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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Beste vrienden, 

We staan terug voor een gildedag, deze maal in Leuven op 27 

september. Reeds 15 jaar organiseert de Federatie zo een gildedag. 

Velen nemen deze dag als een uitstap van hun vereniging. Vele 

jaren lang zien we ook steeds dezelfde schutterijen, gilden en 

maatschappijen deelnemen. Hartelijk dank hiervoor. 

Wat we wel een beetje jammer vinden is het feit dat sommige 

gilden die deze gildedag in het verleden mee organiseerden, het 

vandaag laten afweten.

Men is plaatselijk enorm geïnteresseerd in deze dag, wat uiteraard 

publiciteit is voor hun eigen vereniging. Jammer, wanneer 

anderen dan beroep op hen doen, blijven ze weg. 

Een van de pijlers waarop het gildeleven steunt is toch solidariteit. 

Dit geldt ook voor plaatselijke activiteiten en dito bij de bonden. Ik 

kan de brieven niet meer tellen die ik gezien heb en waarin de organisatoren, en ik citeer 

“tellen op een grote opkomst” van andere gilden of schutterijen. Maar ettelijke van deze 

briefschrijvers gaan nooit, maar dan ook nooit, eens bij een ander. 

Wij hebben in de Federatie ook leden die ooit gesteund werden, maar nu de vijver droog staat 

is de interesse plots verdwenen. Ik had het al over solidariteit… 

Vorig jaar heb ik tijdens mijn toespraak in Genk gezegd, nu er een nieuwe minister is, dat wij 

deze zouden aanspreken om gehoord te worden en onze noden aan te klagen. 

Wel, beste vrienden, minister Sven Gatz zal in Leuven zijn en zijn kabinet heeft ons reeds 

ontvangen. Dit wil uiteraard niet zeggen dat er terug meer centen zullen zijn. Dat zal nog even 

duren, maar de erkenning willen we zo vlug mogelijk opnieuw. 

Nieuwsgierig, eens zo ver, of er terug “solidaire verenigingen” zullen opstaan. 

Ik blijf het herhalen. We moeten samen verder. We moeten mekaar steunen. Verenigingen die 

geconfronteerd werden met de sportschutterslicentie weten het nog: dankzij de Federatie zijn 

zij hiervan verlost. 

Alles wijst er op dat ook Leuven een mooie dag zal worden. Er zijn andere toeristische 

activiteiten, maar elke stad is, gelukkig maar, anders. 

Hopelijk zien we mekaar daar terug. 

Paul Stoop, voorzitter 
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WOORDJE VAN DE REDACTIE 
 
Beste lezer, 

 

De zomer zit er bijna op: aan de ingestuurde artikels te zien zijn er 

heel wat nieuwe koningen en keizers, werd er her en der gevierd en 

gefeest met als uitschieters het OLS en het Europees Schuttersfeest. 

Het is plezierig om nieuws te ontvangen en te kunnen lezen vanuit 

alle hoeken van Vlaanderen. Bedankt aan alle inzenders en het 

resultaat is ook navenant: een goed gevuld nummer. 

Rest ons nog de gildedag te Leuven en het Nationaal 

Koningsschieten te Dilsen-Stokkem als zo wat de laatste activiteiten 

van het jaar. Hopelijk mogen wij voor deze twee evenementen 

genieten van een  welgekomen najaarszomer, alvorens de winter in 

te duiken  

De redactie wenst u alvast veel leesplezier met dit nummer. Het 

volgende nummer verschijnt in de tweede helft van januari, dus 

graag uw bijdragen inzenden ten laatste tegen 15 januari 2016. 

 

François Van Noten, hoofdredacteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erratum 

In het woordje van de redactie in vorig nummer werd de Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan en 

Sint-Pieters Brugge verwelkomd. De juiste benaming van deze gilde is Koninklijke 

Schuttersgilde Sint-Sebastiaan Sint-Pieters op den Dyck te Brugge. Waarvoor onze 

excuses. 

  

Tot nu toe stuurden wij de link van het tijdschrift naar zo veel mogelijk e-mailadressen met de vraag 

om deze link verder door te sturen naar de andere leden van uw gilde, schutterij of verbond. Op die 

manier bereiken wij heel wat leden, maar wij willen dit bereik nog groter maken. Vanaf nu kan je het 

tijdschrift ook per mail ontvangen. De werkwijze staat achteraan in het tijdschrift en ook op de website 

van de Federatie en gaat als volgt:  

 

Stuur je e-mailadres, samen met de regio en naam van uw gilde 

naar online@vlaamseschuttersgilden.be en gebruik als onderwerp "Inschrijven". 

 

Wil je het tijdschrift niet meer ontvangen? Stuur dan een mail met als onderwerp "Uitschrijven" 

naar online@vlaamseschuttersgilden.be.  

Vermeld ook hier uw e-mailadres, regio en naam van de gilde.  

  

file:///H:/Documenten/Tijdschr
mailto:online@vlaamseschuttersgilden.be
mailto:online@vlaamseschuttersgilden.be?subject=Uitschrijven
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LEUVEN, GASTSTAD VOOR DE 

14DE GILDEDAG 
 

 

Een klein beetje geschiedenis. 

De geschiedenis van Leuven begon ongeveer 130.000 jaar voor Chr. Gebruikte vuurstenen die 

bij opgravingen gevonden werden laten zien dat er toen al mensen waren in de buurt van 

Leuven. 

De Nerviërs en de Eburonen vertoefden eeuwen in de Leuvense regio. Rond 58 vóór Christus 

veroverde Julius Caesar Gallië en roeide de stam van de Eburonen volledig uit.  Bij 

opgravingen werden overblijfselen teruggevonden van Romeinse villa's uit de tweede helft 

van de eerste eeuw na Christus. 

Pas in 884 is er in geschriften voor de eerste keer sprake van Leuven (Lovanium). Het zou 

nog lang duren vooraleer deze kleine nederzetting zou uitgroeien tot een van de belangrijkste 

steden van Brabant. Lovanium betekent "snel stromend water" en verwijst naar een klein 

beekje ten zuiden van het huidige stadscentrum. 

Het belang van Leuven is te danken aan graaf Lambert met de baard. Hij vestigde zich aan het 

einde van de 11de eeuw op een eiland in de rivier de Dijle. In het begin van de twaalfde eeuw 

maakte een van zijn opvolgers Leuven tot hoofdstad van het hertogdom Brabant. Omdat 

Leuven ook een gunstige ligging had aan de oevers van de Dijle en aan de landweg van 

Brugge naar Keulen, nam het economisch en politiek belang van de stad gaandeweg toe. Om 

de stad beter te beschermen werd rond 1160 de oude feodale versterking vervangen door een 

stenen ringmuur, waarvan enkele delen bewaard bleven. 

In de 12de -13de eeuw kreeg de stad een passende handelsinfrastructuur: vishalle, broodhuis, 

vleeshuis en graanhalle. Ten behoeve van de groeiende bevolking werden er ook een aantal 

nieuwe kerken en kapellen opgericht en werd een tweede ringmuur gebouwd. 

Van grote betekenis voor de verdere stadsontwikkeling was de stichting van de universiteit in 

1425 door hertog Jan IV na goedkeurig door de Paus. Oorspronkelijk had de universiteit 4 

faculteiten: kerkelijk recht, burgerlijk recht, kunsten (nu faculteiten van Wetenschappen en 

van Letteren) en geneeskunde. De instelling werd weldra bezocht door studenten en geleerden 

uit de Nederlanden, Frankrijk, Duitsland, Italië en Schotland. De vele buitenlandse studenten 

gaven de universiteit een internationaal karakter dat ze nooit meer zou verliezen.  

Enkele Bezienswaardigheden 

Bibliotheektoren op het Mgr. Ladeuzeplein 

Stadhuis op de Grote Markt 

De collegiale Sint-Pieterskerk 

Standbeeld “De Kotmadam”en ”de langste toog” op de Oude Markt 

Standbeeld Fonske op het Rector de Somerplein 

Het Groot Begijnhof in de Schapenstraat  
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PROGRAMMA GILDEDAG 
  

Elke gilde/schutterij ontving het programma van onze gildedag welke doorgaat op zondag 

27 september in Leuven, samen met het inschrijfformulier. Ter herinnering zetten wij alles 

nogmaals op een rijtje.  
 

 

Vanaf  

 8:00 uur: Ontvangst en aanmelden deelnemende gilden op het secretariaat gevestigd in 

de Universiteitsbibliotheek op het Mgr. Ladeuzeplein. 

  

10:00 uur: Gildemis in de Sint-Pieterskerk opgeluisterd door het VRT-koor o.l.v. Erik 

Van Nevel 

  

11:00 uur: Opstellen voor de optocht aan de kerk 

  

11:20 uur: Vertrek optocht door het centrum van Leuven 

   

12:30 uur: Ontbinding optocht op het Mgr. Ladeuzeplein 

 

 Toespraken door een vertegenwoordiger van de stad, Minister van Cultuur Sven Gatz en de 

voorzitter van de Federatie Paul Stoop 

 

14:30 uur: Start optredens: 

 - Vendelen  

- Trommelkorpsen 

- Gildedansen  

- Demonstratieschietingen 

 - Opening tentoonstelling 

 - Toeristische zoektocht (gratis) 

 - Bezoek Universiteitsbibliotheek en Toren (prijs 5 euro)  

 

 17.00 uur: Gastoptreden: Belgische Tirolers 

  “Die lustige Floessers” 

 

18:00 uur:  Afsluiten gildedag 

 - Afscheid door de voorzitter. 

 - Vertegenwoordiger van de stad 

 - Afhalen herinnering en zilveren plaket. 

 

Wij hopen jullie te mogen begroeten op deze gildedag. 
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MET DE HOOFDSCHUTTERSGILDE VAN BRABANT 

NAAR BERLIJN EN NAAR HET EUROPEES 

SCHUTTERSTREFFEN IN PEINE 
 

Begin van het jaar werd besloten om de deelname aan het Europees Koningsschieten te 

koppelen aan een tweedaags bezoek aan Berlijn, op voorwaarde van voldoende 

geïnteresseerden. 36 personen schreven zich in en zo stonden wij op woensdag 26 augustus 

om 6.30 u klaar bij de autocarondernemer in Tessenderlo voor onze 5-daagse uitstap naar 

Berlijn en Peine. 

 

Woensdag 26 augustus 

 

Na 530 km en 2 sanitaire stops, kwamen wij om 14.00 u aan de voormalige grensovergang 

tussen West- en Oost-Duitsland te Marienborn. Deze controlepost controleerde het verkeer op 

de snelweg tussen Hannover en 

Berlijn. Met het verloop van de 

Koude Oorlog ontwikkelde deze 

grenspost zicht tot de grootste en 

belangrijkste grensovergang aan de 

voormalige Duitse grens. Zo werden 

hier tussen 1985 en 1989 34,6 miljoen 

reizenden verwerkt. Na de Duitse 

hereniging werd de grensovergang in 

1990 opgeheven en werden de ganse 

site en de gebouwen monumenten, nl.  

Gedenkstätte Deutsche Teilung. Er is 

ook een documentatie- en 

informatiecentrum gevestigd in één 

van de gebouwen. Deze controlepost 

wordt ook wel Checkpoint Alfa genoemd. Later op de dag zouden wij ook nog Checkpoint 

Bravo passeren en voor ’s anderdaags stond Checkpoint Charlie op het programma. 

Verdeeld in twee groepen, werden wij door twee gidsen rondgeleid over dit 35 ha grote 

gebied en luisterden wij met veel interesse naar de werking en naar anekdotes van deze toch 

wel strenge grensovergang.  

