 3) zorgen 

voor winkelaars. De verbindingsbaan Hasselt-Genk (de Hasseltweg) is de belangrijkste perifere 

handelsas. Tal van middelgrote detailhandels vestigden zich hier. 

Niet alleen het centrum kent een concentratie aan winkels: in Winterslag, Waterschei en Zwartberg zijn 

eveneens handelsstraten, die ontstonden rond de vroegere mijnnijverheid. Naast de overal voorkomende 

winkels, treft men er multiculturele voedingszaken aan. 

Natuur en landschap 

Genk is een sterk verstedelijkt gebied, waarvan de gehuchten sterk zijn uitgebreid en tot stadswijken zijn 

gegroeid. Door de mijnactiviteiten en de aanleg van spoorlijnen en autowegen is veel van het 

oorspronkelijke landschap verdwenen of versnipperd, doch een aantal natuurgebieden zijn nog aanwezig 

binnen het stadsgebied. 

Genk ligt grotendeels op het Kempens Plateau, op een hoogte van ongeveer 80 meter. Hier waren vroeger 

heidevelden, welke eind 19
de

 eeuw werden beplant met voornamelijk naaldhout. De uitgestrekte bossen 

liggen vooral ten oosten van Genk en maken deel uit van het Nationaal Park Hoge Kempen. Op het 

grondgebied van Genk, nabij Waterschei, ontspringt de Stiemerbeek, die in zuidwestelijke richting door 

het stadsgebied loopt en uiteindelijk uitmondt in de Demer.  

Een andere belangrijke - door mensenhand ontstane - waterloop is het Albertkanaal, waarlangs veel 

industrie ligt en waar zich ook een haven van aftakt. Het Albertkanaal is omgeven door belangrijke 

industrieën. 

Naar het zuidwesten toe gaat het Kempens Plateau over in een lager gelegen gebied. Dit is ongeveer 50 

meter hoog en daalt verder in westelijke richting. Het is een veel vochtiger gebied en het wordt 

gekenmerkt door de aanwezigheid van veel visvijvers. Hier vindt men het Provinciaal Domein Bokrijk. 

Bij Zwartberg vindt men dan een droog heide- en naaldhoutgebied. 

Bron: Wikipedia 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bilzen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diepenbeek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zutendaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Winterslag
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterschei
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwartberg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kempens_Plateau
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Park_Hoge_Kempen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterschei
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stiemerbeek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Demer_(rivier)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Albertkanaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Haven_Genk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Visvijver
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bokrijk_(domein)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwartberg
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DIE LANDOUWE 
 

Deze volkskunstgroep zal een tweetal vendeloptredens verzorgen op de gildedag, daarom deze korte 

kennismaking. 

 

Wie zijn wij? 

 

Wij zijn een Genkse volkskunstgroep 

anno 1953. Die Landouwe heeft al heel 

wat op haar palmares staan: optredens in 

binnen- en buitenland, festivals her en 

der, onderscheidingen, ministeriële 

erkenningen, verbroederingen met tal van 

buitenlandse groepen, en ga zo maar 

door. Het zwaartepunt is enigszins 

verschoven, doch het doel is 

ongewijzigd: "Het behoud van de 

Vlaamse volkskunst" door muziek, zang, 

dans en vendelzwaaien. Momenteel tellen 

wij een twaalftal vendeliers en twee 

muzikanten. 

 

Wat betekent "Die Landouwe"? 
 

De vertaling van dit oud-Vlaamse woord is 'een onbewerkte akker' of 'een braakliggend stuk land'. Het 

onontgonnen, landelijke Genk van 1953, vrijwaren en beschermen voor de industrie, zo meenden destijds 

onze voorgangers. Dit mag men echter niet al te letterlijk nemen, de oprichters van Die Landouwe 

viseerden hier niet de industrie als dusdanig, doch het ermee gepaard gaande verval van traditie en 

eigenheid. Zij wilden met de oprichting van een volkskunstgroep onze Genkse bevolking wakker 

schudden en wakker houden voor hun Vlaams cultureel erfgoed en hun verantwoordelijkheid tot beheer 

en exploitatie van deze erfenis.  

 

De beginjaren 
 

Die Landouwe werd in 1953 boven het doopvont gehouden door de eerste groepsleiders. Hub en Hilde 

Coolen-Vanmaele, met advocaat A. Smeets als peetvader en E.H. Plevoets als proost. Wij bedanken hen 

dat ze mee aan de wieg stonden van DLG en dat ze niet aan de kant zijn blijven staan zoals anderen die 

dit samenbrengen van een groep jongens en meisjes met een niet te miskennen "verontrusting" 

gadesloegen. 

 

Uit de kronieken van die tijd blijkt dat er met veel inzet, talent, 'goesting' en vooral heel veel (angst)zweet 

optredens werden verzorgd in gans onze provincie en soms ook al eens daarbuiten. Kwaliteit, variatie en 

een goede groepssfeer waren onmiddellijk het handelsmerk van de groep. Meiboomplantingen, Vlaamse 

kermissen, lente-, oogst- en andere feesten werden aangedaan. De naam Die Landouwe Genk kreeg 

stilaan een bekende klank en dit leidde o.a. in 1958 tot een optreden op EXPO'58 in Brussel. 

 

De jaren '60 luidden ook een nieuwe periode in voor de groep: de lokroep van het buitenland. Na enkele 

afvaardigingen in 1962 ging het met de groep in 1963 voor de eerste maal naar het Internationaal 

Jeugdtreffen in Witzenhausen (Duitsland). De eerste keer van vele! Andere bestemmingen waren o.a. 

Luxemburg, de Europeade te Dortmund, Heidelberg, ... De eerste gastgroep kwam ook uit Duitsland, nl. 

Alsdorf. Ondanks al deze buitenlandse avonturen werd het thuisfront niet vergeten. Optredens in heel 

Vlaanderen en op de Europeade te Antwerpen werden met veel enthousiasme onthaald. 



9 

 

Voor de Bloemenstoet op 1 mei te Genk werden zelfs wagens gemaakt om mee op te trekken in de stoet. 

En ze mochten gezien worden die wagens. Dr. J. Weyns, wijlen conservator van het Openluchtmuseum te 

Bokrijk, werkte in 1968 mee aan een nieuwe Kempische klederdracht voor onze groep.  

 

In de jaren '70 en '80 vormden de buitenlandse contacten een groot facet van het programma van DLG. Er 

werden reizen gemaakt naar Zweden, Denemarken, Finland, CSSR, Hongarije, Italië, Oostenrijk, Polen, 

Groot-Brittannië en Duitsland. 

 

Dankzij de hulp van leden, oud-leden en vele sympathisanten konden wij deze groepen ook ontvangen in 

Genk. Dit mag echter niet de indruk wekken dat er in het Vlaamse land geen optredens meer werden 

verzorgd. Op het Internationaal Volksdansfestival te Schoten werd een zilveren medaille behaald met een 

suite van Vlaamse dansen. Talrijke meiboomplantingen, lustra van bevriende groepen, en andere 

optredens werden met evenveel inzet en plezier verzorgd. 

 

Nu 
 

Omdat verschillende leden dienden af te haken vanwege familiale omstandigheden (het krijgen en 

opvoeden van kinderen) kwam er een verschuiving van de prioriteiten binnen onze volkskunstgroep. 

De seniorendansgroep (opgericht in 1984), de muzikantengroep 'De Spelemannen' en vooral de vendeliers 

traden meer op de voorgrond. 

 

POOLSE DANSGROEP KRAKUS GENK 
 

Krakus zal eveneens een tweetal optredens van 45 minuten voor haar rekening nemen. Een eerste 

optreden van 45 minuten is gepland rond 15.45 uur en omstreeks 17.15 uur nemen zij de afsluiter van de 

namiddag voor hun rekening. Zeker de moeite om deze groep bezig te zien en te bewonderen. 

 

Polen naar België overhevelen kan 

niet, maar  de Poolse tradities en 

cultuur in al z'n aspecten naar het 

tweede moederland België brengen, 

kan wel. Niets is erger dan een 

ontwortelde boom en dit heeft de 

Poolse zang- en dansgroep Krakus 

Genk reeds bij haar ontstaan in 1959 

begrepen: landgenoten die elkaar, 

ver van de heimat, terugvinden in 

een zang- en dansgroep, met een 

gevarieerde folkloristische en 

cultuurrijke agenda. Het kan niet 

anders zijn dat zo de onderlinge 

banden versterkt worden. 

Ook aan het doorgeven van de 

Poolse tradities en cultuur aan de komende generaties hecht Krakus veel belang. Dit statement maakt ze 

waar door de kindergroep die opgericht werd. Met een dans- en kindergroep en een koor telt Krakus een 

kleine hondertal leden. Het koor maakt sinds 1987 deel uit van Krakus-Genk en staat onder leiding van 

Marta Urbas. Het artistieke deel van de kinder- en dansgroep wordt gecoacht door Nadia Nijs, Krzysztof 

Stala en Daria Kepa. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door Zbyszek Strzemiecki.  
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Optredens in binnen- en buitenland, 

opvoeringen van traditioneel Belgische 

dansen zoals de trawantel en workshops met 

dansen uit andere landen zoals Hongarije, 

tonen aan dat Krakus niet alleen gericht is op 

het eigen Poolse vakje. Krakus telt dan ook 

Belgen onder haar leden. De naam Krakus 

werd ontleend aan de Poolse Nationale dans 

"KRAKOWIAK". Deze dans was de eerste 

die ze destijds aangeleerd kregen en daaruit 

werd de naam "KRAKUS" afgeleid.  

Dat Krakus de Poolse folklore ook letterlijk 

wil uitdragen kan men meten aan de 

professionaliteit die aan de dag gelegd wordt 

bij het opleggen van de dansregels, de 

muziekkeuze en de gekozen klederdracht. 

Choreografen uit Polen worden uitgenodigd 

om nieuwe dansen aan te leren en ook onder 

de dansers bevinden zich gediplomeerde 

choreografen. De vereniging beschikt over 

een 14-tal klederdrachten wat overeen komt met een 500-tal kostuums. Naast het artistieke worden ook 

tentoonstellingen georganiseerd rond het thema "Poolse klederdrachten en streken".  
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VAN SCHUTTEN NAAR SCHIETEN EN MEER:  

DE KONINKLIJKE SCHUTTERIJ SINT-MARTINUS DILSEN-

HOUTISSEN 
 

Dit artikel werd ons bezorgd door Pierre Matthijssen, voorzitter 

schutterij St.-Martinus Dilsen-Houtissen, Keizer 1989 - 2013, Keizer-

Generaal 2013, voorzitter schuttersbond “De Maasvallei“ 1997 – 2009, 

ere-bondsvoorzitter 2010, commissaris E.G.S., commissaris  Vlaamse 

Historische Schuttersgilden, Officier in de Orde van de Rode Leeuw en 

Heilige St.-Sebastianus. Hij noemt het zijn levenswerk en tegelijk gooit 

hij al een knipoog naar het Nationaal Koningsschieten 2015, dat 

ingericht wordt door de Sint-Martinusgilde op 4 oktober 2015.  

 

Volkscultuur 

 

Limburg telt bijna 90 schuttersgilden met ongeveer 4.000 actieve leden en nog eens zoveel passieve. 

Wekelijks komen zij samen in de vele schutterslokalen, niet alleen om te schieten maar vooral om te 

‘uchteren’. 

 

Aan de Maaskant wordt er met speciale buksen van meer dan 15 kg geschoten. In Midden en West-

Limburg vindt men meer karabijnschutters en zelfs enkele gilden die nog met de handboog schieten. In de 

eigen gilde houden zij jaarlijks het koningschieten, maar daar buiten zijn er allerhande regionale, 

nationale en zelfs Europese tornooien (onder meer het jaarlijks Oud-Limburgs Schuttersfeest). De 

bijeenkomsten gaan door van april tot september en beginnen gewoonlijk met een défilé voor de jury. Die 

kiest het mooiste uniform of kostuum, mooiste koning en koningin, de beste bordjesdrager, de beste 

drumband, de beste vaandeldrager enzovoort. Na de optocht vindt de eigenlijke schietwedstrijd (treffen) 

plaats. Men schiet in teams van zes personen. Vroeger waren dat enkel mannen, maar sinds enkele jaren 

mogen de vrouwen ook mee schieten. De buksschutters mikken 18 keer op bölkes, houten stopjes van 1½ 

cm x 1 ½ cm, die opgehangen zijn in een hark op 16 meter hoogte. 

 

Nochtans is schieten niet meer het belangrijkste in een schutterij. Het samenzijn, de gezelligheid en een 

goed alibi om niet thuis te moeten zitten zijn zeker zo belangrijk. Schuttersgilden zijn gezinsverenigingen, 

met leden uit alle lagen van de bevolking. Het niet-elitaire karakter blijkt onder meer uit de traditionele 

maaltijd van de schutters: roggebrood met hoofdkaas, oftewel “zwart brood met hitskies”. 

 

Traditie 

 

De schuttersgilden dragen een lange traditie mee. Zij zijn ontstaan in de 16
de

 en 17
de

 eeuw, om hun dorp 

te beschutten. Het waren de éérste politiekorpsen onder het motto: “Voor outer, heerd en troon”. 

Napoleon heeft de lokale heren en ook de schuttersgilden afgeschaft. Sommige gilden aan de Maaskant 

hebben nog sluimerend voortgeleefd in de 19
de

 eeuw, maar gedurende de twee wereldoorlogen van de 

20
ste

 eeuw was wapendracht en schieten helemaal verboden. Toch zijn vele schuttersgilden uit een lange 

slaap ontwaakt rond 1950. Het werden bloeiende verenigingen met een nieuw doel: het instandhouden 

van de christelijke schuttersfolklore. 

 

Historiek van de Koninklijke Schutterij St.-Martinus Dilsen-Houtissen 

 

“Die Iunge Schutten van Dilsen” 

Opgericht: “Die Iunge…” : 1596 (?) 

                  “St.Martinus”: 1618. 
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Koningsvogel van 1596 met speld van 1652 

 

Vogel in het Museum voor Kunst en 

Geschiedenis te Brussel 

Om de historiek van de schutterij van Dilsen op schrift te zetten, moeten wij een heel eind teruggrijpen in 

de geschiedenis van ons dorp. 

 

In een schenkingsakte van het jaar 1062 verschijnt de éérste keer de naam van ons dorp, toen THILESNA 

geschreven. In dat jaar schonk de graaf Lambert van Leuven al zijn bezittingen te Dilsen aan zijn 

kleindochter Adela, gehuwd met de markgraaf Otto van Thuringen. Bij hun dood ging deze eigendom, 

een lap grond van 120 ha groot, gelegen tussen de Frietselbeek, de Heirbaan, Tymbroek en de Maas, over 

naar de bezittingen van het kapittel van St.-Servaas te Maastricht. Toen op het einde van de 10
de

 eeuw het 

graafschap Loon tot stand kwam en de graaf van Loon, Arnold IV van Loon, medezeggenschap kreeg 

over dit gebied, verzette het kapittel zich tegen deze gang van zaken. Zowel het kapittel als de graaf van 

Loon richtten elk voor zich een schepenbank op en deden alsof de ene voor de andere niet bestond. Dit 

verwekte tussen de twee gemeenschappen erge wrevel, die in het verdere verloop van onze geschiedenis 

erge gevolgen hadden: dit feit is de oorzaak van de tweespalt in Dilsen die zich illustreerde in het bestaan 

van twee schutterijen en twee muziekmaatschappijen. 

 

Volgens kerkelijke bronnen van uit die tijd bestond in Dilsen reeds lang voor 1596 een St.-

Martinusbroederschap uit wiens schoot in 1596 een schutterij werd geboren, met de naam die IUNGE 

SCHUTEN v. DYLSEN, zoals men dat heden nog kan lezen op de halsband van de oudste koningsvogel. 

De schutterij moet echter geen lang bestaan hebben gekend, vermits pastoor Kempernick (1600-1633) in 

1618 een nieuwe schutterij oprichtte, en de oude vogel van 1596 spoorloos was. 

 

Uit wat nu volgt, blijkt dat tussen 1596 en 1618 te 

Dilsen een schuttersgilde heeft bestaan met als 

patroonheilige Sint-Sebastiaan. In het Koninklijk 

Museum voor Kunst en Geschiedenis te Brussel 

berust in de afdeling folklore, een schutterskrans uit 

Dilsen met platte vogel en vier breuken op een 

ovalen veloeren kraag met goudbestikte boorden die 

rond de 

hals werd 

gedragen. 

Onder aan 

de krans 

hangt een 

zilveren, platte, gedreven, gekroonde vogel met opengespreide 

vleugels, die met zijn pootjes een zilveren stokje omknelt 

waaraan een zilveren plaket bengelt met een gravure van een 

kerktoren met een grote spits en twee kleine torentjes. 

 

Van Overbeck was waarschijnlijk de stichter van de 

heropgerichte schutterij in 1608, nadat deze in 1596 was 

stilgevallen. Van de vier breuken die op de foto van de kraag te 

zien zijn, is de éérste (linksboven) deze van pastoor Machuré uit 

1745. De tweede plaat onder deze van pastoor Machuré is uit 

1789 en geschonken door P. Cootjans. De derde (rechtsboven) is 

uit 1792, geschonken door Gerardus Moors, en de vierde, uit 

1810, is van Jacobus Cootjans. De beschrijving van deze krans 

(kraag) is te vinden in het gedenkboek van Frans Claes in het 

museum  De Gulden Spoor te Antwerpen, nr 73 – 1933, pagina 

42: 

- Dilsen, Gilde de St.-Sebastien: Baton de Roi surmonte 

d’un papegai d’argent 
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- Dilsen, Gilde de St.-Martin: Collier en argent: 4 plaques repoussées et un papegai, montés sur 

velours. Inscriptions 1608 à 1810 (Memorial P.109) 

Van conservator Verbesselt vernamen we destijds dat Frans Claes, antiquair, de bewuste krans te Dilsen 

heeft gekocht rond 1900. Daarna was hij in het bezit van pastoor Goffin te Jesseren, die hem zou gekocht 

hebben op een openbare veiling te Antwerpen en die hem in 1963 heeft verkocht aan het Museum van 

Kunst en Geschiedenis te Brussel (een brief destijds door ons gericht aan pastoor Goffin om meer 

informatie, bleef onbeantwoord). 

 

Te Dilsen verdween nog meer op onverklaarbare wijze, allicht dus door het toedoen van iemand van 

Dilsen. Het vermoeden is dus dat kerkelijke oversten ook niet altijd op het rechte pad zaten en zo de 

kleine man klein hielden. 

 

Wat nu met al die Dilser vogels? 

 

De oudste zou zijn van 1596. Hij bevindt zich nu nog aan de koningsketting van Houtissen (nr. 1). 

In 1590 brandde de kerk af en bleef een zilveren vogel als enig voorwerp gespaard van de brand. Dat kan 

deze van 1596 niet geweest zijn (nr. 2). In 1608 krijgen wij dan de vogel waarvan sprake in de 

verzameling van Fr. Claes die zich te Antwerpen of omstreken zou bevinden (nr. 3). 

In 1618 werd weeral een nieuwe vogel gemaakt in opdracht van pastoor Kempernich, deze blijft echter 

nog steeds ondergedoken. Dat is tenslotte vogel nr. 4. 

 

Hierover dan de volgende geschiedenis: pastoor Kempernich gaf opdracht, en dat zeker tot ongenoegen 

van vele schutten, het geld dat bestemd was voor de aankoop van 7 aem bier (als een aem te Dilsen 

eveneens 150 liter bedroeg, was dat maar liefst 1.050 liter bier) te gebruiken voor het maken van een 

zilveren vogel. Fredericus Malders, bekende Maaseikenaar en goudsmid, vervaardigde hem voor 36 

gulden. Wellicht had de brave zieleherder wroeging over het ontnomen bier, want in 1619 schonk hij een 

aem bier aan de schutten als beloning voor bewezen diensten. Hendrik Thewis, herbergier, kreeg hiervoor 

4 gulden en 15 stuivers. Alles ging goed tot de twist de gilde verdeelde in 1738. Houtissen scheurde zich 

af en vormde een nieuwe gilde. Volgens pastoor Machure, die zich in 1745 koning schoot, waren die van 

Houtissen de deugnieten. De nieuwe schutterij van Houtissen diende zelf geen nieuwe vogel te laten 

maken, want wonderlijk genoeg kwam de vroeger verdwenen vogel in 1742 weer opdagen en ging 

postvatten aan de koningsketting te Houtissen. De vervangingsvogel van pastoor Kempernich bleef trouw 

aan de éérste schutterij en bestaat nog steeds, al is deze schutterij ontbonden. Dit zilver hangt nu op het 

kabinet van de burgemeester van Dilsen. De vogel vertoont tekenen van zware strijd: de borst is gebarsten 

en hij zit vol deuken en krassen. De vroegere uitstapjes zijn wel zeer rumoerig geweest. 

 

Archieven 

 

In het handschriftje “manuaal der kercke van Dilsen”, bewaard in het Rijksarchief te Hasselt, lezen wij 

met betrekking tot de nieuwe schutterij: ANNO 1618. 

Item noch betaelt aen brorschappen schutten dor bevel van pastoir Cempernick aen Jan Hermans en 

de Reut Meijers, derentijt schuttenmeisters, waert in plaetze van 7 aem biers, belacht aen eynen 

silveren voegel der die ALDE schutten St.Martens anno 1618 tegen ommeganck hadden doe 

maecken, costende oever 36 gulden met onder haer schutten betaelt, onder conditie van bije haere 

schuttenconinck, schuttenmeisters en vaandrink, Mr Peter FRERIX eindrachtelickens op maendag 

anno 1618 verdraegen dat er ginnige oude heer allen op noch comenden coninck doen oprichten der 

voegel, driemael nae malcander aefgeschoeten hadden ende alsoe keyser genompt woirt, der soll den 

voegel in wegen hij der gewonnen heeft van sijn drie jaers aefschieten den St.martens schutten 

wederommelieveren, als die schuttenalsdan hem betaelen die werde van drie tonnen biers der sij inder 

gesellschappe gedroncken hebben ende alsoe den voegel allen de schutten weeromme thoebeoeren, 

als sij den aen goldset Malders gegolden hebben- 
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Oudste schuttersplaat uit 1618 voor- en keerzijde 

De schuttersbroederschap had op bevel van pastoor Kempernich het geld dat bestemd was om 7 aem bier 

te kopen aangewend voor het maken van een zilveren vogel (zie hierboven). In tegenwoordigheid van Jan 

Hermans en Ruth Meijers, schuttenmeesters, werd door notaris Frerix een verslag opgemaakt. Hierin 

wordt ook gemeld dat iemand die driemaal achtereen de vogel afschoot, keizer wordt benoemd en het 

recht had van de vogel in zijn bezit te nemen. Deze kon slechts afgekocht worden door levering van drie 

vaten bier voor alle schutten die samen moesten leeggedronken worden en daarna de vogel terugkregen 

zoals hij bij de goudsmid Malders gekocht werd. 