 

Om 16.00 u ging de reis verder, want wij hadden nog bijna 200 km te rijden tot Berlijn. 

Rond 19 uur arriveerden wij aan ons hotel 

Tryp by Wyndham Berlin City East waar wij 3 

nachten zouden verblijven. Na de verdeling 

van de kamers wachtte ons een avondmaal in 

buffetvorm, dat welgekomen was na deze 

lange dag, alvorens te genieten van een even 

verdiende nachtrust. 

 

Donderdag 27 augustus 

 

Wij waren al vroeg uit de veren en na een 

stevig ontbijt vertrokken wij per autocar, 

richting het centrum van Berlijn, om er de 
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meest gekende bezienswaardigheden te gaan bezoeken. Eerst werd een ommetje gemaakt 

langs de gebouwen van de STASI-gevangenis, die wij enkel langs de buitenkant 

aanschouwden, terwijl onze gids ons hierover de nodige uitleg verstrekte. Vandaar ging de rit 

naar de East Side Gallery. Hier werd even uitgestapt om dit 1,2 km lang stuk van de Berlijnse 

Muur dat bewaard gebleven is, te bekijken. Na de val van de muur hebben internationale 

kunstenaars hier muurschilderingen gemaakt. De bekendste is misschien wel de Brotherly 

Kiss, een innige omhelzing van Brezhnev en Honecker. De rondrit werd verdergezet naar een 

andere gekende herdenkplaats: Checkpoint Charlie. Dit was de enige grensovergang 

waarlangs militairen en burgers Oost-Berlijn mochten binnengaan. Van daar wandelden wij 

naar Topografie des Terrors, waar wij wat vrije tijd hadden om deze plaats te bezoeken. Op 

de terreinen van het voormalige hoofdkwartier van de SS, de Geheime Staatspolitie (Gestapo) 

en de Reichs Veiligheidsdienst, laat Topografie des Terrors de terreurdaden van het Duitse 

Rijk op indringende wijze zien. 

 

 

Vandaar ging de wandeling verder naar Potzdamer 

Platz. Dit was ooit een van de indrukwekkendste pleinen 

van Berlijn. In de Tweede Wereldoorlog werd het 

volledig aan puin geschoten. Na de deling van de stad 

lag het in een niemandsland tussen Oost en West. 

Tussen 1961 en 1989 was de Potzdamer Platz een grote 

open ruimte in de schaduw van de Muur. Na de val 

veranderde het plein in een grote bouwput om nadien 

terug het hart van de 

stad te worden. Hier 

hadden wij wat vrije 

tijd om de inwendige 

mens te versterken 

en verder was het 

gezellig wandelen in 

de winkelgalerijen en op het plein waar in de hoge 

gebouwen grote bedrijven zoals Daimler Benz, Sony, DB 

zijn gevestigd. Op het plein staat ook het eerste 

verkeerslicht daterend uit 1924, en het werkt nog altijd! 

Indrukwekkend is het Sonycenter met een centrale 

binnenplaats onder een reusachtige glazen koepel. Naast 

talrijke winkels zijn er ook bioscopen en het Filmmuseum met heel wat verwijzingen naar 

Marlene Dietrich die in Berlijn werd geboren.  

 

Na de vrije tijd, die te kort bleek om alles te bewonderen, hadden wij opnieuw afspraak aan 

de autocar die ons naar een andere interessante locatie zou brengen. De volgende afstap was 
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op de Gendarmenmarkt, een van de mooiste pleinen van de stad. Dominerend op dit plein is 

het Konzerthaus, met aan weerszijden twee identieke kerken, de Französicher Dom en de 

Deutscher Dom.  

 

Van daar wandelden wij verder over de chique Friedrichstrasse waar wij via een prachtig 

winkelcentrum Unter den Linden bereikten. Deze brede laan was vroeger de keizerlijke laan 

tussen Brandenburger Tor en Alexanderplatz en zij ontleent haar naam aan de bomen langs 

weerszijden, alhoewel er heel wat gesneuveld zijn door recente werken. Op deze laan maakten 

wij kennis met mooie gebouwen zoals de Staatsbibliothek en de Alte Bibliothek, de Staatsoper 

en de Humboldt Universität. Onderweg stapten wij ook even binnen in de Neue Wache, het 

Duits monument voor de slachtoffers van oorlog en tirannie. Zo kwamen wij dan aan op het 

Museumeiland waar heel wat belangrijke musea gevestigd zijn, omgeven door mooi 

aangelegde tuinen. Aangezien wij stilaan droge kelen hadden gekregen, laste de gids een korte 

drink- en plaspauze in, alvorens verder te gaan naar de Berliner Dom. Na een rondgang in de 

kerk besloten de meesten om toch maar de beklimming van de koepel aan te vatten, wat 

beloond werd met een prachtig vergezicht van 360° over de stad.  

 

Na dit 

kerkbezoek zou 

de autocar ons 

opwachten vóór 

de Dom, maar 

voor zij die nog 

wilden was er 

een ommetje 

naar de 

Alexander Platz 

met de gekende 

TV-toren, de 

Telespargel, die 

met zijn 368 m van waar ook in Berlijn te zien is. 

Daarmee kwam een eind aan onze eerste ontdekkingsdag in Berlijn en bracht de autocar ons 

terug naar het hotel, waar een welverdiend aperitief en avondmaal ons opwachtten. 

 

Vrijdag 28 augustus 

 

Tijdens de nacht hadden een paar flinke 

regenbuien de temperatuur met enkele 

graden doen dalen en was het flink koeler 

toen wij startten voor onze tweede dag met 

op het programma het vervolg van Berlijn en 
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Potsdam. In de vroege ochtend bracht de autocar ons naar het Holocaustmonument. Op een 

terrein van bijna 2 ha staan 2.700 kale betonblokken in rechte rijen als herdenking aan de 

Joodse slachtoffers van de nazi’s in Europa. Wij wandelden doorheen dit indrukwekkend 

geheel naar de overzijde en van daar verder via de Amerikaanse ambassade naar de Pariser 

Platz met de gekende Brandenburger Tor. Vandaar ging de trip langsheen de Reichstag met 

zijn beroemde koepel en het moderne kantorencomplex voor de meer dan 600 Duitse 

parlementsleden en hun medewerkers. Recht tegenover dit complex bevindt zich de kanselarij 

of ambtswoning van de Duitse bondskanselier Merkel, door de Duitsers ook Waschmachine 

genoemd wegens de grote ronde ramen, om daarna te arriveren aan het grote en moderne 

Berlin Hauptbahnhof.  

 

Hier ging het terug de autocar op die ons naar de Bernauerstrasse bracht, een andere 

gedenkplaats van de Berlijnse Muur. De 

Berlijnse Muur liep door de straat en de 

straat raakte bekend door zijn 

ontsnappingen langs vensters van 

appartementen in het oostelijk deel van de 

stad, naar de straat die gelegen was in 

West-Berlijn. De straat maakte deel uit 

van de Franse sector van West-Berlijn en 

de deuren en ramen van de huizen werden 

nadien dichtgemetseld. Na de val van de 

Berlijnse Muur, was het deel in de 

Bernauer Straße met zijn 1,4 km één van 

de langste stukken die bewaard bleef. Na 

wat vrije tijd om deze gedenkplaats van 

dichterbij te bekijken ging de autocarrit via de Duitse Zoo naar de wijk Charlottenburg, het 

hart van het vroegere West-Berlijn. Aangezien het ondertussen middag was geworden, kregen 

wij hier de nodige vrije tijd voor een licht middagmaal en om even te flaneren door de 

Kurfürstendamm, de beroemdste winkelboulevard van de stad. 

 

Na de middag bekeken wij vanuit de autocar de 

Siegessäule of Overwinningszuil en reden dan 

richting Potsdam, een 30-tal km buiten Berlijn. Een 

wandeling door de hoofdstraat van dit gezellige 

stadje, leidde ons naar het Schloss Sanssouci en zijn 

prachtige tuinen. Na deze mooie wandeling werden 

wij opgewacht door de autocar voor de terugrit naar 

ons hotel.  

 

Daarmee eindigde ons tweedaags bezoek aan 

Berlijn. Wij hebben veel gezien op die twee dagen 

en dankzij de deskundige uitleg van de gids hebben 

wij heel wat kunnen opsteken van deze toch wel 

speciale stad. 

 

Zaterdag 29 augustus 

 

Wij moesten al vroeg uit de veren want er stonden nog 250 km te wachten voor de rit naar 

Peine en wij werden daar verwacht vóór 11 uur om de deelnemende koningen tijdig in te 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Berlijnse_Muur
https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Berlijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berlijnse_Muur
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schrijven. Dat lukte de chauffeur zonder 

moeite en om 12 uur stonden de 

ingeschreven koningen aan de 

schietstanden klaar om de voorronde aan 

te vatten. Het was wel een imposant beeld 

met 16 hoogtewerkers mooi op een rij, 

met aan elke hoogtewerker een 

kogelvanger bevestigd waarin de begeerde 

uil zat te wachten op het verlossende 

schot. Vanuit Brabant waren het de 

koningen van Haacht, Dilbeek, Schaffen, 

Waanrode en Meensel die zouden 

meestrijden voor een finaleplaats. Van de 

30 schutters op schietstand 8 zouden er 3 

naar de finale gaan: de koning die de 

vogel doet vallen, samen met de vorige en de volgende schutter. Na een goed uur viel het 

verdict en de schutter met nummer 11 loste het fatale schot, dus samen met hem gingen de 

nummers 10 en 12 mee naar de finale. Pech voor de Brabantse koningen: de koning van 

Haacht had nummer 9 en de koning van Dilbeek nummer 13, zodat beiden nipt uit de boot 

vielen. 

 

Wij verplaatsten ons dan maar van de 

schietstanden naar de feestweide waar een grote 

tent stond opgesteld naast vele eet- en 

drankstandjes. Het was heel gezellig in dit 

mooie park waar de vele bomen voor de nodige 

schaduw zorgden, want de zon deed haar best. 

De vele duizenden aanwezige schutters deden 

zich tegoed aan een uitgebreide keuze te 

verkrijgen snacks, overgoten met het nodige 

vocht. Hoe later het werd, hoe meer de sfeer er 

in kwam en er gezongen werd, getrommeld en 

muziek gemaakt. 

In de finale was het uiteindelijk een Oostenrijker die de nieuwe Europakoning werd, de 

Europaprins komt uit Sauerland. 

 

Wij hadden om 20 uur afspraak met de chauffeur van de autocar om ons 40 km verder naar 

Wolfenbüttel te brengen voor avondmaal en overnachting in Parkhotel Altes Kaffeehaus. 

 

Zondag 30 augustus 

 

Na een stevig en lekker ontbijt reden wij terug naar Peine waar wij, tot slot van het Europees 

Schuttersfeest, zouden deelnemen aan de feeststoet door de stad. Wij waren al vroeg in Peine 

omdat de autocarchauffeur een verplichte rustpauze had van 9 uur vooraleer hij ’s avonds met 

ons naar België kon afreizen. Wij hadden dus ruim de tijd om te zien hoe het feestterrein 

stilaan begon vol te lopen met groepen uit gans Europa: België, Nederland, Frankrijk, 

Duitsland, Polen, Oekraïne, … Tegen kwart na 12 begaven wij ons naar de plaats van 

opstelling van de stoet. Wij hadden geluk: om 11.45 u vertrok de stoet met regio 5, een 60-tal 

schutterijen uit Oost-Europa, en om 12.15 u was het de beurt aan regio 4, België en Frankrijk, 

om te starten. Een dik uur later kwamen wij aan op het feestterrein, aangemoedigd door 
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duizenden toeschouwers langsheen het parcours. Het was snikkend heet en de bekertjes met 

water die de gastvrije Duitsers ons aanboden, waren welgekomen. Tot bijna half vier zouden 

er groepen vertrekken, zodat uiteindelijk om iets voor 5 uur de laatsten toekwamen op het 

feestterrein. Uiteindelijk zouden er 28.000 deelnemers mee opstappen in deze feeststoet. Niet 

te verwonderen dat naarmate er meer en meer deelnemers toekwamen op het feestterrein, de 

bierkranen steeds sneller moesten lopen en de ambiance steeg.  