De oudste schuttersplaat in massief zilver dateert uit 1618, toen geschonken door Petrus Leonardi 

(Latijnse naam voor Lenaerts), pastoor te Neeroeteren. De tekst op de voorzijde van de plaat in Latijn 

luidt: 

 

                                                S. MARTINI SOLDALITO 

                                       PIE PARANTELIE PETRI LEONARDE 

                                              PASTOR NEDEROETEREN 

                                                            ANNO 1618    

 

Vertaling: Aan Sint-Martinus 

Broederschap uit vrome verwantschap 

Petrus Leonardi, pastoor te Neeroeteren, 

jaar 1618. 

Op de keerzijde van de plaat is een hart 

gegrift met rijzende ster en inschrift 

“CIRCONSPICE“, wat wil zeggen: al 

gaande de omgeving bespieden. 

 

Hieruit blijkt dat de Broederschap St-

Martinus Dilsen niet alleen een 

vermaakinstelling was, maar als 

schutterij ook te zorgen had voor de rust en de veiligheid in het dorp. 

De volgende plaat werd geschonken in 1619 door Jan Hermans, schuttenmeester. Daarna wordt het stil 

rond de schutterij en moeten wij wachten op een volgende plaat tot in 1671, een hele tussenpoos.  

 

Een nieuwe breuk in de Broederschap is niet denkbeeldig, maar de godsdiensttroebelen in die tijd en 

allerlei ketterijen in het Maasland zijn er wellicht oorzaak van. De prins-bisschoppen van Luik huldigden 

toen steeds de neutralisatiepolitiek met het gevolg dat er geen leger bestond en men, in geval van nood, 

beroep deed op vreemde troepen ten koste van de bevolking of de schutterijen ter hulp riep om de orde te 

herstellen. 

 

Voorbeelden hiervan vindt men terug in oude kronieken van die tijd. Op sinterklaasdag (6 december) 

1648 werden bijna alle Limburgse schutterijen opgetrommeld om strijd te leveren in de Meeuwerheide 

tegen Lorreinse troepen, op weg om het Maasland te bezetten. In de ongelijke strijd werden meer dan 400 

schutten gedood en bijna evenveel voor hun leven verminkt. Tussen de gesneuvelden bevonden zich 10 

Dilsenaren en 11 zwaargewonden. 

 

De bloem van het grootste deel der Limburgse schutterijen was op het slagveld gebleven en het duurde 

nog vele jaren eer de rangen der schutterijen opgevuld konden worden. Dit laatste moet in Dilsen in 1671 

geweest zijn, vermits toen Nelis Segers een koningsplaat leverde. 

Als gevolg van een herbergtwist in 1724 kwam er een scheuring die de schutterij teisterde. Leden van 

Houtissen trokken zich uit de gelederen terug en stichten een eigen schutterij: “DIE JONGE SCHUTTEN 

VAN HOUTISSEN”. Rond die tijd kwam bij herstellingswerken aan het dak van de hoeve “De Licht” de 

vogel van 1596 te voorschijn en Paulus Paumen, pachter van de hoeve en kapitein van de schutterij, 

organiseerde in dat jaar het kermisgelag op de hoeve, waar ook de schuttenkamer was ingericht. 
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Schutterij St.-Martinus Dilsen- Houtissen: de 

oudste schuttersplaten 

Buiten enkele schaarse inlichtingen in de rolregisters van Dilsen bestaan er van uit die tijd geen archieven 

of documenten van de schutterij die ons wat wijzer zouden maken. Wel bestaan er enkele schuttersplaten 

van uit die tijd: 7 voor Dilsen en 5 voor Houtissen.  

 

Voor Houtissen noteren wij de volgende breuken: 

 1. Matheus Mevissen  1718 18. Louis Jacobs 1884 

 2. Willem Klingeliers 1721 19. Louis Moors 1890 

 3. Cornelis Mooers 1752 20. Martinus Op ’t Eynde 1891 

 4. Dirk Bisschops 1760 21. Martinus Jacobs 1892 

 5. Martinus Segers 1766 22. Martinus Jacobs 1893 

 6. Henricus Severijns 1786 23. Martinus Jacobs 1894 

 7. Martinus Bisschops 1811  24. P.J. Paumen 1895 

 8. Pieter Tulleneers 1816  25. H. Moors 1900 

 9. Pieter Nijsen 1819 26. Martinus Jacobs 1903 

10. Martinus Jacobs 1854 27. P.J. Jansen 1904 

11. I. Kaas 1865 28. Antoon Jacobs 1906 

12. Lambert Jacobs 1876 29. Antoon Jacobs 1907 

13. Theodoor Nijsen 1877 30. Mathieu Savelkoul 1908 

14. Jean Boutsen 1878 31. Antoon Jacobs 1909 

15. Louis Colson 1881 32. Martinus Rademakers 1910 

16. H. Cuypers 1881 33. Pierre Lemmens 1911 

17. S. Coenen 1882 34. Mathieu Kees 1913 

                 35. Mathieu Kees 1914 

 

Er valt te onderstellen dat de oudste breuk van 1718, 

geschonken door Matheus Mevissen, en deze door Willem 

Klingeliers, anno 1721, samen met de oudste vogel 

afgenomen zijn van de krans van Dilsen om deze van 

Houtissen te versieren. De plaat van Matheus Mevissen, 

hing/hangt juist boven de vogel en verbindt de twee 

kettinguiteinden van de krans. Zij is zonder twijfel de éérste 

en oudste plaat van de schutterij van Houtissen. 

Na de Eerste Wereldoorlog kenden de schutterijen in de 

Maaskant in het algemeen niet meer die vroegere luister en 

bijval bij de bewoners. Ook in Dilsen was dat het geval. De 

twee schutterijen hadden om zo te zeggen geen structuur 

meer en hun activiteiten beperkten zich tot de jaarlijkse 

meiboomplanting op de éérste zondag van de maand mei. 

Ook dit laatste gebruik ging stilaan verloren. 

 

Na de bevrijding van ons dorp in september 1944, duurde het nog tot in 1948 eer de twee schutterijen hun 

activiteiten hernamen. Mannen zoals kruisheer Pater Sangers van Maaseik en meester Pierre Creemers 

van Molenbeersel (toen vice-president van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie) hebben er veel toe 

bijgedragen dat de schutterijen hun vroegere glans herwonnen. 

 

Ondertussen hielden Mathieu Kees en Jaak Opdenakker (dorpsfiguur Kuub van Liebeke) de vlam in 

Houtissen wakker en de respectabele lijst der koningen en keizers telde vanaf 1910 tot 1995 55 koningen 

en keizers. Hier de namen: 

 

Martinus Rademakers 1910 Jan Jacobs 1960 

Pierre Lemmens 1911 Jaak Coolen 1961 

Mathieu Kees 1913 ’14 ’23 ’26 ’30 Cornelus Engelen 1962 

Jaak Bouten 1919 ’20 ’21 (*)  Jan Jacobs 1963 
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Koning Nicolaas Janssen 1955 en Koning Jaak Opdenakker 1951 (Kuub 

van Liebeke) 

 

Jaak Laarmans  1921 ’22 ’27 Jan Schurgers 1964 ’65 ’66 (*) 

Hendrik Pijkels 1929 ’31 ’39 Jan Jacobs 1967 

Theodoor Snijkers  1935 Alfons Mertens 1968 ’69 ’70 (*) 

Theodoor Merken 1936 Jacky Deserno 1970 ‘71 

Godfried Habets 1937 Leopold Peeters 1972 

Renier Laermans 1938 Cornelus Engelen 1973 ’74 ’75 (*) 

Albert Laermans 1939 Henri Claessens 1975 

Oorlog  Jonny Bredolk 1976 

Albert Laermans 1948 ’49 Jozef Saesen 1977 

Jaak Opdenakker 1951 Albert Laermans 1978 

Louis Thijs 1952 Jozef Tworek 1979 

Leon Brouwers 1953 Theo Snijkers 1980  Burgemeester 

Nicolaas Janssen 1954 ’55 Jan Gijsen 1981 

Leopold Boonen  1956 Jan Gijsen 1982 

Willy Ramakers 1957 ’58 ’59 (*) Georges Mathijssen 1983 

Mathieu Ramakers 1959  Georges Mathijssen 1984 

 

                                                          

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Bex 1985 Georges Mathijssen  1994 

Georges Mathijssen 1986 Bart Mathijssen  1995 

Pierre Mathijssen 1987 ’88 ’89 (*) Bart Mathijssen  1996 

Peter Mathijssen 1989 Hubert Vanhaen  1997 

Jan Gijsen 1990      Ronny Vranken  1998                                                            

Jean Wampers 1991 Hubert Vanhaen  1999 

Georges Mathijssen 1992 Michel Stouten  1993  

 

MILLENNIUM  

Jean Paul Haldermans 2000 Voorpijls Guy  2008 

Jean Paul Haldermans 2001 Peeters André  2009 

Jos Nouwen 2002  Joosten Harie  2010 

Jean Paul Haldermans 2003 Schurgers Mathieu  2011 

David Van Haen 2004 Schurgers Mathieu  2012 

Pierre-René Bocken 2005 Schurgers Mathieu  2013 (*) 

John Janssen 2006 Baeten Josef  2014 

Peeters André 2007                                       

(*) keizer 
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1 mei 1996:  400-jarig bestaan  1596-1996 en nieuwe kostuums voor de Koninklijke Schutterij St.-Martinus Dilsen-

Houtissen 

 

Feestweide Sint-Martinus 

Op 8 februari 1957 bereikte Dilsen vanuit het koninklijk paleis te Brussel, het nieuws dat de schutterij van 

Dilsen-Houtissen voortaan het predikaat “Koninklijke Maatschappij” mocht voeren, een benoeming die 

met de nodige luister gevierd werd. 

Langzamerhand werd, zoals dat in het 

verenigingsleven gaat, ook de 

schutterij door moeheid aangetast. 

Daar kwam echter verandering in toen 

Pierre Mathijssen in 1990 het roer 

overnam van zijn broer Georges. 

 

De schuttenkamer, die na talrijke 

omzwervingen, gevestigd was in het 

café “Mia Hendriks” in de Ogenstraat 

(beter bekend als “bij de Bats”), kreeg 

een nieuwe accommodatie op de 

Bakkershoef, waar Jaak Coolen, 

secretaris van de schutterij, een deel 

van zijn eigendom belangloos afstond 

aan de vereniging. 

Door de intense inzet van het bestuur en leden ging een lang gekoesterde droom in vervulling en werd een 

eigen “sjötterskamer” ingericht, waar van dan af jaarlijks de vogel wordt geschoten en allerlei 

nevenactiviteiten plaatsgrijpen. Ofschoon uitgerust met allerlei nieuwe en verbeterde structuren en goed 

onderhouden schietoefeningen, blijven de resultaten onder de middelmaat, ondanks inzet en volharding. 

Ieder jaar wordt er deelgenomen aan de “Oude Limburger”, het O.-L.-S., met de hoop ooit deze begeerde 

trofee naar Dilsen te halen. “Ooit,” zegt voorzitter Pierre Mathijssen, “ooit zal het ons lukken en dan is 

Dilsen te klein.”  

Het terrein ligt er en de slogan voor dit evenement is al klaar: “Dilsen gewoon te gek” Ontstaan in 1596 

uit de Sint-Martinusbroederschap is de schutterij één van de oudste dorpsverenigingen. Ze speelt sinds 4 

eeuwen een kleur- en zinrijke rol in de Dilserse gemeenschap. De aloude gilde heeft een taai leven 

gekend. Vaak opgehouden in moeilijke tijden zoals bezettingen door vreemde troepen, oorlogen, 
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Nationaal Koningschieten 2004 te Dilsen 

Keizerspaar Pierre Mathijssen - Truda Geelen 

De door Pierre Mathijssen behaalde erekruisen:  

1x 102 schoten, 2x 102 schoten, 3 x 102 schoten 

en het bondskruis 182 schoten 

 

natuurrampen, enz… werd ze telkens door moedige Dilsenaren, die van traditie en folklore hielden, 

heropgericht. Zoals gezegd, dingt de gilde ieder jaar mede naar de verovering van het O.-L.-S. of, 

kortweg genoemd de “Oude Limburger” - titel, waarop iedere Limburgse schutterij fier is om de UM 

(beeld) in de wacht te slepen. Hier is een deelname van 175 schutterijen van de beide Limburgen met een 

toeschouwersaantal van zo’n 50.000 mensen + 10.000 schutters. 

 

Mocht ooit deze begeerde titel ten deel vallen aan de schutterij St.-Martinus Dilsen-Houtissen, dan zal dit 

de bekroning zijn van het vier eeuwen taaie leven van de schutterij. 

Het weze hun van harte gegund.         

         

                                                               

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

De schutterij behaalde de 1
ste

 prijs in de optocht op het O.L.S. 2012 te Ellikom 

Koningspaar 2010 Harrie en Mieke Joosten - 

Vandewinkel 

 

Vaandeldrager Guy Voorpijls behaalde  

1
ste

 prijs op het Nationaal Koningsschieten 

te Antwerpen 2012 

 

Nog wat foto’s uit recente jaren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                      
                                                              
                                                       

                                           
 

                                                  
  
 
  



20 

 

Mathieu Schurgers, Koning 2011, 2012 

en 2013 en keizer en Koningin Suzy 

Schurgers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVEN STIL STAAN BIJ  ONZE DORPSFIGUREN: TJEU DEN 

DIEPER, SCHUTTERSCOMMANDANT EN LIJKBIDDER VAN 

DILSEN 
 

Nu steeds meer volkse folklore verdwijnt en het leven alsmaar kaler wordt, is het zeker boeiend even stil 

te staan bij het vogelschieten van de “sjeutte” van Dilsen. Dan denk je meteen terug aan vroeger, aan de 

glorietijd van de “sjeutte”, met figuren als Tjeu den Dieper, Dikke Jaak, Kub van Liebeke, de 

vooropstaak, Door de Luut, Zjang van Naard Schurgers en Jaak van Bet. 

 

Pinkstermaandag hebben ze in Dilsen aan de witte kapel de vogel weer afgeschoten, een jaarlijkse 

traditie, vlijtig in stand gehouden door de schutterij van Dilsen-Houtissen. Neel van den Engel werd 

verdiend koning en wel voor de tweede keer in 1974. 

Mathieu Kees, beter en destijds alom gekend als Tjeu den Dieper, zal nu alweer zo’n 65 jaar dood zijn. 

Dit is een hele tijd, maar vergeten is men Tjeu den Dieper nog lang niet in Dilsen. Daarvoor was hij een te 

opmerkelijk figuur. Tjeu was commandant van de schutterij. Je moest Jantje van Nes eens horen vertellen 

hoe hij de compagnie in beweging zette als een volleerd sergeant  uit de Eerste Wereldoorlog: 

“Tamboer… compagnie, compagnie 

Soldero en avo 

Parla, parla, fladderwat 

Mars en avant!” 

en ”Allez, nondedjeu, kom!” 

Dit laatste was op zijn broer Zjang die al wat ouder en meestal zat, was en daardoor niet goed kon volgen. 

 

En niemand kon zoals hij het reglement voorlezen voor de vogel afgeschoten werd. Met luide stem riep 

hij dan: “Het éérste schot door de burgemeester, het tweede door de pastoor, het derde door de kapelaan, 

het vierde door de koning van vorig jaar en dan schiet alleman die wil schieten.”, waarbij hij de ie-klank 

wat langer rekte en dit woord in het Maaslands een eerder triviale betekenis krijgt. En verder: “Wie niet 

van de maatschappij is en de vogel afschiet, moet een nieuwe vogel betalen en een ton bier in een café 

door hem te bepalen.” 
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Hij zelf schoot de vogel eens af en werd koning. De koning wordt dan gekust door de koningin en dat was 

toen Lén van Drej van Naardje. Zij gaf Tjeu de klassieke kus en menig Dilsenaar weet nog precies dat 

Tjeu toen vergeten was zijn sigaar uit de mond te nemen… 

 

Tjeu cumuleerde zijn functie van commandant van de schutterij met die van lijkbidder. Een lijkbidder als 

hij hebben ze in Dilsen en uren in de omtrek nooit meer gekend. Meester Jaak schreef hem eens een 

lijkrede voor, maar het nadeel daarvan was dat Tjeu ze uit het hoofd moest leren, want lezen kon hij niet. 

Ieder Dilsenaar van toen weet nog hoe Tjeu dan “Den Engel des Heren” voorbad, zo van ”Maria liep met 

enen haas door het gebergte. Den Heiligen Geest had zijn sigaren uitgedeeld. Maria heeft een baard en 

toch is ze maagd gebleven.” En die keer toen hij het Weesgegroet aanhief en niet meer verder kon: 

”Weesgegroet, weesgegroet, weesge… maar nondedjeu hoe gaat het toch alweer…” 

 

Op een keer hield hij voor een overleden schuttersmakker in Meeswijk de lijkrede. In het vuur van zijn 

betoog riep hij toen uit: “Al zijt ge communist, al zijt gij socialist, maar iets bestaat er!”, daarmee doelend 

op het metafysische en hij sloeg met een vuist op de zerk, waardoor de kroon ervan af rolde en pardoes in 

het graf viel.  

 

De dood komt, zoals hij herhaaldelijk beweerde, als een dief in de nacht, en hij verduidelijkte zijn stelling 

door met van emotie vibrerende stem te roepen: “Verliefden gaan naar hun verloofden en opeens… het is 

gedaan!” Buiten zijn lijkbidderschap en commandantenfunctie placht hij zich niet met een 

beroepsbezigheid onledig te houden. Hij had wel een café met een gammel, geroodseld danszaaltje waar 

hij ook ijs en haringen verkocht. Aan het plafond had hij potjes bevestigd tegen het doorregenen en hier 

en daar stonden houten paaltjes als steunpilaren om het ding overeind te houden. Maar wat is er daar 

onder de oorlog afgedanst geworden! Teij van de burgemeester danste zo hard dat hij vol roodsel zat na 

zo’n avondje, inspanningen die trouwens rijkelijk beloond zijn, want hij heeft er zijn Tin leren kennen.  

 

Tjeu was echter geen zakenman en vergat, evenals Nes en de vrouw (“Ik en Nes en de vrouw en de 

kinderen” placht hij te zeggen) op te schrijven wat geconsumeerd en niet meteen betaald werd en zo 

kwam het dat ie een keertje vertwijfeld uitriep: “Nu heb ik de zaal twee daag vol gehad en ik heb er nog 

bij ingeschoten! Wie kump dat toch?” 

 

Ze haalden bij hem een keer het soepvlees uit de ketel en duwden een schotelvod in de plaats. In die tijd 

was het gebruikelijk dat het cliënteel het vlees van de cafébaas uit de kelder en keuken liet verdwijnen, 

een gebruik dat overigens tot voor enkele jaren bij Julia in de Wollen Sok nog in zwang was. 

 

Arme, goede Tjeu den Dieper. 

Men zou nog uren over hem kunnen bezig zijn: van die keer dat hij met Teike van de Ontvanger, die 

trouwens advocaat voor Malbroek was, naar Hasselt toog, gekleed als Franse generaal, of van die keer dat 

ie een tak afzaagde waar hij zelf opzat. We zullen het hier maar bij laten. 

 

Weesgegroet, Tjeu den Dieper en… hoe het nu verder gaat, is niet meer belangrijk voor U. En of er nog 

iets bestaat? Wij weten het nog altijd niet, Tjeu wel! 
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Confederatie der Historische Schuttersgilden vzw 
Confédération des Gildes de Historiques de tir a.s.b.l. 
Conföderation der Historischen Schützen V.ô.E. 

Ondernemingsnummer: BE 0454.495.874 

 

 

 

HOVE 22 JUNI 2014 - CONFEDERATIEKONINGSCHIETING  
 

Onder een stralende hemel kwamen de Confederatiegilden één na één toe op de terreinen van voetbalclub 

Hove Sport. Hun respectievelijke koningen zullen in de namiddag opwaarts schieten om aldus een nieuwe 

confederale koning te schieten. 

 

Maar eerst was er om 9.30 uur de gildemis in de Sint-

Laurentiuskerk. Z.E.H. Paul Cools ging voor in de 

eucharistieviering. Muzikale opluistering van de misviering 

gebeurde door het kerkkoor onder leiding van Frans Jacobs en het 

“Koperensemble Concertband Antwerpen”, die het geheel 

verfraaiden met prachtige muziek van Händel en Grieg. 

 

Na de kerkelijke ceremonie trokken de schuttersgilden in optocht 

door de straten van Hove richting voetbalveld. Een welkomstwoord 

door hoofdman Jan Severyns luidde een receptie in, aangeboden aan 

de aanwezige confrères en sympathisanten door de gastgilde “De 

Aloude Schuttersgilde den Crans” van Antwerpen. Nadat de hapjes 

waren verorberd en de cava rijkelijk had gevloeid was het tijd om 

het middagmaal weg te werken.  

 

Om 14 uur namen de nevenactiviteiten een aanvang. De Confrères 

konden zich meten in wedstrijden balanskruisboog 20 m en 

luchtdrukkarabijn liggende wip pluimen.  

 

Om15.30 uur werden de koningen onder de staande wip verwacht 

om er te heulen. Iedere koning legt zijn sleutel(s) in een mandje. De sleutels worden naar een mikpunt 

geworpen en aldus wordt de schietvolgorde bepaald. 