 

Echt enig om mee te maken om met zoveel schutters uit gans Europa samen te zijn op dit 

Europees Schuttersfeest. Afspraak alvast in 2018 in Leudal (Nederland) voor het 19de 

Europees Schutterstreffen. 

 

Rond 19 uur vertrokken wij richting België om rond 2 uur in Tessenderlo aan te komen, 

allemaal moe, maar tevreden om dit allemaal meegemaakt te hebben. 

François Van Noten 

 

MAASMECHELEN WINT OUD-LIMBURGS 

SCHUTTERSFEEST 
Sint-Huibrechts-Lille laat twee kansen op winst liggen. “Ver hebbe Um” 

(Marc Vranken, achteropschut Maasmechelen)  

 

In een nooit geziene en bloedstollende finale met twee schutterijen uit onze provincie, waarbij 

Sint-Monulphus en Gondulphus Maasmechelen twee keer door het oog van de naald kroop, 

heeft de ‘ouw schutteri-j van Mechele’ het Oud-Limburgs Schuttersfeest gewonnen ten koste 

van Sint-Sebastianus Sint-Huibrechts-Lille. 

 

“Twee keer waren we dood, maar dankzij de 

missers van Lille kropen we terug overeind en nu 

winnen we het OLS. Niet te vatten”, kraaide Peter 

Schroyen na het laatste schot. Wat volgde was een 

vreugdeuitbarsting van jewelste. Belgisch-

Limburg boven in het Nederlandse Roermond. 

Zelden gezien. 

Even de feiten op een rij: 36 zestallen (acht 

Belgische en de rest van Nederlands-Limburg) 

begonnen zaterdagmorgen aan de finale met ieder 

zes schutters die telkens drie bölkes aan flarden moeten schieten. Mist één van de zes dan is 
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het over and out voor die schutterij. Na de pauze bleven ze nog met negen over waaronder 

Maasmechelen, Lille, Opoeteren en Grootbeersel. De Nederlanders, beperkt in hun wekelijkse 

schietmogelijkheden door een strenge milieuwetgeving, hadden uiteindelijk alleen nog Baarlo 

in de strijd. Toen ook die misten was het duidelijk: “de Um kömt nao Belsj”. 

 

De beer los 

Margriet Willems van Opoeteren bezweek even 

later onder de druk zodat het een tweestrijd 

Mechelen-Lille werd. Ronden lang hielden beide 

zestallen de talrijke toeschouwers in spanning. Tot 

Peter Schroyen (MM) zijn eerste schot miste. 

Achteropschut Corry Scheelen van Lille moest 

alleen nog zijn eerste punt afschieten. Maar Corry 

‘vergiste’ zich en mikte een bölke lager. Even goed 

mis en Mechelen voor de eerste keer gered. Toen 

ook Wendey Mathijs haar eerste schot miste, deed 

Jean Corstjens van Lille haar na. “We leven nog. We zijn terug onder de mensen”, haalde 

vooropschut Romain ‘de Witte’ Vranken opgelucht adem. Toen Lille nadien nog eens faalde, 

knalde Maasmechelen haar 18 punten feilloos af. “Ver hubbe Um, het OLS kump nao 

Mechelen”, schreeuwde laatste man Mark Vranken luid in de micro’s. 

Tranen van geluk aan de ene zijde, verslagenheid 

aan de andere kant. Terwijl Opoeteren de feesttent 

onveilig maakte.  

 

“Is mij nog nooit gebeurd, een verkeerd punt 

schieten”, kon Corry Scheelen nog lachen. “Wij 

hebben vooral onszelf verrast met deze prestatie”, 

zei Armand Iven. “Een gans seizoen niks gemaakt.” 

 

Bij Maasmechelen was ‘de beer los’. Met 

burgemeester Raf Terwingen op kop. “Vanavond nog eens goed feesten bij Anita in het 

Bloemenhof, morgen nog eens nagenieten bij Gilbert in de Metropole en dan aan het werk”, 

bleven Romain en zoon Marc Vranken nuchter. 

Romain en Marc Vranken, Ivan Corstjens, Peter Schroyen, Ronny Machon en zijn Wendy 

Mathijs schreven geschiedenis op 11 juli 2015. In 1983 won de ouw schutterij het OLS al 

eens in Eys. “Zo’n finale heb ik nog nooit meegemaakt, maar proficiat aan Maasmechelen”, 

zei OLS-president Ger Koopmans oprecht. “Tot volgens jaar op de eerste zondag van juli 

ergens in Mechelen.” 

 

Deze week nog beraad over organisatie 2016 

 

“Sportpark Eisden lijkt me een ideale locatie”(burgemeester Raf Terwingen) 

 

Voor, tijdens en meteen na de zenuwslopende finale van de Ouwe Limburger was 

burgemeester Raf Terwingen (CD&V) al druk bezig met de eventuele huldiging en 

organisatie van den Um volgend jaar. 

“Dit is de eerste keer dat ik dit mee maak, maar ik heb ervan genoten en ging er helemaal in 

op. Normaal ben ik rond deze tijd op vakantie, maar dit wilde ik niet missen”, zei Terwingen 

tussen twee telefoontjes naar het thuisfront door. 
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“Ik heb me links en rechts geïnformeerd, veel geluisterd en kan me intussen een beeld vormen 

van wat allemaal op ons af komt. Maar we gaan dat goed doen”, beloofde de parlementair aan 

OLS-president Koopmans. “Ik droom al van een multi-cultureel feest met Turkse kebab-

zaken, Marokkaans eten en natuurlijk ook Italiaans.” 

 

 

Kermis openen  

 

Tussen het feestgedruis door maakte Raf al plannen voor de nabije en verre toekomst. 

“We gaan deze week nog in petit comité samen zitten om te kijken wat moet en kan. Er 

hebben mij al mensen gebeld die willen meewerken. Ik ga mijn persoonlijke secretaris Ward 

op de zaak zetten. We krijgen een unieke kans om Maasmechelen te promoten. Als mooiste 

gemeente van het Maasland gaan we de mensen goed ontvangen. Zoals alleen wij dat 

kunnen.” 

 

Met de schutterij werden afspraken gemaakt om de OLS-winst niet ‘koud’ te laten worden. 

Wellicht opent de schutterij aanstaande vrijdagavond de grote kermis in Mechelen-centrum, 

samen met een het vuurwerk. 

 

Grootste probleem naast het vinden van vele vrijwilligers (ex-organisaties spreken van zo’n 

1.000 helpende handen) is de zoektocht naar een geschikte locatie. Het sportpark Eisden, in 

de buurt van winkelcentrum Pauwengraaf, wordt voorlopig naar voren geschoven. “Dat lijkt 

me een ideale uitvalsbasis, maar dat moeten we eerst nog bekijken met alle diensten”, reageert 

Terwingen. “Maar één ding is zeker, wij als gemeentebestuur gaan daar gezamenlijk onze 

schouders onder zetten.” 

Tekst en foto’s JTh 

 

 

GROOT BRABANTS GILDEFEEST TE NEDER-

OVER-HEEMBEEK - 27 JUNI  2015 
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Op 28 juni 2014 schoot onze gildebroeder Frans Vertonghen zich tijdens het Groot Brabants 

gildefeest te Dilbeek tot Opperkoning van de Hoofdschuttersgilde van Brabant. Als gevolg 

daarvan was het dus onze beurt om het Brabants gildefeest te organiseren voor de nieuwe 

Opperkoning van 2015. Zo'n feest in mekaar steken voor pakweg 150 à 200 deelnemers is 

geen klein bier. Al spoedig na het feest in Dilbeek werden de koppen bij elkaar gestoken om 

uit te dokteren hoe we dit zouden aanpakken. 

 

Onze schietweide is de uitgelezen locatie voor zo'n evenement, dus moesten we al geen 

sporthal of feestzaal zoeken. Een grote feesttent en een aantal kleinere, alsmede de nodige 

tafels en stoelen werden onmiddellijk aan de Stad Brussel in bruikleen gevraagd. Er moest 

beslist worden welke formule we gingen gebruiken om zoveel volk van spijs en drank te 

voorzien, er moest een plechtige eucharistieviering in elkaar gestoken worden  met eventuele 

medewerking van een koor, er moest toestemming gevraagd worden aan de politie voor een 

optocht door de straten van Neder-over-Heembeek, er moest gezorgd worden voor animatie 

alsook voor vele helpers van buiten de gilde en er moesten voor dit alles de nodige 

verzekeringen worden afgesloten. 

 

Na veel lichamelijk en geestelijk werk stond alles nochtans klaar op de morgen van 27 juni 

2015. Rond 8.30 u waren wij paraat om de broeders en zusters van de andere Brabantse gilden 

te verwelkomen. Om 9.30 u begint de koningsschieting: de Keizer van Brabant, Cyriel Theys 

van de gilde van Haacht, geeft eerst zijn drie ereschoten en dan is het de beurt aan Frans 

Vertonghen, Opperkoning 2014, om zijn titel te verdedigen en proberen te verlengen. Het lukt 

hem evenwel niet om de oppergaai af  te schieten, maar hij krijgt toch een daverend applaus 

van het publiek.  

 

Dan beginnen de 

koningen van de 

9 deelnemende 

gilden te 

kampen. In de 

18de ronde is het 

Luc Condijts, 

sinds 14 mei 

2015 koning van 

de O.-L.-

Vrouwegilde van 

Herne, die de 

koningsvogel 

afschiet onder 

luid applaus van 

de omstaanders. 

Reeds 4 maal 

was hij koning in 

zijn gilde en nu bij de 5de maal lukt het hem om de zo gegeerde titel van Opperkoning van 

Brabant in de wacht te slepen. Het is 10  jaar geleden dat iemand van Herne Koning van 

Brabant werd, namelijk Ferdi Luchtens in 2005. Groot was dan ook de vreugde bij de 

gildebroeders van Herne. 

 

Rond 11.30 u kan iedereen aanschuiven voor een lekker Breughelbuffet. Daarna trekken we 

naar de grote artnouveaukerk van de St.- Pieter- en Paulusparochie van Heembeek. De gilde 
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van Heembeek pakt voor de gelegenheid nog eens uit met al haar schatten en attributen: voor 

elk bestuurslid een bolhoed met pluim en zilveren plaat en een staf met dito opzetstuk, die 

sedert 1998, bij de viering van het 500- jarig bestaan van de gilde, niet meer uit de kast 

gehaald werden. 

 

De plechtige eucharistieviering, die wordt voorgegaan door onze proost pastor Yves Lebrun, 

wordt opgeluisterd door het St.- Aloysiuskoor van Koningslo-Vilvoorde onder de kundige 

leiding van de heer Guy De Prins. Zij brengen ons op voortreffelijke wijze naast verschillende 

liederen, ook muziek en zang van G.F. Haendel, alsook de Kyriale van Jozef Haydn (1732-

1809), een Oostenrijks barok-romantisch componist. Na de homilie wordt het ereteken voor 

de nieuwe Opperkoning gezegend en omgehangen, voor de eerste maal, door de heer Eddy 

Vanbergen, die de heer Paul Stoop opvolgde als hoofdman van de Hoofdschuttersgilde  van 

Brabant. 