 

Na het ereschot van de uittredende Koning Jan Moortgat - hij miste glorieus de vogel - volgden in 

heulvolgorde: Robert Govaerts, Jan Moortgat, Angelo Sevenants, Jan Cocquyt, Lieve François, Niels 

Janssens, Hugo Baumans, Marcella Van Welden en als hekkensluiter Dirk Luycks. 

 

Met het 97
ste

 schot in de tiende ronde haalde Niels Janssens de laatste restanten van de koningsvogel neer 

en schoot zich aldus Confederatiekoning 2014. 

Proficiat Niels. 

Jan Severyns 

Hoofdman 
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KONINKLIJK SCHUTTERSVERBOND VEURNE AMBACHT 

EN ZUID-WESTLAND 

 
De Koninklijke Schuttersverbonden Veurne Ambacht en Zuid-Westland hielden voor het eerst in hun 

geschiedenis samen hun algemene vergadering. Traditioneel werden we getrakteerd door de burgemeester 

van de stad Lo, Lode Morlion. Tijdens de bijeenkomst werden de kampioenen van beide 

schuttersverbonden in de bloemetjes gezet. In totaal waren 23 schuttersmaatschappijen aanwezig. 
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VERSLAG GROOT BRABANTS GILDEFEEST TE DILBEEK 

OP ZATERDAG 28 JUNI 2014 
 

Omstreeks 9 uur komen de leden van de verschillende gilden die deel uitmaken van de 

Hoofdschuttersgilde van Brabant bijeen in het gemeenschapslokaal Solleveld te St.-Martens-Bodegem. 

Om 9.30 uur maken de koningen van deze gilden, 10 in totaal, zich op om de oppergaai neer te halen en 

zich zodoende tot opperkoning van Brabant te schieten. Bij gebrek aan een staande wip, is deze oppergaai 

voor de gelegenheid op een stang gestoken, bevestigd aan een hoogtewerker. 

 

Cyriel Theys, keizer van de gilde van Haacht en keizer van Brabant, mag als eerste zijn 3 ereschoten 

lossen. Dan is het de beurt aan de uittredende koning van Brabant, Johan Van der Veken van de gilde van 

Dilbeek, om zijn titel met eveneens 3 schoten te verdedigen. 

Vervolgens mogen de andere koningen aantreden en na een korte maar spannende wedstrijd is het Frans 

Vertonghen van de gilde van Neder-over-Heembeek die zich in de 7
de

 ronde tot koning van Brabant 

schiet. De vreugde is groot bij de Heembeekse gildeleden, want het is sedert 1986 geleden dat hen deze 

eer te beurt viel. 

 

De 73-jarige nieuwe koning van Brabant, Frans Vertonghen, was 

zwaar onder de indruk van zijn prestatie en moest enkele 

ogenblikken bekomen vooraleer hij de felicitaties in ontvangst kon 

nemen. In 1978 werd hij lid van de gilde van N.O.H., waar hij 

vrijwel onmiddellijk de functie van schietmeester waarnam en dit 

tot op heden. Pas in 2013, na 35 jaar lidmaatschap, werd hij voor de 

allereerste keer koning van de gilde en nu maakt hij het werk af 

door zich tot koning van Brabant te schieten. 

 

Tijd nu dus om te genieten van een stevige pint en van de lekkere 

BBQ. 

 

Om 12.45 uur vertrekken wij naar de St.-Martinuskerk van St.-

Martens-Bodegem voor de plechtige eucharistieviering opgeluisterd 

door het koor Framagomi dat ons, a-capella, de Missa 1641 van de 

barokcomponist Claudio Monteverdi brengt. Een mooie oude kerk 

vol met gildeleden in traditionele klederdracht en prachtige 

gezangen, meer is er niet nodig voor een stijlvolle en ingetogen 

misviering. 

Om 14.15 uur vertrekt de optocht van de gilden door het centrum van 

St.-Martens-Bodegem langs mooie villa's en oude hoeven. De optocht 

wordt opgeluisterd door de muziekmaatschappij "De Vrije Belgen" van 

St.-Martens-Bodegem. 

 

Terug in het lokaal nemen de nieuwe opperkoning en zijn echtgenote 

Paula Van de Velde plaats op het podium voor de huldigingsceremonie. 

Na de korte toespraken van Johan Collignon, hoofdman van de 

Dilbeekse gilde, van mevr. Diane Van Hove, schepen van cultuur van 

de gemeente Dilbeek en van Paul Stoop, opperhoofdman van de 

Hoofdschuttersgilde van Brabant, worden de verschillende eretekens 

aan de nieuwe koning van Brabant overhandigd. 

 

Allereerst wordt de wisselbeker overhandigd door de uittredende 

koning Johan Van der Veken die hem een gans jaar mocht koesteren. 
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Aan deze beker wordt door elke koning die hem wint een zilveren schildje bevestigd. Vervolgens wordt 

hem de koningsvogel omgehangen door Paul Stoop. Dan is het de beurt aan de burgemeester van Dilbeek, 

de heer Willy Segers, om de zilveren koningsschotel, door koning Boudewijn in 1958 aan de gilden 

geschonken, af te geven. Mevr. Van Hove en mevr. De Dobbeleer, beiden schepen van de gemeente 

Dilbeek, mogen respectievelijk de beker en de schotel afgeven die door de nieuwe opperkoning als 

aandenken mogen behouden worden. En tot slot wordt hem nog door Willy Willems, opperdeken, de 

medaille van de Hoofdschuttersgilde van Brabant omgehangen. Nadat de fanfare "De Vrije Belgen" een 

serenade bracht aan de nieuwe Opperkoning en zijn echtgenote, is het de beurt aan de keizers en de 

koningen van de gilden om hun geschenken aan te bieden. 

 

Na deze huldiging van de nieuwe koning van Brabant worden de eretekens van de Orde van de Papegaai 

uitgereikt. Dit jaar was er maar één persoon die deze mocht ontvangen, namelijk Lucien Pletinckx, 

hoofdman van de gilde van Herne, die een gouden papegaai kreeg voor 50 jaar lidmaatschap van zijn 

gilde. Proficiat Lucien. 

 

Het feest wordt voortgezet met de dansoptredens 

van de gilden van Meensel-Kiezegem en Schaffen 

en een optreden van het "Duo Retro" dat ons 

vergastte op meezingers begeleid door contrabas 

en accordeon én een geslaagde finale op trompet. 

 

Om 17.45 uur worden de prijzen uitgereikt aan de 

laureaten van de kampioenschietingen. Er mag ook 

nog vermeld worden dat de nieuwe opperkoning 

Frans Vertonghen eveneens op deze schietingen de 

medaille behaalde van beste schutter op staande wip 

met 13 punten. 

 

Om 18 uur wordt het feest afgesloten met de traditionele polonaise, gevolgd door de slottoespraak. Tot 

slot mochten de afgevaardigden van elke gilde een glazen kunstwerk als aandenken aan dit feest afhalen. 

Er rest ons nog de organisatoren van dit feest te feliciteren en onze dank te betuigen aan al de 

medewerkers aan deze mooie geslaagde dag. 

 

Tekst: Christiane Van Muylders-Beck (N.O.H) 

Foto’s: Davy Ickx 

 

 

KARABIJNSCHUTTERSGILDEN VERBOND BERINGEN-

MIJNSTREEK 
 

Het kampioenschap voor de klepschutters en -schutsters van Beringen-Mijnstreek zit er weer op. Dit 

kampioenschap wordt beslist over 10 wedstrijden, telkens bij één van de aangesloten gilden. Een ploeg 

bestaat uit 6 schut(s)ters die elk 5 kogels schieten per wedstrijd. Daarnaast zijn er ook individuele titels te 

winnen. De weergoden waren ons dit jaar zeker niet gunstig gezind en tijdens meerdere wedstrijden 

moest er geschoten worden bij vrij felle wind, wat uiteraard de uitslagen niet altijd ten goede kwam.  
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De kampioenenploeg van Linkhout A 

 

Op zondag 24 augustus was dan onze laatste wedstrijd bij St.-Willebrordus Meldert. Hier werden ook de 

individuele titels uitgekaveld. 

Bij de A-ploegen was St.-Trudo Linkhout de beste met 298/300 punten vóór Laren met 297. Linkhout 

was liefst 6x de dagwinnaar op de wedstrijden en zijn bijgevolg de terechte kampioenen. 

 

Bij de B-ploegen was het een spannende strijd tot de voorlaatste wedstrijd tussen Gestel en Geenhout. 

Toen miste Geenhout maar liefst 5x. Eendracht ELS Gestel was de beste met 293/300 punten, vóór 

Geenhout met 286/300. 

 

In de C-reeks was St.-Joris Brelaar Paal de beste met 282/300 vóór Paalstraat met 278/300. 

Brelaar heeft het ganse seizoen aan de kop van de rangschikking gestaan. 

 

Bij de jongeren waren er nog 2 schutters over die 50/50 behaalden. Kampioen werd Kevin Coenen van 

St.-Ludovicus Paalstraat met 3/3 vóór Yannick Volders van Brelaar. 

 

Bij de heren waren er 17 schutters die niet gemist hadden. Uiteindelijk werd Johan Laveren van St.-Trudo 

Linkhout kampioen met 18/18 vóór zijn zoon Robin met 17/18 en Patrick Peremans van Geenhout met 

16/18. 

 

Bij de dames waren er 5 schutsters zonder misser. Kampioen werd Marina Renders van St.-Lambertus 

Laren met 15/15 voor Vermeyen Brigitta van Geenhout met 8/15 en Snyers Sonja van Laren met 7/15. 

 

Bij de senioren mannen waren er 3 schutters over met het maximum. Georges Kenens van Meldert miste 

reeds zijn 2
de

 schot in de kaveling zodat het een spannende strijd werd tussen Julien Meyen en Jean De 

Wit, beiden van St.-Antonius Geenhout. Uiteindelijk was Julien de beste met 15/15 vóór Jean met 12/15. 

 

Bij de senioren vrouwen werd Gabriella Schroven van St.-Antonius Geenhout kampioen met 49/50 vóór 

Marie-Josee Willekens van Gestel met 47/50 en Magda Isenborghs van Geenhout met 47/50. 

 

Op zaterdag 16 augustus was er de jaarlijkse keizerschieting van het verbond Beringen-Mijnstreek. Deze 

wedstrijd ging door bij Eendracht LS Gestel. De schietstanden waren prima in orde en dit was ook 

merkbaar in de uitslag. 

 

Koning van het gewest werd Dany Claes van St.-Lambertus Laren met 24/24 vóór Victor Peremans van 

Hulst met 23/24 en Johan Laveren met 17/24. Koningin werd Diana De Blick van Eendracht LS Gestel 

met 18/18 vóór Gabriella Schroven van Geenhout met 16/18 en Sonja Snyers van Laren met 9/18. 

 

Julien Meyen 

 

 

                                                            

 

 

 

                                                  

 

 

 

  

Keizerschieting heren: Victor, Dany, Johan 
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Keizerschieting dames: Gabriella, Diana, Sonja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONZE SCHIETSTANDEN ZIJN BEZET 
 

De karabijnschuttersgilde St-Lambertus Laren (Lummen) kreeg onverwacht bezoek van enkele ooievaars. 