 

Na de misviering trekken 

we in een 160-tal 

personen tellende stoet 

terug naar onze 

schietweide onder 

muzikale begeleiding van 

de muziekharmonie “De 

Vrije Belgen” uit St.-

Martens-Bodegem. Deze 

optocht baart toch wel 

enig opzien bij de 

inwoners van Heembeek 

die dit in deze uithoek 

van de stad Brussel, nog 

nooit eerder meegemaakt 

hebben. De nieuwe 

opperkoning en zijn dame mogen meerijden in een open oldtimer Jeep. 

 

Terug op de schietweide krijgen de tappers het druk want het is dorstig weer. Na de eerste 

pint is het tijd voor de “cérémonie protocollaire”. Na de verwelkoming door onze hoofdman 

Nelly Van Moer en een korte toespraak van de heer Vanbergen, neemt de nieuwe 

Opperkoning samen met zijn echtgenote plaats op het podium voor de huldiging. De 

wisselbeker krijgt hij uit handen van de uittredende koning Frans Vertonghen, de zilveren 

koningsschotel van Koning Boudewijn wordt hem overhandigd door senator Bert Anciaux. 

Deze spreekt ons nog kort toe om zijn waardering te betuigen voor de gemoedelijke sfeer en 

de geest van broederlijkheid, vriendschap en solidariteit die hij waarneemt bij de gilden. De 

heer Bert Anciaux is de enige politicus die heeft gereageerd op onze uitnodiging, die nochtans 

ook aan de burgemeester en het voltallige schepencollege van de Stad Brussel werd gericht. 

Daarna mogen de koningsparen van de andere gilden aantreden om hun geschenken aan de 

nieuwe Koning van Brabant te overhandigen. Tot slot wordt er nog een serenade gegeven 

door de harmonie “De Vrije Belgen”. 

 

De personen die een jubileum van hun 25-, 35- of 50-jarig lidmaatschap bij de gilden vieren, 

krijgen hun papegaai en hun diploma uitgereikt. Er zijn dit jaar geen gilden die zich hebben 

aangemeld om een paar volksdansen ten beste te geven en dus kan het Brussels volksfeest in 

gang gezet worden. Wij krijgen een geslaagd optreden van het vijfkoppig groepje “Emballage 
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Cadeau” die ons Brusselse en andere meezingers brengen. Zij begeleiden ons ook bij het 

zingen van ons gildelied op de wijs van “Het Loze Vissertje”, alsmede het lijflied van de gilde 

van Herne “Met mijne vlieger” en het Limburgs Volkslied ter ere van de gilde van Halen en 

onze nieuwe Opperhoofdman Eddy Vanbergen. Ondertussen kunnen de volwassenen en 

kinderen hun hartje ophalen aan de oude volksspelen. Terwijl pot en pint en taart en broodjes 

vlotjes over de toog gaan, wordt het feest voortgezet en is het vlug 18 uur, tijd om het feest af 

te sluiten met de polonaise die iedereen op de been brengt.  

 

Maar eerst krijgen de laureaten van de Brabantse kampioenschapsschietingen 2015 nog hun 

prijzen. Voor onze gilde van Heembeek zijn dit op liggende wip, als beste dame Sylvie 

Delcroix met 14 punten en als beste jonge heer Aiko Willems met 11 punten. Op staande wip 

gaan de prijzen naar Anja Goovaerts met 9 punten en haar zoon Aiko Willems met 4 punten. 

Bij de -12-jarigen, die enkel op liggende wip schieten, gaan de trofeeën naar Zoë Appelmans 

met 5 punten, Dina De Pessemier en Duncan Berghmans met elk 2 punten. 

 

Na de slottoespraak van Eddy Vanbergen, waarbij hij de organiserende gilde bedankt en 

iedereen een behouden thuiskomst toewenst, is het feest afgelopen en krijgt elke deelnemende 

gilde nog een mooi aandenken aan dit feest mee naar huis.  

 

Maar het werk is wel nog niet achter de rug. Alle tafels en stoelen dienen onmiddellijk 

opgestapeld te worden voor de stadsdiensten die deze samen met de tenten de volgende 

morgen komen ophalen. 

Wij zijn blij dat alles goed is verlopen. De vele positieve reacties getuigen van de 

tevredenheid van alle deelnemers en de weergoden waren ons ook nog eens gunstig gezind. 

Het heeft veel werk gevergd, maar het was de moeite waard en wij mogen terecht fier zijn op 

de organisatorische capaciteiten van het bestuur en de leden van de gilde van Neder-over-

Heembeek. 

 

Christiane Van Muylders-Beck, Koninklijke en Keizerlijke Sint-Sebastiaansgilde Neder-over-

Heembeek 
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AFSLUITING EST 2009 EN ONTHULLING 

MONUMENT 
 
Zaterdagochtend 25 juli 2015: in de inkomhal van gemeenschapscentrum De Stegel in 

Molenbeersel (Kinrooi) verzamelen de schutterijen uit de fusiegemeente zich. Buiten regent 

het pijpenstelen. Omstreeks 11u heet Peter Ressen, voorzitter van schuttersbond Maas en 

Kempen, iedereen van harte welkom. In het bijzonder worden de heren Louis Litjens, 

penningmeester van de Europese Gemeenschap Historische Schuttersgilden, en vanuit regio 4 

de regiosecretaris Peter Ernst en zijn voorganger, Stan Krolicki, genoemd.  Deze laatste heeft 

Kinrooi begeleid in al haar voorbereidingen naar het Europees Schutterstreffen 2009. Verder 

zijn er nog aanwezig: Gerard van Uem, secretaris regio 3, de huidige Europese koning Toon 

Weijtmans, de huidige Europese prins Bram van Bergen en verder nog pastoor Jaak Leen, 

moderator Luc Vanherck, voorzitter stuurgroep EST 2009 Hubert Brouns, president van de 

OLS-Federatie Ger Koopmans, burgemeester van Kinrooi Jo Brouns en afgevaardigden van 

het schepencollege Sylvie Vanmontfort, Anita Meerten, Wim Rutten en Ivo Vleeschouwers 

en vele medewerkers aan het EST 2009. 

Peter Olaff Hoffmann, algemeen secretaris van 

de Europese Gemeenschap van Historische 

Schuttersgilden liet zich verontschuldigen, maar 

we verwelkomen wel Marion Stimmel, zijn 

medewerkster. 

 

“Met heel veel plezier denken wij vandaag terug 

aan dat laatste weekend van augustus 2009 toen 

Kinrooi gastgemeente was voor het Europees 

schutterstreffen” vertelt Peter Ressen. “Meer 

dan 500 schuttersgilden, uit 10 landen van 

Europa, waaronder voor de eerste maal een 

afvaardiging uit Oekraïne, mochten wij 

ontvangen. En nog steeds, nu na 6 jaar, blijft dit feest een onderwerp van gesprek bij vele 

bijeenkomsten. Niet alleen voor de schutters was dit een grandioos feest, ook iedereen die in 

dat weekend op een of andere manier bij het feest betrokken was, heeft genoten van begin tot 

het einde. Een schitterend feest, een prima organisatie en de vele felicitaties die wij vanuit alle 

hoeken van Europa mochten ontvangen.  

Vanaf het begin van de organisatie werd er vastgelegd dat na het feest, wanneer alle financiële 

verplichtingen zijn nagekomen, en nog wat geld over zou zijn, er een aandenken aan dit feest 

gepland zou worden. Dat het tot nu geduurd heeft vooraleer dit aandenken gerealiseerd werd, 

heeft te maken met de afhandeling van allerlei zaken. Zo is pas onlangs de vzw EST 2009 

ontbonden, en hebben wij pas sinds kort zicht op een mogelijk budget om dit aandenken te 

realiseren. Toen kwam de vraag: wat gaan we doen? Gelukkig konden wij beroep doen op 

Jack Seerden, lid van schutterij Sint-Martinus Grootbeersel, om een aandenken te realiseren 

dat binnen het budget kon blijven. En vandaag is het dan zover – vanaf vandaag hebben wij 

hier ons aandenken aan het Europees Schutterstreffen 2009.” 

 

Jack Seerden, de maker van het aandenken in ijzer, gebruikte het ontwerp dat destijds werd 

bedacht door kunstenaar Mathieu Haemekers uit Ophoven (Kinrooi). De blauw-gele kubus 

die in 2009 een tijdlang de lege bouwplaats sierde, werd nu 6 jaar later vervangen door een 

exacte kopie van maar liefst 300kg zwaar. En dat op ongeveer dezelfde plek als destijds, zij 

het nu in de schaduw van gemeenschapscentrum De Stegel. “Maar ik wilde niet zomaar een 



 

19 

 

 

aandenken maken”, zegt Jack, “Zo kwamen we tot het 

idee van een tijdscapsule”. Onderin het monument 

bevindt zich een ijzeren kist. Hierin werden alle 

herinneringen aan het Europees Schutterstreffen 

gestoken, alsook de geschiedenis van de organiserende 

schutterijen en de herinneringen die zij eraan hebben. 

 

Elke schutterij werd uitgenodigd haar bijdrage in de 

kist te deponeren: het leidde tot vele foto’s, maar ook 

tot enkele opvallende zaken zoals een fles 

Jägermeister.  En ook plaats voor nog meer symboliek. 

“Wij hebben onze OLS-gids van 2003 in de 

tijdscapsule gelegd”, zegt Firmin Snijkers van Sint-

Martinus Kessenich. “Dat jaar organiseerden wij het 

Oud-Limburgs Schuttersfeest waarmee de basis werd 

gelegd voor de toewijzing van het Europees 

Schutterstreffen in 2009.” 

 

Nadat iedereen aan de beurt was geweest, ging de kist met daarin alle memorabilia achter slot 

en grendel, voor een eeuw en misschien zelfs langer. Daarna kon het kunstwerk met 

verenigde krachten verankerd worden om pas over decennia haar geheimen prijs te geven. 

 

Na de zegening van het monument door eerwaarde heer Luc Vanherck, moderator van de 

federatie Kinrooi, werd iedereen uitgenodigd op de receptie in ’t Fort, het theatercafé in De 

Stegel.   

 

’s Namiddags waren alle schutterijen weer present op hun jaarlijkse fusieschuttersfeest. Dit 

werd ditmaal gehouden bij schutterij Sint-Servatius Raam. Het feest werd gewonnen door het 

twaalftal van Sint-Hubertus Manestraat. De tweede stek was voor Sint-Martinus Kessenich en 

de Breydelzonen van Kessenich eindigden derde. Bij de drietallenwedstrijd was er een ex-

aequo: Breydelzonen Kessenich, Sint-Martinus Kessenich en Sint-Martinus Grootbeersel 

deelden de eerste prijs. De windbuksschietwedstrijden bij de jeugd werden gewonnen door 

Jaimy Damen van Sint-Servatius Raam (C-jeugd), Yana Vanthoor van Sint-Martinus 

Grootbeersel (B-jeugd) en Michiel Stevens, eveneens van Sint-Martinus Grootbeersel (A-

jeugd). 

Peter Ressen 
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CONINCKSCHIETING BIJ DE MECHELSE 

KOLVENIERSGILDE 
 

Zondag 10 mei 2015: het wordt een drukke dag, even langs de bakker gaan, bij de 

beenhouwer al het gehakt opkopen, wijnglazen uitpakken en zorgen dat er genoeg drank in de 

koeling ligt. Dit en met de ochtendzon in volle glorie belooft het een mooie dag te worden. 