Ze landden boven op de kogelvangers.  

Zou dit een teken kunnen zijn van verjonging binnen de Gilde?  .  

Fons Claes slaagde erin om dit mooie beeld vast te leggen en met ons te delen, waarvoor dank. 

 

Zelfs tijdens de laatste wedstrijd van het Verbond Lummen op 31 augustus zijn de ooievaars met een 

omvangrijke groep de ganse dag in de buurt gebleven. Dit is een mooi voorbeeld hoe schutterijen en 

natuur toch samen naast elkaar kunnen bestaan. 

Jean De Wit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de twijfelaars: deze foto is echt!! 
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Norbert Valcke, hoofdman WTO overhandigt de trofee aan 

Marc Vandepoele, hoofdman SBO en tevens nieuwe Sire 

staande wip Groot-Oostende. 

MARC VANDEPOELE, SIRE STAANDE WIP  

GROOT-OOSTENDE 2014 
 

Op woensdag 28 mei (woensdag vóór O.-L.-

H.-Hemelvaart) was het voor de 13
de

 keer 

verzamelen geblazen om de titel van Sire 

Groot-Oostende op de staande wip te 

betwisten. Dit evenement dat in 2002, naar 

aanleiding van het 700-jarig bestaan van het 

Koninklijk Hoofdgild Sint-Sebastiaan 

Oostende, in het leven werd geroepen, is 

ondertussen een traditie geworden. De 

organisatie gebeurt om beurten door de twee 

Oostendse handboogmaatschappijen, nl. het 

Koninklijk Hoofdgild Sint-Sebastiaan (SBO) 

en de Koninklijke Handboogmaatschappij 

Willem Tell (WTO). Dit jaar greep het 

gebeuren plaats op de schietstand van Sint-

Sebastiaan aan de Leffingestraat.  

 

Stipt om 19.30 uur loste Peter Bouttelisier 

(WTO) als uittredende Sire zijn ereschot en het 

was meteen raak. Daarna volgden de 3 

officiële ronden en eveneens met zijn eerste 

schot haalde hoofdman Marc Vandepoele 

(SBO) de hoofdvogel neer. In de resterende 

ronden kon niemand nog de sirevogel treffen 

en diende gekampt te worden en pas na 20 

ronden lukte het Marc Vandepoele de 

hoofdvogel nogmaals vol te treffen. De nieuwe 

Sire staande wip Groot-Oostende was gekend.  

Onder een driewerf “hoera” werd de trofee aan 

de winnaar overhandigd. Nadien volgde er nog 

een beschrijfschieting en een gezellig 

samenzijn waarop de leden van de beide 

maatschappijen konden verbroederen. Alvast 

werd afspraak gemaakt voor volgend jaar op het terrein van Willem Tell in het sportpark “De Schorre”. 

 

 

JOSEPH HICKS REEDS 20 JAAR BESTUURSLID BIJ DE K.H.M. 

WILLEM TELL OOSTENDE 
 

Tijdens de viering van de kampioenen liggende wip seizoen 2013-2014 mocht bestuurslid Joseph Hicks 

uit handen van provincieraadslid Franky De Block de bronzen medaille van de Provincie West-

Vlaanderen in ontvangst nemen ter gelegenheid van zijn 20-jarig jubileum als bestuurslid bij deze 

Oostendse handboogmaatschappij. 

Op de foto vlnr : ondervoorzitter Laurent Schouteeten,  provincieraadslid Franky De Block, secretaris 

Noël Vantyghem, jubilaris Joseph Hicks, hofmeester Guy Leempoels, hoofdman-voorzitter Norbert 

Valcke, schatbewaarder Noël Vandecasteele en deken Daniël Bouttelisier. 
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K.H.M. WILLEM TELL OOSTENDE: NICO PYFFEROEN 

VOLGT ZICHZELF OP ALS KAMPIOEN LIGGENDE WIP 

2013-2014 
 

Voor het 2
de

 jaar op rij kroonde Nico Pyfferoen zich tot kampioen liggende wip bij Willem Tell Oostende. 

Hij eindigde met 395 punten, gevolgd door Oscar Schockaert (230) en Filip Huyghebaert (189). Bij de 

dames klasseerde Carol Verstraete zich als eerste met 98 punten. Eliza Deprez en Virginie Maselis 

behaalden met 83 en 80 punten respectievelijk de 2
de

 en 3
de

 plaats. In totaal namen 38 schutters deel aan 

dit kampioenschap en tijdens het voorbije winterseizoen kon de club rekenen op 1.402 aanwezigheden 

(t.g.o. 1.231 vorig seizoen) 

Naast de kampioenstitel werden door Nico en diverse andere leden nog verschillende individuele prijzen 

behaald. 

Vanaf 12 mei start bij Willem Tell Oostende het zomerseizoen op staande wip. Wegens bouwwerken is 

de eigen schietstand in het sportpark De Schorre momenteel niet toegankelijk en gaan de ledenschietingen 

door op verplaatsing. Iedere maandag wordt er geschoten op de schietstand van de Sint-Sebastiaansgilde 

in Bredene (Kapelstraat – naast het Staf Versluyscentrum) en iedere donderdag op de schietstand van het 

Koninklijk Hofgild Sint-Sebastiaan in de Leffingestraat te Oostende. De schietingen gaan door telkens 

van 19.00 tot 21.30 uur. 

 

Meer info op http://users.telenet.be/willemtell 

 

 

 

 

http://users.telenet.be/willemtell
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Kampioen Nico Pyfferoen, omringd door het bestuur en de confraters tijdens de kampioenenviering in 

lokaal Pax 
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KONINKLIJKE SINT-SEBASTIAANSGILDE WAANRODE  

450 JAAR JONG  

 
Op 15 augustus vierde de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde uit Waanrode haar 450

ste
 verjaardag. Ook de 

gilden aangesloten bij de Hoofdschuttersgilde van Brabant werden uitgenodigd om dit samen te vieren 

met de jubilerende gilde. 

 

Omstreeks 11.00 uur mocht kapitein Willy Willems een 130-tal gildeleden en sympathisanten 

verwelkomen. Hij verontschuldigde de hoofdman en zijn echtgenote, graaf en gravin d’Arschot-

Schoonhoven, die nog in het buitenland vertoefden en niet tijdig terug konden geraken. 

 

In een korte toespraak verwees hij niet alleen naar de huidige gildeleden, maar ook naar alle voorgangers, 

hoofdmannen en gildeleden die door hun inzet het mogelijk maakten dat de gilde vandaag na 450 jaar nog 

altijd bestaat. Tevens trok hij de aandacht op het prachtige culturele erfgoed dat bij deze gelegenheid 

tentoongesteld werd: het 17
de

 -eeuws beeld van de patroonheilige, de zilveren breuk met de zilveren 

borstplaat, geschonken door Joncker Phillippus Robertus van Schoonhoven, hoofdman van de gilde, toen 

hij zich tot koning schoot in 1693. Dit alles werd dan aangevuld met een gedeelte van het patrimonium 

zoals de meer dan 100 jaar oude bierpotten, foto’s, trofeeën, het vaandel van 1895, het nieuwe vaandel, 

enz… 

Niet alleen de gilden, maar ook burgemeester André Alles en gemeenteraadsvoorzitter Patrick Vandijck 

hielden er aan aanwezig te zijn op deze viering. De burgemeester loofde op zijn beurt iedereen voor de 

inspanningen van allen die ooit lid geweest zijn en zich steeds op vrijwillige basis hebben ingezet voor 

het behoud en het voortbestaan van dit cultureel erfgoed. Hij eindigde met felicitaties voor al degenen die 

zich ook nu nog geen 100, maar 200 procent voor de gilde inzetten.  
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De kapitein dankte hen en drukte de hoop 

uit ooit eens over een eigen wip te kunnen 

beschikken. 

 

Ondertussen hadden de vrouwelijke 

gildeleden de hapjes voor de receptie klaar 

gemaakt, de glazen gevuld en kon er getoast 

worden “op de Gilde”. 

 

 

Daarna mochten de burgemeester, de 

voorzitter van de gemeenteraad, de 

voorzitter van de Federatie van Vlaamse 

Historische Schuttersgilden en de secretaris 

van het Belgisch Overlegorgaan van 

Historische Schuttersgilden een 

openingsschot wagen op de wip, voor de 

gelegenheid aangebracht op een hoogte van 

28 meter op een hoogtewerker, gratis ter 

beschikking gesteld door André en Rita De 

Vos. 

 

Dan kon de schieting beginnen. Buiten de 

normale voorziene prijzen waren aan 

verschillende vogels en soldaatjes allerlei 

verrassingsprijzen verbonden. Het lot 

bepaalde dat Halen mocht starten, gevolgd door 

Schaffen, Dilbeek, Waanrode, Herne, Neder-

Over-Heembeek, Meensel en Bekkevoort. 

De 13-jarige Kelcy Daniels van Halen kwam als 

eerste aan de beurt en wist meteen een vogel van 

de wip te schieten. Beste schutters waren Glenn 

Verbist van Halen en Ferdi Luchtens van Herne 

met 10 punten, gevolgd door Adri Quick van 
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Schaffen, Eddy D’Haes van Neder-Over-Heembeek en Jan Rasschaert van Meensel met 9 punten. Eddy 

Vanbergen van Halen en Maurice Vankerckhoven uit Dilbeek behaalden 8 punten. Ook verschillende 

andere deelnemers wisten één of meerdere vogels neer te halen. 

Beste ploeg was Halen met 42 punten, gevolgd door Dilbeek met 23 punten en Neder-Over-Heembeek  

behaalde 20 punten. 

Omstreeks 18.00 uur werden de prijzen uitgereikt aan de laureaten. De kapitein dankte alle aanwezigen 

voor hun deelname en overhandigde vervolgens aan alle aanwezige gilden nog een herinneringsplaket 

 

Met vreugde stelden wij vast dat bij de Hoofdschuttersgilde van Brabant vriendschap en broederlijkheid 

geen ijdele woorden zijn, gelet op de verre verplaatsingen die sommigen er over hadden om aanwezig te 

zijn op deze viering. Dit mag ook wel eens gezegd worden. Hartelijk dank hiervoor. 

En nu, op naar de 500…, maar dit zal dan wel voor de jonge(re) generatie zijn. 

Willy Willems 
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JEAN VANDERHAEGHEN (SINT-ROCHUS GENT) 

BELGISCH KAMPIOEN SENIOR FIELD KRUISBOOG 2014 
 

Wie iets over de “Vanderhaeghens” publiceert in het kader van de Sint-Rochus Gilde heeft de keuze over 

drie generaties: 

1. Erewapenmeester en meester Stany Vanderhaeghen (+2013). 

2. Keizer Jean Vanderhaeghen (geboren 22-04-1954), keizer gekroond na 3 opeenvolgende jaren 

koningschap in 1976. 

3. Meester Christophe Vanderhaeghen. 

 

Zoon Jean (°1954), de tweede generatie, waarover deze bijdrage gaat, werd gedoopt en plechtig 

opgenomen als broeder in de gilde in 1971. Zijn peters waren niet de minste: meester Cyrille De Geyter 

en meester Julien Hoste. 