Met enkele mensen zorgen we voor de opstelling van een terrasje. De pleisteren vogel wordt 

aan het uiteinde van de staande wip de lucht in gekatapulteerd, klaar om in duizend stukjes 

aan flarden te schieten. Kort na de middag kondigen de eerste Confrères zich aan, gedreven 

om het beste schot af te leveren en zich tot nieuwe Coninck van de Mechelse Kolveniersgilde 

te schieten. De sleutels worden verzameld en volgens de heulvolgorde betalen de Gezworen 

Gezellen hun bijdrage tot deelname. De aanwezigheid van de Adelborsten wordt genoteerd. 

Hoofdman Jan Severyns neemt de breuk van de schouders van de regerende Coninck, 

Marcella Van Welden, met de woorden “gij syt ontslaegen uit het Coninckxambt” waarna hij 

de breuk onder de wip hangt. Marcella Van Welden word bedankt voor de mooie inzet die zij 

als regerende Coninck voor de gilde heeft betekend gedurende de 2 jaar van haar ambt. De 

plichten en rechten als Coninck van de Mechelse Kolveniersgilde worden aan de 

deelnemende Confrères medegedeeld. De schieting vangt aan omstreeks 14.45 uur. De 

uittredende Coninck Marcella Van Welden schiet het eerste schot, gevolgd door de Hoofdman 

Jan Severyns. Gezellig samen, bij het drinken van een heerlijk drankje, aanschouwt iedereen 

hoe de schutters, ieder om beurt, hun schot met de luchtkarabijn op de vogel afvuren. De 

eerste doorgangen beperken zich tot het wat in het rond vliegen van pleisterstof. Geleidelijk 

aan verliest de mooie gekleurde vogel midden op de buik zijn kleur. Iedere schutter maakt er 

dan ook werk van om raak te schieten. Onze nieuwsgierigheid naar wie de nieuwe Coninck 

zal worden, leidt tot een weddingschap. Wie denkt te weten wie de nieuwe Coninck wordt, 

kan eerst een eurootje investeren in het wedpotje, de naam van de winnende Confrère laten 

optekenen en dan hopen dat zijn voorspelling uitkomt om een deel van het wedpotje te 

kunnen opstrijken. Na enkele uren schieten wordt de honger groter dan de dorst. Om te 

vermijden dat we met een dubbel zicht beginnen te schieten en om de moed er in te houden 

heeft Kok & Co gezorgd voor heerlijk lekkere frikandellen met kriekjes en brood. Tijdens het 

smullen wordt de Coninckschieting even een stil schouwspel. Elke schutter levert 

plichtsgetrouw zijn schot af tussen de maaltijd door. Maar al vlug wordt het terug een 

spannend tafereel want de vogel vertoont een schotopening. Nu wordt het mikken naar de 

juiste plaats om hem neer te halen. De harde vogel geeft zich echter nog niet helemaal 

gewonnen en ronde na ronde haalt hij het van ons goed gericht schot. De frisheid van de 

avond begint stilaan te vallen, maar gelukkig zorgt het zomeruur voor een nog heldere hemel. 

Er beginnen grotere stukken pleister van de vogel naar beneden te vallen en de spanning 

stijgt. We beseffen dat we aan de laatste ronde bezig zijn. Maar wie zal het genadeschot 

geven, wie zal zorgen dat aan de spanning een einde komt? Niemand durft weg te kijken, 

niemand wilt het laatste schot missen. En dan, totaal onverwachts, de schutter die er voor gaat 

maar het niet verwacht. Het loodje gaat pal naast de paal in de vogel die, fataal geraakt, in 

tientallen stukken naar beneden valt. De plastieken tafel die onder de schuttersboom opgesteld 

staat, wordt doorboord door een stuk pleister dat er dwars doorheen gaat. De nieuwe Coninck 

beseft het gebeuren niet goed, maar het gejuich en het geroep doet hem verbaasd opkijken. 

Julien Van Hoof slaagde erin om na 6.30 u. schieten, in de 32ste ronde en na 532 schoten de 

vogel af te schieten. Pffff, wie denkt dat schutters geen geduld hebben, krijgen hier het 

bewijs. De erewijn wordt bedeeld, de nieuwe Coninck, Julien Van Hoof, wordt geïnstalleerd 

en krijgt de Conincksbreuk omgehangen. Wie na de Coninck in de heulronde volgt, krijgt de 

erebreuk "Kurt Cross" als prins toebedeeld. Die eer komt Fonny Cornelissen toe. Deze dient 
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Julien Van Hoof, coninck 2015/2016 

in alle optochten eveneens vertegenwoordigd te worden. Julien Van Hoof is niet aan zijn 

proefstuk toe. In 1999 schoot hij zich voor de eerste maal tot Coninck van de Mechelse 

Kolveniersgilde. Met een horido verwelkomen wij de nieuwe Coninck. De Gilde is trots en 

alle Confrères zullen bij de optochten hun bijdrage leveren om de Coninck bij te staan 

gedurende zijn 2 jaar Coninckschap. Rond middernacht sluiten wij een geslaagde dag af met 

een Coninck die de Gilde in ”trouwen vast” zal dienen.  

 

Jeannine Jonckers, Griffier Mechelse Kolveniersgilde 

 

 

    

   

     

KINJER-OLS 
 
Donderdag 25 juni: een stralende blauwe hemel. Bussen rijden af-en-aan en de leerlingen van 

26 scholen stappen uit in een fantastische uitdossing. Ook 5 Belgisch-Limburgse scholen 

doen mee. Voor de lagere scholen 

van Kaulille, Opoeteren, Bocholt, 

Sint-Huibrechts-Lille en Kinrooi is 

het niet hun eerste deelname. Ze 

zijn er, samen met hun coachende 

schutterij, duidelijk helemaal klaar 

voor. 

 

In bonte optocht trekken ze naar het 

opstelterrein, waar de opening van 

het Kinjer-OLS met vertraging 

plaatsvindt. Big Benny zingt het 

Marcella Van Welden, coninck 2014/2015 
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Limburgs volkslied, de president van de OLS-Federatie, Ger Koopmans, heet iedereen 

welkom en ook andere hoogwaardigheidsbekleders doen een woordje. 

 

De zon staat hoog aan de hemel als de eerste scholen vertrekken voor de optocht. De tribunes 

bij het defilé zijn tot aan de nok gevuld. En ook de omliggende straten van de optocht zijn 

gezellig vol tot zeer druk. Het muziekkorps van schutterij St.-Urbanus gaat voorop, daarna 

volgen de scholen. Schutterscommando’s schallen door de lucht. Alle kinderen krijgen 

enthousiast applaus langs de hele optochtroute. 

 

Na de optocht gaat het verder met de schiet- en schoonheidswedstrijden. Er heerst opperste 

concentratie aan de buksen. De bölkes moeten er af. Niet alleen de schutters staat het zweet 

op het voorhoofd, ook de toeschouwers leven mee. 

 

Op het feestterrein is het fantastisch 

druk, zowel buiten als binnen in de 

tenten. Voor het oog van de jury 

presenteren de kinderen zich op het 

terrein. Voor de grote tent treedt 

bijvoorbeeld de jeugdvendelgroep van 

Schutterij St.-Aldegundis uit 

Buggenum op. Anderen leven zich uit 

op een heuse stroberg, die een waar 

kinderspeelparadijs blijkt. 

 

Langzamerhand lopen de wedstrijden 

ten einde. In de tent voor het podium is 

het feest: dj Admin maakt er een 

feestje van en daarna zet Big Benny de 

tent op de kop. Hoewel het tijdschema 

die dag al van bij de start uitliep, wordt de afsluiting toch om 16u gehouden. Met een grote 

afsluitende polonaise wordt het tijd voor de prijsuitreiking. De koningsparen van alle scholen 

staan op het podium en de diverse prijzen worden uitgereikt. De hoofdprijs voor de winnaar 

van het Kinjer-OLS 2015, ut Ummeke, is gewonnen door Basisschool de Kwir uit Neer. Alle 

uitslagen van de andere deelnemers zijn terug te vinden op de site van het OLS te Maasniel: 

www.ols2015.nl. 

 

Deelnemers vanuit België: 

- Sint-Dionysius Opoeteren met vrije basisschool Hink Stap Sprong 

- Sint-Martinus Kinrooi met 3K Kinrooi 

- Sint-Sebastiaan Sint-Huibrechts-Lille met basisschool Helibel 

- Sint-Joris Kaulille met lagere school Kaulille 

- Sint-Laurentius Bocholt met BS de Driehoek 

 

Sonja Cremers 

 

 

 

 

  

http://www.ols2015.nl/
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SCHUTTERIJEN MAASVALLEI HEBBEN HUN 

KONINGEN 

 
MAASMECHELEN/DILSEN-STOKKEM: voor de vier schutterijen van de bond Maasvallei 

draait het seizoen op volle toeren. De drie bondsfeesten, in Dilsen, Stokkem en Meeswijk, 

werden beide gewonnen door de oude schutterij Sint-Monulphus en Gondulphus I uit 

Maasmechelen. Ter gelegenheid van het bondsfeest 'op de Sjöttewei' in Stokkem verzamelden 

de keizers en alle nieuwe koningen en koninginnen voor de traditionele groepsfoto. Koning 

Alex Aspers van Maasmechelen heeft wel een beetje pech met zijn koningstitel. "Aangezien 

ik de nieuwe tamboer ben van het trommelkorps mag ik het koningszilver enkel dragen op de 

Oude Limburger, maar dat betekent niet dat ik minder fier ben op mijn titel", zegt Alex. 

 

Tekst en foto JTh 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Van links naar rechts: koningspaar Stokkem (koning Davy Scheepers), keizer Meeswijk (Jimmy Verhelle), 

koningspaar Meeswijk (koning Wilfried Zengers), keizerspaar Maasmechelen (keizer Jean-Pierre Paredis), 

koningspaar Maasmechelen (koning Alexander Aspers), keizerspaar Dilsen (keizer Mathieu Schurgers), 

koning Dilsen (Freddy Vranken), Pierre Mathijssen 
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Handbooggilde 
Sint-Sebastiaan 

    Bredene v.z.w. 

 
 

 

 

KONING(IN) & PRINS(ES)SCHIETING   

STAANDE PERSE 2015 
 

Bredene, 2 mei 2015: een windstille en overtrokken dag meldt zich aan. De kandidaat prins en prinsessen 

zijn als eersten aangekomen in ons gildelokaal want voor velen is die schieting nieuw. Vervolgens komen 

onze confraters een voor een binnen. Er wordt vooraf duchtig geoefend om de boog en de spieren los te 

krijgen want de temperaturen vallen wat tegen. 

 

Deelnemende schutters in volgorde van de trekking: 

Confraters (9 personen): 

Stadhouder Marc Metsu, Natalie Broucke, Benny Vanderswalm, Steven Verstraete, Katinka 

Vandeportaele, Jonathan Vandenbogaerde, griffier Anita 

Poppe, hoofdman Gerard Plaetinck, Wilfried Bultynck. 

 

Jeugd (5 schutters): 

Robbe Dufoort, Vynck Angel, Vandenabeele Charlotte, 

AngelinaVanderswalm, Desmet Alissa. 

 

Aanvang Koning(in)- en Prins(es)schieting 

 

In de openingsspeech drukt de hoofdman Gerard Plaetinck 

zijn wens uit dat deze Koning(in)- en Prins(es)schieting 

zoals vroeger in een collegiale en faire wedstrijd mag 

geschieden en dat zijn latere opvolger dezelfde traditie zal 

blijven navolgen. 

Als uittredende koning 2014 mag hoofdman Gerard 

volgens de traditie gebruik maken van het voorkeurschot 

en lost die dan ook met volle inzet en overtuiging. In de 

derde ronde schiet confrater Jonathan Vandenbogaerde de 

fel begeerde koningsvogel af en zijn er geen mededingers 

meer. 

Jonathan is onafgebroken lid sedert 1998 en dit sinds de 

leeftijd van 7 jaar. Nu 3 dagen voor zijn 24ste verjaardag 

schiet hij zich tot 9de koning Staande Perse 2015.  
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Nadien treden de jeugdige confraters aan die op halve hoogte de begeerde ”Uil” van de spil proberen te 

schieten. Na de 8e ronde is er nog geen resultaat zodat het bestuur beslist om een volle perse aan te 

brengen en zo tegemoet te komen aan onze jeugdige schutters. 

 

In de eerste aangepaste ronde schiet Charlotte de vogel af, de 

tweede ronde volgt Alissa, de derde ronde opent Robbe, maar 

Charlotte schiet de beslissende vogel af.  

Prinses Staande Perse 2015 is gekend: Charlotte 

Vandenabeele.11jaar. 

Voor Charlotte is dit een tweede prinsesoverwinning 

aangezien zij in 2014 prinses liggende perse werd. Een 

mooie toekomst in de boogschutterswereld. 

 

De nieuwe koning en prinses werden op eerbiedwaardige 

wijze vereerd met de betreffende breuken, trofee en brevet. 

Passende foto’s werden genomen ter herinnering. 

 

Achteraf volgde een maaltijd met een overheerlijk 

melkvarkentje aan het spit met alles wat er bij hoorde, dit 

alles dankzij de inzet van onze confrater Alexander Desmet. 

  

Nogmaals de afwezigen hebben ongelijk niet alleen voor de 

schieting, maar ook voor de maaltijd.. 

 

In de namiddag komt de zon wat extra warmte geven 

en kunnen onze confraters genieten van een schieting 

op de Staande Perse en wat navertellen. 

 

De schitterende dag wordt afgesloten met alleen blijde gezichten. 

 

Poppe Anita, griffier   

 

KAMPIOENSCHAP VAN BREDENE 
 

Op 11 juli, de Vlaamse 

feestdag, was de zon al van ‘s 

morgens vroeg in de weer, 

alsook onze vrijwilligers om het 

schietterrein in orde te brengen 

voor het achtste Open 

Interprovinciaal 

Kampioenschap individueel op de 

liggende wip te Bredene. 

 

Rond 08.00 uur kwamen de 

eerste schutters reeds ons lokaal 

binnen en konden al 

proefschieten op zes liggende 

wippen. Om 09.30 uur stipt konden wij aanvangen met 102 ingeschrevenen. 

 

Dit evenement verliep in een fantastische sportieve sfeer en werd afgesloten met een lekker visje met 

brood klaar gemaakt door de Bredense visbakkers en aangeboden door onze gilde. 
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Na de uitreiking van de prijzen, geschonken door Bredene Breed en sponsors, kregen wij talloze 

felicitaties van deelnemers voor de perfecte organisatie, en met de belofte volgend jaar terug in te 

schrijven. 

 

Anita POPPE, griffier 

 

DE ST.- LAMBERTUSGILDE VAN LAREN VERBROEDERT 

MET DE SCHUTTERSGILDE VAN ESBECK UIT DUITSLAND 
 

De verbroedering kwam samen met Beringen, Paalstraat, Geenhout en Meelberg al in 1967 tot stand en 

sindsdien is er elk jaar een samenkomst. Deze gebeurtenis vindt afwisselend in België en Duitsland 

plaats. 

 

Dit jaar mochten wij onze Duitse gildebroeders en –zusters verwelkomen op vrijdag 29, zaterdag 30 en 

zondag 31 mei. 

Traditioneel komen onze gasten op vrijdag per bus aan bij de St.-Denijsschuttersgilde van Beringen-Mijn. 

Vol ongeduld wordt er uitgekeken naar dat weerzien. ’s Avonds starten de festiviteiten met een 

verbroederingsbal bij de gilde van Paalstraat.  

 

Op zaterdag wordt er bij de gilde van Geenhout een schieting gehouden exclusief voor onze gasten. Op 

zondag wordt het verbroederingsfeest afgesloten met een afscheidsfeestje in de gildezaal van Laren. Op 

dat feestje worden ook de prijzen van de schieting overhandigd.  

 

Dit jaar zag de prijzentabel er als volgt uit voor de schieting op vallende vogel voor mannen : de 

linkervleugel was voor Tristan Sackewitz, de rechtervleugel voor Werner Bartling en de romp ging naar 

Gustel Osterwald . Bij de dames ging de linkervleugel naar Lara Graves, de rechtervleugel naar Ingelore 

Osterwald en de romp was ook voor Ingelore Osterwald . Bij het klepschieten voor heren was de 1ste 
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plaats voor Stephan Graves, 2de werd Werner Bartling en op de 3de plaats Horst Knaade en Olli Hennes. 

Bij het klepschieten dames was de 1ste plaats voor Sabrina Kuckuck en met 3 werd de 2de plaats gedeeld 

door Ilse Bartling , Sigrid Kuckuck en Ingelore Osterwald. 

                                                  

Op maandag 1 juni wordt er opnieuw 

verzameld in Beringen-Mijn om de 

terugtocht naar Esbeck aan te vatten. 

Omdat Esbeck op 35 km van Hannover 

ligt, hebben onze gasten nog een busrit 

van enkele uren voor de boeg. Deze tijd 

zullen ze ongetwijfeld gebruiken om uit te 

rusten van 3 vermoeiende, maar even 

gezellige dagen. 

 

Wanneer we onze vrienden uit Esbeck in 

2017 opnieuw mogen verwelkomen, 

bestaat onze verbroedering 50 jaar. 

Uiteraard zullen we dat op een gepaste 

manier vieren…. 

 

SCHUTTERSKONING BIJ ST.-LAMBERTUSGILDE  LAREN 

 
Het afgelopen weekend werd er bij de St.-Lambertusgilde geschoten voor de tittel van schutterskoning en 

-koningin.  

 

Altijd een spannend moment, want wie gaat onze gilde vertegenwoordigen bij de keizersschieting, zowel 

provinciaal als nationaal. Er moest geschoten worden op kleppen van 30 , 25 , 20 , 16 en 12 mm. En om 

het nog wat spannender te maken moest er ook telken malen verwisseld worden van schietstand. Bij de 

dames kwam Cox Tilly er uit als winnares met 15 kogels en bij de heren was het Robert Vogels die na 19 

kogels tot schutterskoning werd gekroond . Ook werd onze kermiskoningin gehuldigd. Zij werd door de 

gilde aan huis afgehaald en in stoet werd er naar ons lokaal gegaan waar de viering verder ging. 
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KEIZERSSCHIETING 2015 BIJ HET VERBOND BERINGEN 

TE ST.-ANTONIUS GEENHOUT 

Op zaterdag 29 augustus was er traditiegetrouw de keizersschieting van het Verbond Beringen 

(klepschutters). Er waren 10 koningen en 9 koninginnen aanwezig om onderling uit te maken wie er dit 

jaar keizer en keizerin zouden worden.  

Om stipt 14 uur werd er aangevangen door de keizer en keizerin van 2014: Claes Dany en De Blick Diane 

mochten de openingsschoten doen. 

Na een sportieve en spannende wedstrijd wist Claes Dany van St.-Lambertus Laren voor de tweede keer 

op rij de titel van keizer op zijn naam te schrijven. 

Irmgard Leunen van E.L.S. Gestel werd de nieuwe keizerin van ons verbond. 

Proficiat aan al de deelnemers, maar vooral aan Dany en Irmgard. 

 
Ook was er aan het keizersschieten een vriendenwedstrijd verbonden. Er waren 13 Gilden aanwezig met 

een totaal van 22 ploegen.  

Deze vriendenschieting werd gewonnen door: 

1. St.-Willebrordus Meldert   met 30/30  18/18  8/12. 

2. St.-Sebastiaan Schalbroek  met  30/30  17/18. 

3. St.-Lambertus Laren            met  30/30  16/18. 

 

RUDY SAVELS (DUDZELE) WORDT 34STE KAMPIOEN VAN 

STENE STAANDE WIP. 
 
Na het beschrijf  “trofee van de Stad Oostende” , dat door Eliza DEPREZ van de K.H.M. Willem Tell 

Oostende gewonnen werd, boden de aanwezige schutters zich aan om het 34ste Kampioenschap van 

Stene/Grote Prijs Archery Dynamics te betwisten. In 2014 werd deze wedstrijd wegens de bouw van een 

nieuw schutterslokaal op het terrein niet ingericht. 
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Dit kampioenschap bestaat uit een blokschieting over 3 reglementaire ronden. Bij gelijke stand na deze 3 

ronden wordt er gekampt tot er een winnaar gekend is. De overwinnaar ontvangt een trofee geschonken 

door de inrichtende maatschappij en een waardebon van 150,00 € geschonken door Peter Bouttelisier, 

zaakvoerder van Archery Dynamics uit Oostende 

 

Slechts 4 schutters, hoofdman Norbert Valcke van Willem Tell Oostende, Rudy Savels van Eendracht 

maakt Macht uit Dudzele, Marcel Desreumaux van Willem Tell Ieper en Marc Metsu van Sint-Sebastiaan 

Bredene slaagden er in de blok te schieten en enkel Rudy Savels kon de hoofdvogel voor een tweede keer 

treffen. De 34ste kampioen van Stene was gekend. 

 

 

 
 

 

 

  

Enkele deelnemers aan het toernooi met in hun midden Schepen van sport Arne Deblauwe (4de van links) en de 

beide laureaten Eliza Deprez en Rudy Savels 
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vzw Kon. Karabijnschuttersgilde St.-Jozef Oud-

Winterslag 
 

 

 

 

ACTIVITEITEN 2015 
 
Clubkampioen 

 

Als eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen  starten we met het clubkampioenschap, een wedstrijd die 

zijn beloop kent over drie zondagen. Op deze dagen worden er telkens 12 kogels verschoten zodat men op 

het einde 36 treffers kan registreren. De schutters met het maximum der punten gaan onderling de 

kavelingen aan om alzo tot een winnaar te komen die de titel van clubkampioen draagt. De man die 

uiteindelijk het langst wist te treffen en clubkampioen werd was Willems Jos en bij de dames was het 

Hardy Christiane die de titel van clubkampioene behaalde. 

 

Koningsschieten 

 

Ons jaarlijks koningsschieten ging door op 31 mei, een niet zo beste dag wat het weer betreft. Zoals de 

traditie het wil, werden onze regerende vorsten na een optocht door de wijk aan hun woning afgehaald 

door onze gilde onder begeleiding van het trommelkorps. Ten huize aangekomen bij Steyls Hugo en zijn 

echtgenote Hardy Christian werd er aangebeld en werden onze vorsten samen met de keizer Paparini 

Vzw nr.: 4140.432.13 

Zetel: 

Cipressenstraat 4, 3530 Houthalen 
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Mario uitgenodigd om onze gilde te onderwerpen aan een inspectie.  

 

Dit gebeurd zijnde werd er door Krolicki Stan een oorkonde voorgelezen en overhandigd. Verleden jaar 

mochten we ook op dit adres aanwezig zijn voor de afhaling, wat dus wil zeggen als het Hugo vandaag 

zou lukken om opnieuw de koningstitel te behalen, wij volgend jaar een nieuwe keizer konden installeren. 

Na dit officiële gedeelte werden we uitgenodigd in de tuin voor een verfrissing met lekkere hapjes. Het 

verblijf hier werd op een uurtje berekend zodat we tijdig konden aanvangen met de optocht om ons naar 

de schietbomen te begeven.  