 

Wanneer we nu aan een opsomming beginnen van zijn gewonnen titels, is dit geen klein bier. Daarom een 

samenvatting. 

a) op 6 m: van 1975 t.e.m. 1986 7 maal koning van de gilde. 

b) op 10 m: 3 maal opeenvolgend koning, dus het keizerschap in 1976. 

c) op 20 m: 2 maal koning (in 1981 en in 1999), met daartussenin kampioen van België op 20 m in 1990. 

 

Het Gildekampioenschap ging aan hem ook niet voorbij: 

a) Op 6 m, tussen 1975 en 1992: 12 maal. 

b) Op 10 m, tussen 1975 en 1987: 7 maal. 

c) Op 20 m, tussen 1980 en 1990: 6 maal. De tweede en derde plaatsen werden in deze lijst niet 

opgenomen.  

d) Ook met de Trophyboog op 10 m won Jean het gildekampioenschap in 1981. 

 

De wilskracht die Jean tentoon spreidt, is een voorbeeld voor onze jongeren. Nu in 2014, op 60-jarige 

leeftijd nota bene, is hij er nogmaals in geslaagd zich kampioen van België te schieten in de Field 

discipline bij de seniors (704/900), een wedstrijd in open lucht op 65, 50 en 35 m, met telkens 30 pijlen, 

bekampt in Assebroek. Een field-kruisboog is een ultramodern aluminium wapen waarop een carbon 

spanlat bevestigd is. 

 

Bovendien was keizer Jean Vanderhaeghen eveneens een zeer verdienstelijk karabijnschutter bij de 

Gentsche Schutters. 

 

 

DRIE GENERATIES 

ONDER DE 

SCHIETBOOM 
 

MANESTRAAT – Bij schuttersbond 

‘Maas & Kempen’ wordt op de 

zaterdag na ieder bondsfeest een 

erekruiswedstrijd georganiseerd.  

Elke deelnemer aan het bondsfeest 

mag meedingen naar een ‘erekruis’. 

Volwassenen verdienen een erekruis 

bij 100 schoten zonder te missen en 

dit op bölkes van 1,5 cm ribbe. Bij de 
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jeugd wordt geschoten met de windbuks op bölkes van 1 cm ribbe. Het aantal schoten hangt af van de 

leeftijd en bedraagt 18, 27 of 36 treffers.  

 

Op zaterdag 28 juni 2014 traden bij St.-Martinus Kessenich voor schutterij St.-Hubertus Manestraat zes 

volwassenen en één jeugdig lid aan. Geen enkel schot werd gemist en dat betekende dus dat er zeven 

erekruizen meegebracht werden naar de Manestraat. Op zich is dat al een hele prestatie. Het bijzondere 

hiervan was toch wel dat er drie generaties van dezelfde familie een erekruis schoten. Bij de volwassenen 

was dat opa Jef Baens (64 jaar), papa Luc Baens (36 jaar) en de (klein)zoon Sven Baens (10 jaar) die met 

zijn 27 schoten z’n eerste erekruis behaalde. Samen met oma Marie-Louise Liebens en mama Heidy 

Voorpijl vormen zij een echte schuttersfamilie. Opa Jef is al 34 jaar commandant van de vereniging. Papa 

Luc loopt al 31 jaar als trommelaar mee en de jonge Sven, die trommelaar in opleiding is, draagt al zeven 

jaar het bordje van de schutterij in de optocht. Hopelijk krijgt de kleine Caro evenveel interesse in de 

schutterij als haar broer Sven, zodat samen met de andere jeugdige leden de toekomst van de vereniging 

is verzekerd. Wie weet, kan deze familie over een aantal jaren een eigen zestal vormen. 

 

 

 

vzw Kon. Karabijnschuttersgilde St. Jozef Oud-

Winterslag 
 

 

Clubkampioenschap 

 

Zoals elk jaar starten we het nieuwe seizoen met het schieten voor de titel van clubkampioen. Deze 

wedstrijd bestaat uit 3 op elkaar volgende zondagen met het verschieten van 12 kogels per wedstrijd. De 

schutters die op deze wedstrijden het maximum behalen van 36 treffers, gaan dan onderling kavelen 

totdat we uiteindelijk onze clubkampioen kennen.  

 

Daar dit een goede training is voor het komende seizoen en velen dit zo ook beschouwen, zijn er 

verschillende schutters die een confrontatie in de kavelrondes met elkaar moeten aangaan. 

Bij de dames ging uiteindelijk de titel naar Gisela Stulens en bij de heren was het Alain d’Exelle die titel 

wist te behalen. 

 

Gaaischieting op 25 mei 

 

Naar traditie richten we ook elk jaar onze gaaischieting in. Dit is een wedstrijd die verschoten wordt met 

het luchtdrukgeweer zodat onze steunende en sympathiserende leden ook kunnen deelnemen aan deze 

schieting. 

 

De schieting gaat in de volgende volgorde van start: eerst wordt er geschoten op de kop van de vogel, 

waarna de staart aan de beurt komt, gevolgd door de linker- en rechtervleugel van de vogel. Tot slot is 

dan de romp aan de beurt, die ook de meeste kogeltjes te verduren krijgt. Elk deel van de vogel dat 

neergehaald wordt, is verbonden aan een kleine prijs voor deze schutter in de vorm van een klein flesje 

jenever samen met een troosting voor de schutter die juist vóór en na deze schutter hun schietbeurt 

hebben. Diegene die dan de romp volledig doet vallen, krijgt een grote fles jenever en wordt omhangen 

met de krans van gaaienkoning die hij een gans jaar in zijn bezit mag houden en draagt tijdens de 

optochten. 

 

Er waren 23 deelnemers die zich hadden aangemeld voor deze schieting. Deze kende een mooi verloop 

mede dankzij het mooie weer. 
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De prijzen werden als volgt verdeeld: 

Kop: Carl Vanbouwel 

Linkervleugel: Ivan Briers 

Rechtervleugel: Sabine Knoops 

Staart: Ivan Uden 

Romp: Stan Krolicki, die daarmee de titel van Gaaienkoning 2014 veroverde. 

In het totaal werden er 213 kogeltjes afgevuurd in een tijdspanne van 2 uur 20’.  

 

Koningschieten 

 

Na enkele jaren het koningschieten op de vogel te houden, werd er begin dit jaar tijdens de algemene 

vergadering door de leden de vraag gesteld om dit evenement terug door te laten gaan op de klep. Dit 

voorstel werd na stemming aangenomen en goedgekeurd. Zodoende werd op zondag 8 juni het schieten 

van de koning en koningin terug in een meer spannende vorm verschoten. 

 

Nu naar het gebeuren zelf. Onder een stralende zon werd er in Houthalen-Oost verzameld om samen met 

het trommelkorps onze optocht te houden naar onze uittredende Koning Hugo Steyls en zijn gemalin 

Christiane Hardy in de Cipressenstraat. Daar aangekomen werd er aangebeld om onze koning eer te 

betuigen door de gilde. Een inspectie van de rangen werd gehouden, na eerst de groet te brengen aan het 

gildevaandel. Door onze voorzitter werd er een woordje geplaatst en onze ondervoorzitter en eresecretaris 

had zoals elk jaar weer een prachtig woord in dichtvorm op papier gezet en voorgelezen. Dit gebeurde 

onder toezicht van vele familieleden en buren van onze koning en zijn gemalin. Na de geplogenheden 

nam Hugo het woord en nodigde ons allen uit in de tuin waar de versnaperingen al klaar stonden. Rond de 

klok van 15 uur moest er een einde gemaakt worden om ons terug naar onze schietstand te begeven, waar 

we het tweede deel van onze hoogdag moesten volbrengen. 

 

Om 16 uur werd er aan de bomen verzameld om over te gaan tot de ontkroning en het gebed voor onze 

ontvallen schuttersbroeders en -zusters. Door de afgevaardigde van het stadsbestuur en sportdienst werd 

er ook nog een woordje geplaatst en natuurlijk mocht onze E.H. Proost niet ontbreken en deed ook zijn 

duit in het zakje.  

 

Om 16.15 uur werd er begonnen met het koningschieten door het afvuren van de ereschoten door onze 

genodigden. Door 6 dames en 11 

heren werden de voorronden 

aangevangen en deze zou bij de 

dames al onze nieuwe Koningin te 

kennen geven, want alleen 

Christiane Hardy wist de voorronde 

foutloos af te werken met een 9 op 9. 

 

Bij de heren slaagden er echter maar 

5 schutters in een feilloze voorronde 

en er werd overgegaan naar de 

kavelingen. In de eerste kavelronde 

werd de groep al verkleind door het 

afvallen van 2 schutters. In 

kavelronde 3 liet onze clubkampioen 

Alain d’Exelle de klep van 16 mm 

staan waardoor de 2 overgeblevenen, 

Hugo Steyls en Luc Smets, het 

spannend maakten voor zichzelf en 

zeker voor de talrijke aanwezigen. Uiteindelijk liet Luc Smets in de 5
de

 kavelronde om 19.20 uur zijn 46
ste

 

klep staan waardoor Hugo Steyls zichzelf mocht opvolgen als koning. Proficiat aan het koninklijk 
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echtpaar. Deze wedstrijd, die een volle 3 uur in beslag nam, werd afgesloten met een tournée générale van 

onze vorsten.  

 

Commandant Luc Smets 

 

KINJER O.L.S. IN GREVENBICHT 

 
Donderdag 26 juni was het zover. De 2 anders zo luidruchtige 5

de
 leerjaren van basisschool 3K uit 

Kinrooi waren heel stil toen de bus hen op deze zonnige morgen kwam ophalen aan school. Toegegeven, 

het was vroeg. Om 08.15 uur stonden alle leerlingen in uniform en voorzien van alle attributen, klaar om 

in te stappen.  

 

Een half jaar was er hard gewerkt: er moesten immers uniformen gemaakt worden, allerlei attributen 

moesten gemaakt worden en vooral, er moest veel geoefend worden. Trommelen, marcheren en uiteraard 

moest er veel getraind worden in het schieten met de luchtbuks op “böllekes”, en dit allemaal met veel 

fantasie en creativiteit. 

 

De schutterij Sint-Martinus uit Kinrooi begeleidde de school in deze voorbereidingen en gaf adviezen aan 

de leerkrachten, want zij zijn tenslotte diegenen die alles in goede banen moeten leiden. 

Iedereen stond er piekfijn bij die morgen. Alleen waren ze erg stil en dat was niet alleen omdat zij vroeg 

op school moesten zijn om zich om te kleden. Zenuwen waren er ook bij en dat is maar goed ook, want de 

opgave was niet niks. Zij gingen deelnemen aan een echt schuttersfeest, als een echte schutterij. 

Eenmaal aangekomen op het grote feestterrein in Grevenbicht, stond een begeleidster klaar om iedereen 

op te vangen en te zorgen dat de hele schutterij, met begeleiders en leerkrachten, op het juiste tijdstip op 

de juiste plaats zou zijn. 