 

Aan de schietstand aangekomen, waar ondertussen ook de genodigden aanwezig waren, werd er 

overgegaan tot de ontkroning gevolgd door een gebed voor onze ontvallen gildebroeders en -zusters. 

Speciaal ging onze gedachte uit naar Beerden Maria en Vanduren Louis die ons pas ontvallen waren. Na 

deze geplogenheden werd er een aanvang gemaakt om de wedstijd te starten.  

 

De ereschoten werden geschoten door de schepen van sport, de 

afgevaardigde van de sportraad en onze proost. Het is de bedoeling om 

in de voorronden van 3x3 kogels het maximum te behalen en daarna te 

beginnen met de kavelingen die onze nieuwe koning moet laten kennen. 

Met 8 schutters werden de voorronden overleefd bij de heren, bij de 

dames was er niemand die dit deed daar ze allen 1 misser optekenden 

waardoor ze allen opnieuw van start konden gaan bij het kavelen. Onze 

nieuwe koningin Knoops Alda kenden 

we eerst daar alleen zij de meeste 

treffers wist te halen. Bij de heren 

ging het er iets langzamer aan toe, in 

de eerste kavelronde, telkens 3x5 

kogels te schieten, vielen er al snel 

enkele schutters af waaronder ook Hugo die de kans op de titel van 

keizer zo zag verdwijnen. Uiteindelijk in de ronde waar op kleinere 

kleppen was overgegaan vielen er van de 3 overblijvers 2 af op het doel 

van 16 mm. Om de titel te behalen moesten er door de laatste schutter 

5x getroffen worden. Dit werd probleemloos gedaan en alzo werd 

d’Exelle Alain onze nieuwe koning. 

 

Gaaischieting 

 

Het gaaischieten gebeurt op een houten vogel met als wapen een luchtdrukgeweer, dit om niet-schutters 

ook eens te laten proeven en meedoen aan een oude folklore. Bij deze wedstrijd word er in volgorde de 

kop, de staart, de linker- en de rechtervleugel geschoten alvorens aan de romp te beginnen. Dit laatste 

stuk beslist wie de gaaienkoning(in) zal zijn. Dit jaar werd het laatste stuk van de vogel omlaag gehaald 

door Knoops Alda. Aan de andere delen die van de vogel werden afgeschoten waren er troostprijzen 

verbonden. Voor Alda was dit een beker, de krans van gaaienkoningin en een fles jenever. 

 

Overlijden 

 

Dit jaar is onze gilde hard getroffen door het overlijden van twee van onze leden : 

 

Beerden Maria (Maike), echtgenote van onze erevoorzitter Knoops Jaak, is zachtjes overleden in het 

woonzorgcentrum “De Vierde Wand” te Genk-Winterslag op 27 maart in de ouderdom van 86 jaar. 

Maike werd de moeder van de schutterij genoemd door haar inzet en het werk dat ze altijd verrichtte in 

ons schuttersheem. Het was dank zij haar dat er altijd heerlijke soep en boterhammen met kipkap 



 

32 

 

 

voorzien waren als er een wedstrijd te verschieten was op onze schietstand. We hebben haar ten grave 

gedragen in het bijzijn van al onze leden in uniform om haar alzo de laatste eer te bewijzen. 

 

Vanduren Louis, echtgenoot van Vervoort Paula, is thuis overleden op 12 mei in de ouderdom van 78 

jaar. Louis was de man die samen met zijn echtgenote altijd aanwezig was op alle wedstrijden. Zoals op 

het gedachtenisprentje staat, was Louis iemand met bezige handen, altijd op post als er iets gedaan moest 

worden. Zo ook nog toen we ons huidig lokaal gingen plaatsen, was hij ook weer van de partij, door zijn 

beroep dat hij vroeger uitoefende plaatste hij heel onze sanitaire voorzieningen tot in het kleinste details. 

Louis heeft jaren lang in het bestuur gezeteld en heeft in die tijd ook de functie van commandant op zich 

genomen. Tijdens het Europees Schutterstreffen in Genk had hij nog de leiding over het hijsen van al de 

vlaggen van de deelnemende landen. We hebben van Louis ook afscheid genomen met heel de gilde in 

uniform. 

 

Smets Luc, Commandant                                                                                                                                

  

 

SINT-ANTONIUS CONGO BOCKRIJCK GENK 2015 
 

Pinksterzondag was voor vele 6-jarigen een speciale dag. Ze deden toen hun 1ste communie. Maar ook 

voor onze schuttersgilde was het ook een hoogdag. De dag van alle schutters namelijk het 

koningsschieten. 

 

Na de gebruikelijke misviering ging het terug naar de kantine om nog wat te oefenen. Na een heerlijke 

traktatie van de koning en koningin van 2014 ging het koningsschieten officieel van start. Het was een 

heerlijke zonnige dag. Het was extra spannend voor Dany Steyfkens, want zij kon ook keizerin worden, 

maar na kaveling werd Maessen Chris onze nieuwe koningin en Drieskens Rudi werd koning van 2015. 

Rudi kon ook de nieuwe keizer worden. Dit lukte hem en zo hebben wij vanaf volgend jaar een nieuwe 

Keizer in onze gilde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er staan dit jaar ook nog 3 speciale bijeenkomsten op het programma: 

Eind augustus gaan we dan naar het Europees Koningsschieten te Peine (Duitsland). Het wordt een 

uitstap van 4 dagen waar wij allen al naar uitkijken. Al vele jaren nemen wij deel aan deze wedstrijd, 

maar meer dan dat is dat we onze Europese gildebroeders en –zusters terug zullen ontmoeten, want het is 

een feit dat onze sport ons ook over de grenzen heen verbindt. 

Op 27 september zijn we te gast in Leuven voor de jaarlijkse Gildedag. 

En op 4 oktober gaan we naar het Nationaal Koningsschieten te Dilsen-Stokkem. Altijd weer een 

gezellige dag waarbij de nationale banden weer worden aangehaald. 

Wij wensen iedereen nog een succesvol schuttersseizoen. 
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In memoriam 

 

Tijdens deze winterstop hebben we afscheid moeten nemen van 4 leden van onze club. 

Op kerstdag is Mevrouw Tina Gijbels, echtgenote van de Heer Gerard Zentjens, gestorven. Zij was ook 

jaren schietend lid van onze gilde totdat haar ziekte het niet meer toeliet. Maar ze was steeds op post om 

mee te komen naar de wedstrijden. 

Op 1 januari moesten we afscheid nemen van de Heer Ken Bond, echtgenoot van Mevrouw Sue Bond. 

Hij was jaren een gewaardeerd schutter in onze gilde. Wegens gezondheidsredenen was hij niet meer in 

staat deel te nemen aan onze wedstrijden. 

Op 19 februari hebben we dan afscheid moeten nemen van onze jarenlange Keizerin, Mevrouw Bertha 

Croes.  Samen met haar echtgenoot (gestorven in 2009) was zij een vaste waarde in onze gilde en heeft zij 

ook vele provinciale prijzen weggekaapt.  Zij was de moeder van Mevrouw Maessen Chris. 

Op 28 februari hebben we afscheid genomen van Mevrouw Emmy Willems. Zij was de vriendin van onze 

gildebroeder Maurice Velkeneers. 

Wij willen de familie en vrienden van deze dierbare overledenen veel sterkte in deze moeilijke tijden 

wensen. We zullen ze steeds in ons hart bewaren. 

 

SINT-DIONYSIUS OPOETEREN ORGANISEERT 

TENTENKAMP 
 
De jeugd van schutterij Sint-Dionysius Opoeteren heeft zich weer rot geamuseerd op hun 4-daags 

tentenkamp in de eerste week van juli.  

 

Slapen deden we allemaal in tenten. 

Het weer was ons zeer goed gezind. 

Om het warme weer de baas te 

kunnen, zijn we twee dagen op 

beektocht geweest. Als afsluiter van 

het kamp hebben we in klimpark de 

Warre bananen verzameld op het 

apenparcours. Nadat we deze 

inspanningen hadden gedaan op het 

parcours, volgde er nog een 

kleigevecht in de waterplassen op 

het domein 

 

Sonja Cremers 
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OOSTENDSE JEUGD TE GAST BIJ K.H.M. WILLEM TELL 

OOSTENDE 
 

De Oostendse sportdienst richt jaarlijks tijdens de zomervakantie omnisportkampen in. Tijdens die 

kampen kunnen de jongeren kennis maken met zeer uiteenlopende sporten, zo ook met het boogschieten. 

 

Reeds gedurende enkele jaren is er een nauwe samenwerking tussen de Oostendse sportdienst en de 

Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell. 

 

Deze zomer kwamen, in het kader van deze sportkampen, reeds 180 jongeren (9 groepen van telkens +/- 

20 man) naar de schietstand in het sportpark De Schorre. Door ervaren instructeurs werden hen de 

basistechnieken van de drie disciplines van het boogschieten (staande- en liggende wip en doelschieten) 

bijgebracht.  

 

 
 

 

 

 

  

Een groep enthousiaste “Robin Hoods in spe” samen met hun begeleiders en de instructeurs van 

Willem Tell Oostende. 
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INHULDIGING VAN HET NIEUW LOKAAL WILLEM TELL 

OOSTENDE 
 

Tekst van de toespraak gehouden door Norbert Valcke, hoofdman van Willem Tell Oostende 

 

Aan allen een hartelijk welkom op deze voor onze maatschappij wel heel bijzondere dag.  

In het bijzonder verwelkomen wij 

Dhr. Burgemeester Jean Vandecasteele, 

Dhr. Schepen van Sport Arne Deblauwe, 

Dhr. Staatssecretaris Bart Tommelein, 

Dhr. Georges Pareyn, Hoofd verzekeringen KNBBW en vertegenwoordiger voor onze sector (sector 1), 

Dhr. Jan Severyns, ondervoorzitter van de Federatie der Vlaamse Historische Schuttersgilden,  tevens 

voorzitter van de regio Antwerpen-Brabant en hoofdman van de Mechelse Kolveniersgilde, 

Dhr. Hans Vanbockstael, voorzitter sectie West-Vaanderen van de Federatie der Vlaamse Historische 

Schuttersgilden, 

Dhr. Geert Vanderjeugt, secretaris sectie West-Vlaanderen van de Federatie der Vlaamse Historische 

Schuttersgilden, 

Dhr. Marc Van der Poel, hoofd van de sportdienst Oostende, 

Dhr. Johan Dewaele, secretaris van de sportraad Oostende, 

Dhr. Hein Comeyne, vertegenwoordiger van VlaS, 

Mevr Jo Vanhixe en dhr. Wim Valcke van het Architecten- en Studiebureau NV Plantec, 

Dhr. Gino Breyne en Mevr. Karen Breyne Afgev Bestuurders van het aannemingsbedrijf NV SERCK uit 

Melle,  

Dhr. Patrice Vanderbeken van de dienst Openbaar Domein, 

De confraters van het Koninklijk Hoofdgild Sint Sebastiaan Oostende, 

De confraters van de Koninklijke Balboogmaatschappij St Joris Oostende, 

De confraters van de Handbooggilde Sint Sebastiaan uit Bredene, 

en uiteraard onze eigen leden en alle familieleden en sympathisanten. 

Zoals jullie op de mooie power-point presentatie kunnen zien had ons oud lokaaltje zeer veel te lijden 

gehad van weer en wind. Het was er niet meer veilig, veel te klein en het beantwoordde zeker niet meer 

aan de huidige hygiënische normen om onze leden op een adequate, veilige en moderne manier hun sport 

te laten beoefenen. Eindelijk, na 108 jaar, Willem Tell werd opgericht op 28/01/1907, een vaste stek waar 

we onze drie disciplines, staande en liggende wip en doelschieten kunnen beoefenen. 