 

Als eerste onderdeel was er de opening. Daarvoor hadden de leerlingen het Limburgs volkslied geleerd, 

en iedereen zong enthousiast mee. Gelukkig waren de toespraken erg kort, waarna de optocht van start 

ging. De schutterij van basisschool 3K had nummer 4 in de optocht en dat was goed, want dan hoefden zij 

niet zo lang te wachten. Tijdens de optocht werd er duchtig op los getrommeld en gemarcheerd, tot aan 

het defilé. Daar zaten de genodigden en moest de schutterij stoppen en een kwart slag maken. De 

commandant gaf het commando dat de yell moest geroepen worden. Dat leverde in ieder geval een 

daverend applaus op. Daarna werd er stevig doorgemarcheerd, terug richting feestterrein, waar alle 

deelnemers een lunchpakket aangeboden kregen. 

 

Veel tijd om te bekomen was er niet, want er moest al in de eerste reeks geschoten worden. Dat was pas 

een zenuwenstrijd. In de eerste reeks ging het prima, want alle 18 böllekes gingen er vlot vanaf: 18 

punten. Dat was op zich al een reden voor een klein feestje. In de tweede reeks ging het duidelijk wat 

minder en speelden de zenuwen duidelijk parten. Enkele böllekes bleven staan en dus daalde de stemming 

een beetje. Maar niet getreurd, het feest moest doorgaan. 

 

Toen volgde een tweede optreden voor de jury. Op het terrein werd er in formatie getrommeld en 

gemarcheerd. Ook de yell moest geroepen worden, en de juryleden letten op alles en noteerden de punten. 

Daarna waren de schutters een tijdje vrij en konden zij genieten van de vele springkastelen en andere 

mogelijkheden die voorzien waren. 

 

Later op de dag volgde de prijsuitreiking. Hier moest een tweede keer een teleurstelling verwerkt worden, 

want ondanks het feit dat er omgeroepen werd dat alle deelnemende scholen een prijs zouden krijgen, 

werd basisschool 3K niet afgeroepen. De stemming in de bus bij de terugkeer was dan ook wat minder. 

Totdat de dag nadien, toen in het Belang van Limburg een kort verslag van het Kinjer O.L.S. stond, 

waarin melding gemaakt werd van het feit dat basisschool 3K uit Kinrooi de schietwedstrijd gewonnen 

had en dat de bielemannen op een verdienstelijke 3
de

 plaats waren geëindigd. Dat het zestal toch de 
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schietwedstrijd heeft gewonnen, komt door het feit dat bij het bepalen van de uitslag het systeem van 

kavelen van onder andere het O.L.S. zelf is toegepast, waarbij elk schot als een kavelronde wordt 

beschouwd. 

 

Jammer, maar dit Kinjer O.L.S. voldeed niet in alle opzichten aan de verwachtingen. De leerlingen van de 

2 vijfde klassen van basisschool 3K uit Kinrooi hebben een schitterende dag gehad, waarbij ze kennis 

hebben kunnen maken met een uniek stukje Limburgse cultuur en met het oudste immaterieel cultureel 

erfgoed in Vlaanderen. De organisatie liet op een aantal vlakken duidelijk te wensen over en hier ligt een 

taak voor de Oud-Limburgse Schuttersfederatie om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer 

gebeurt. 
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KONINKLIJKE SCHUTTERSVERENIGING IVANHOE:  

DE NIEUWE SCHIETMUUR 
 

Van schets tot eindafwerking... 

 

De vorige houten schietmuur, opgebouwd in de zeventiger jaren, was door aantasting van houtkever en 

slijtage dringend aan vervanging toe. Een onderneming die de nodige tijd en inzet zou vergen. Nadat het 

uitvoeren ervan eerst op zich liet wachten, kwam er uiteindelijk schot in de zaak toen de raadsleden 

dekens Marcel Maurau en Roland Denys samen met gildebroeder Michel Dardenne, tussen pot en pint de 

koppen bij elkaar staken en onderling het besluit namen om de klus aan te pakken. Besloten werd om de 

planning in alle stilte voor te bereiden en pas de andere bestuursleden van de eed in te lichten wanneer 

een sluitend dossier kon worden voorgelegd. 

Na heel wat overleg en enkele vergaderingen ten huize van de drie initiatiefnemers werden de schetsen 

van huistekenaar Denys door gildebroeder Dardenne in technische plannen omgezet. Enkele punten van 

het project mogen wel bijzonder worden genoemd, want er werd resoluut afgestapt van het traditioneel 

toepassen van een houten frame, dat in het nieuwe ontwerp door een volledig stalen constructie werd 

vervangen. Ook het aanspannen van het stramiet (strolagen) door middel van draaistangen werd op 

aanraden van deken Maurau uitgevoerd met een bediening van onderuit in tegenstelling tot vroeger, waar 

via de bovenkant werd gewerkt. Dit moet de verantwoordelijke(n) heel wat klauter- en verhuiswerk 

besparen wanneer in de toekomst enkele stramietlagen aan vervanging toe zijn... 

Diende er tijdens de studieronde hier en daar nog een en ander te worden bijgestuurd of aangepast, dan 

kon er een tweetal maanden later op de eedvergadering van 25 maart 2014 al een volledig afgewerkt 

dossier op tafel worden gelegd. Na de nodige vragen betreffende de technische kant en de haalbaarheid 

van het project kregen de initiatiefnemers van een voltallige meerderheid groen licht. Op verzoek van 

gildebroeder Michel Dardenne bleef de uitvoering van het werk bij voorkeur beperkt tot maximum een 

viertal personen omdat dit wat hem betrof eenvoudiger werken is. 

De afbraak van de oude schietstand werd een klusje dat op 3 juli 2014 door een ploeg van een zevental 

vrijwilligers werd aangepakt. Meteen werd het duidelijk in welke erbarmelijke toestand de schietmuur 

verkeerde toen op zeker ogenblik alle strolagen uit elkaar vielen en een van de medewerkers zijn heil in 

de vlucht diende te zoeken! Nadat het opruimen van de hopen afval en brandhout door het “logistiek 

team”, waaronder onze hoofdman, naar het containerpark was overgebracht, kon de dag nadien met het 

plaatsen van de eerste steunbalken, een eerste stap van de opbouw worden gezet. Dat voor deze karwei 

een extra kracht het team enkele dagen kwam versterken was nodig, want het draagprofiel weegt 

ongeveer 170 kilo en de spierballen van onze baljuw bleken hiervoor uitermate geschikt! 

Vanaf dan was het drietal dagelijks in de weer, want er diende nog veel te gebeuren vooraleer de 

eigenlijke schietmuur gestalte begon te krijgen. Het werd een tijd van klussen voor ‘gevorderden’ 

waarvoor een grote hoeveelheid aan materialen en gereedschap werd aangesproken en waarbij ook kleine 

tegenslagen en problemen dienden te worden aangepakt. Het moet gezegd dat de weergoden de ganse 

onderneming gunstig gezind waren, want het meeste van het vuile werk kon gewoon buitenshuis 

gebeuren en geen spatje regen dat de pret kwam bederven. 

Door het gebruik van staal voor de bouw van het frame en het bedieningssysteem van de drukplaten dat 

zich onderaan bevindt, moest regelmatig ter plaatse overleg worden gepleegd hoe een en ander best 
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diende te worden aangepakt. Het was voor de initiatiefnemers ook allemaal nieuw en betekende een werk 

zonder voorgaande. Voor het vervaardigen van de bovenste en onderste drukplaat werden twee multiplex 

lagen van 18 cm dikte met een totale lengte van 467 cm op elkaar gelijmd en geperst wat drie dagen in 

beslag nam! Er diende rekening te worden gehouden met het bekleden van de staalgedeelten die 

rechtstreeks in de baan van een afgeschoten pijl kwamen te liggen. Hiervoor werden twee lagen stramiet 

op een houten multiplex bodemplaat gelegd en vast gevezen, dit alles met het gegeven in het achterhoofd 

dat desnoods alles steeds moest kunnen worden gedemonteerd. 

Op de huidige stramietmuur kunnen, in tegenstelling tot vroeger, zeven blazoenen worden aangebracht 

wat tijdwinst moet betekenen bij een groot aantal aanwezige deelnemers. De toegang tot de spanvijzen 

aan de onderkant van de constructie bestaat uit twee draaideuren van elk 230 cm lengte x 75 cm hoogte en 

met een beschermlaag van 15 cm dik. Ze kunnen ondanks de solide uitvoering met één hand worden 

bediend! Het ontwerp werd overal tot in de kleinste details uitgekiend. Zo werd de achterkant van de zone 

waar de stramietlagen worden aangebracht, voorzien van een houten plaat die meebeweegt met de 

drukplaten. Hierdoor is het verticaal stapelen van de stro panelen perfect mogelijk en het resultaat is een 

loodrecht oppervlak. 

Ook aan de verlichting werd gedacht want de energie verslindende hallogeenstralers werden vervangen 

door vijf LED-panelen van elk 48 watt. De bekomen helderheid is van die mate, dat het gebruik van extra 

TL-bakken boven en onder de blazoenen niet langer nodig is. Een serieuze besparing in verbruik van 

elektriciteit en een bijdrage aan het milieu waar de ontwerpers met reden trots op zijn.  

Niettegenstaande de omvang van het project en de overeengekomen deadline die moest worden 

gerespecteerd bleef de goede sfeer onder het drietal steeds van de bovenste plank. Wat de taakverdeling 

betrof diende op zeker ogenblik wel een kleine koerscorrectie te worden ingevoerd, want als bvb. voor het 

zaag- of schuurwerk twee personen nodig waren dan dreigde dit de derde man van het trio tot 

‘duimdraaien’ te veroordelen. Dit werd opgelost door in het werkschema taken te voorzien die door één 

man konden worden aangepakt.  

 Het werk kon uiteindelijk met meer dan een week vooruit op de einddatum worden afgewerkt, wat één 

van de leden van het team zelfs in staat stelde om er voor een wel verdiend aantal dagen verlof op uit te 

trekken. De twee andere ‘brothers in arms’ bleven niet verweesd achter, want ze werden tijdens die 

periode dat ze voor de opkuis en resterende schilderwerkjes actief bleven, regelmatig op koffie en taart 

getrakteerd. Ook de befaamde ‘kerkfabriek’ van Ivanhoe en sommige gildebroeders krijgen op dat vlak 

een eervolle vermelding! 

Met het inhuldigen van de nieuwe schietstand mag worden gezegd dat de schuttersgilde Ivanhoe vandaag 

beschikt over een constructie, werkelijk enig in zijn soort, zijn huidige en toekomstige leden ten bate! 

Woord van dank 

De initiatiefnemers Michel, Marcel en Roland houden eraan de dames en heren van de pers, de hoofdman, 

de raadsleden en de leden van de schuttersvereniging van Ivanhoe, van harte te bedanken voor hun 

aanwezigheid en de betoonde interesse ter gelegenheid van de plechtige inhuldiging. 
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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 

 

                                                 
1
 Een samenvatting van de verzekeringspolis is terug te vinden op de website van de Federatie van 

Vlaamse Historische Schuttersgilden: www.vlaamseschuttersgilden.be  Formulieren 

 

 

VERZEKER UW 

GILDE/SCHUTTERIJ 

VIA DE FEDERATIE ! 

http://www.vlaamseschuttersgilden.be/
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