In het verleden stond de staande perse reeds op verschillende locaties. 

In de notulen vinden we geen spoor van de plaats waar de allereerste wip zou gestaan hebben. De enige 

verwijzing naar die eerste perse luidt als volgt “de schutters voelden zich te nauw gespannen aan d’oude 

perse van ’t college …” 

Op 8 augustus 1909 werd de nieuwe perse op de Vuurtorenwijk (tussen de Fortstraat en het Fort 

Napoleon) ingehuldigd. 

Na WO I diende uitgekeken naar een nieuwe perse, want de bestaande installatie was gesneuveld in de 

eerste wereldbrand. 

In september 1924 wordt op de wijk ‘Hoge Bariere” een nieuwe perse opgericht. 

Op 12/02/1950 werd de perse verplaatst en heringehuldigd. 

In 1963 worden de gronden aan de Hoge Bariere verkaveld en krijgen we een terrein ter beschikking aan 

de Prins Roselaan, nabij de “Nieuwe Koers” waar op 23 mei de nieuwe perse wordt ingehuldigd. 

In 1977 diende opnieuw verhuisd te worden. We kregen een terrein ter beschikking in het Sportpark aan 

de Zilverlaan (terrein palend aan de Mr V-arena). Deze nieuwe stek werd op 23 mei 1977 ingehuldigd, 

doch wegens klachten over vallende pijlen op het dak van de concièrgewoning diende de wip in 1979 een 

30-tal meter verplaatst te worden. 

Er komen echter nieuwe klachten, nu over vallende pijlen op de toenmalige tennisvelden van Sunair. 
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Van de stad kregen we toen, op basis van een jaarlijks opzegbare overeenkomst, ons huidig terrein 

toegewezen en op 16 mei 1983 werd de huidige muitwip ingehuldigd en op 5 augustus 1984 werd de 

nieuwe kantine ingehuldigd. 

Ook de afdeling liggende wipschieten, die in 1912 werd opgericht, verhuisde dikwijls van lokaal. We 

noteren “Ons Huis” in de Jozef II straat, Café Willem Tell in de Alfons Pieterslaan, Oud Oostende in de 

Yperstraat, Willem Tell aan de Hoge Bariere , “Bij Manda” eveneens aan de Hoge Bariere , Café 

Westrozebeke aan de Torhoutsesteenweg en uiteindelijk de kelderverdieping van zaal PAX in de 

Schilderstraat waar we de laatste 15 jaar ons lokaal liggende wip hadden. 

Het doelschieten werd pas in 1991 in het leven geroepen en werd enkel hier op dit terrein beoefend. Deze 

discipline kende echter na enkele jaren nog weinig succes en werd voorlopig stopgezet. We stellen echter 

vast dat er opnieuw interesse komt en het is de bedoeling om in de toekomst opnieuw met doelschieten te 

starten. Vandaar dat we ook hier binnen in ons nieuw lokaal de nodige accommodatie voor doelschieten 

op 18 m voorzien hebben. 

Zoals ik reeds bij de aanvang aanhaalde, ons 30 jaar oud kantientje was dringend aan vernieuwing toe en 

het was mijn droom om de 3 disciplines ooit te kunnen samenbrengen op het sportpark. In die tijd was het 

sportpark echter zeer moeilijk toegankelijk tijdens de wintermaanden. De wegen waren niet verhard en er 

was geen straatverlichting. 

Ondertussen heeft het stadsbestuur reeds grote inspanningen gedaan om de infrastructuur van het 

sportpark “De Schorre” zodanig te verbeteren zodat de terreinen ook in de winter toegankelijk geworden 

zijn, zodat de bereikbaarheid in de winterperiode geen probleem meer kan zijn. 

Het probleem was wel … hoeveel zou het kosten om een nieuw lokaal met een schietstand voor liggende 

wip en doel te bouwen, welk genre van gebouw willen we en mogen we bouwen,  en vooral ….hoe 

krijgen we dat allemaal gefinancierd, zou de stad bereid zijn ons te helpen …??? 

Mijn lijfspreuk getrouw “Een NEEN heb je, een JA kunt ge krijgen”, nam ik contact met toenmalig 

Schepen van sport, mevr. Nancy Bourgoignie, die een afspraak regelde met burgemeester Jean 

Vandecasteele. Met het voltallig bestuur waren we op die afspraak aanwezig en we bekwamen alvast een 

gunstig advies en de steun van de Stad onder de volgende voorwaarden: de stad zou tussenkomen voor de 

ruwbouw en het sanitair en wij zouden zelf instaan voor de kosten van de architect, de elektriciteit en de 

volledige binnen afwerking. 

Dan begon het echte werk, erfpacht aanvragen voor de grond, architect contacteren, bouwvergunning 

aanvragen, openbare aanbesteding uitschrijven, werk toewijzen enz. Hier ook een speciaal woord van 

dank aan mevr. Anja Gregorius, hoofd van de dienst Overheidsopdrachten, die ons met raad en daad heeft 

bijgestaan, zodat deze administratieve rompslomp zeer vlot is verlopen. 

Uiteindelijk konden de werken starten op 21/04/2014. Ook wij hadden af te rekenen met de klassieke 

bouwperikelen zoals slecht weer, onderaannemers die iets later komen dan gepland, abnormale 

waterinsijpeling, verlofperiodes, enz… doch we klagen zeker niet want op  14 november 2014 kon reeds 

worden overgegaan tot de voorlopige oplevering van het gebouw. Een dikke merci aan de aannemer en de 

architect voor de vlotte samenwerking 

Aan ons nu om de binneninrichting aan te vatten. Er was nog heel wat werk aan de winkel. Gelukkig 

hadden we onze hofmeester Guy Leempoels, duivel kan en doet al, in onze rangen. Bijgestaan, voor het 

zware werk door vooral onze secretaris Noël Vantyghem en voor het lichtere werk door onze 

ondervoorzitter Laurent Schouteeten, onze bestuurder Joseph Hicks en mezelf werd uiteindelijk een 

pracht van een lokaal gerealiseerd, waarop we terecht fier mogen zijn. 

Alles werd echter gerealiseerd met tweedehands- en recuperatiemateriaal 

De toog, een belangrijk item in een schutterslokaal, komt uit de afbraak van het Restaurant Le Grillon 

langs de Visserskaai. Van Willy Verdonck, de vroegere uitbater, konden we aan en vriendenprijsje de 

tafels en stoelen en de ganse koelinstallatie aankopen en kregen we de toog, alle lambrisering en de 

vestiaire er als cadeau bij. Dit alles werd door ons uitgebroken en door Guy en zijn voornoemde 

medewerkers omgebouwd tot wat jullie hier nu zien. Gelukkig konden we in afwachting al dit materiaal 

stockeren bij Laurent Schouteeten, onze ondervoorzitter. 

Onze schatbewaarder, Noël Vandecasteele, die even dacht dat hij Tom Boonen kon evenaren,  moest ten 

gevolge van een spijtig fietsongeval halverwege afhaken, maar met de prachtige power-point presentatie 
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die hij in elkaar gezet heeft, heeft hij zeker ook zijn steentje bijgedragen aan het welslagen van het 

project. 

Ik wil hier ook nog even aanhalen dat tijdens de bouwwerken en naast hun vele werk hier op de werf, 

onze secretaris Noël Vantyghem en onze hofmeester Guy Leempoels er in geslaagd zijn bij BLOSO de 

cursus initiator boogschieten met succes te volgen. Waarvoor nogmaals een dikke proficiat aan beiden. 

Wij zijn er van overtuigd dat deze investering zal bijdragen tot de verdere positieve evolutie van onze 

maatschappij. Dit jaar konden we reeds 15 nieuwe leden verwelkomen en er wordt geregeld 

samengewerkt met de sportdienst van de stad om initiatiesessies boogschieten te organiseren in het kader 

van de door hen georganiseerde “Sportkampen”, de actie “Sport over dag”, “G-sport” (sport voor 

andersvaliden). Zo komen er op 22 juli a.s. 120 jongeren (6 groepen van 20 verdeeld over de ganse dag) 

een initiatieles volgen. Eergisteren kreeg ik nog een aanvraag voor medewerking aan een initiatie 

boogschieten voor verstandelijk gehandicapten. 

In de toekomst is het ook onze bedoeling om onze initiatielessen aan te bieden aan de diverse scholen van 

de stad met de vraag om het boogschieten in te passen in hun sportdagprogramma. 

Zo zien jullie, onze toekomst ziet er rooskleurig uit. 

Mij rest enkel nog een bijzonder woord van dank te richten aan het stadsbestuur van Oostende en in het 

bijzonder aan burgemeester Jean Vandecasteele en aan schepen van sport Arne Deblauwe voor de 

positieve steun die we in het verleden steeds mochten ontvangen en ik durf hopen dat we in de toekomst 

verder op hun medewerking kunnen blijven rekenen. 

Volgend jaar op de laatste zondag van september (in 2016) zouden we graag  in Oostende de 16de 

Gildedag van de Federatie der Vlaamse Historische Schuttersgilden  kunnen organiseren. Dit evenement 

had reeds in diverse grote Vlaamse steden plaats en brengt een massa volk van over het ganse land op de 

been. Sommigen komen zelfs voor 2 dagen, wat zeer goed zou zijn voor het toerisme, de horeca en het 

imago van onze mooie badstad. Maar om hierin te slagen zullen wij toch moeten kunnen rekenen op wat 

logistieke steun van de stad.  

Ik wens hen dan ook de eerste exemplaren van het speciaal voor deze gelegenheid ontworpen aandenken 

te overhandigen. Aan de burgemeester geef ik tevens in naam van het bestuur een ERELIDKAART voor 

het leven 

Lang leve Oostende! Lang leve Willem Tell Oostende! 

 

Hieronder een fotoreportage van de inhuldiging en de sprekers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

38 

 

 

  



 

39 

 

 

KONINGSCHIETEN OF KONINGSSCHIETEN? 
 

In ons vorig nummer maakten wij melding dat, na opzoekingswerk van ons redactielid Miel Roussard, de 

enige juiste schrijfwijze koningsschieten met dubbele “s” was. Wij dachten dat daarmee de discussie van 

de baan was, maar niet waar. Wij kregen een reactie van Freddy Broekhoven, ondervoorzitter van ELS 

Gestel en secretaris van het Verbond Beringen, die vindt dat één “s” voldoende is. Hij steunt zich daarbij 

op de schrijfwijze in “Van Dale” en het feit dat het tweede deel van de samenstelling begint met een “s”. 

Gelet op de plausibele uitleg voor beide schrijfwijzen, trok hij zijn stoute schoenen aan en vroeg 

uitsluitsel aan de Nederlandse Taalunie.  
Hun antwoord: “Het kan allebei!!! 

De algemene regel voor het al dan niet schrijven van een tussen-s in samenstellingen, is dat de s wordt 

geschreven als die wordt gehoord. Veel woorden komen in twee vormen voor en dan zijn ook beide 

schrijfwijzen in orde: rund(s)vlees, belasting(s)druk. 

 

Als het tweede deel van de samenstelling met een s-klank begint, is de eventuele tussen-s niet hoorbaar. In 

dat geval geldt een analogieregel, die zegt dat wanneer andere samenstellingen mét tussen-s worden 

geschreven, de tussen-s ook wordt geschreven in woorden waarin die niet hoorbaar is. Dus 

stationsstraat, vanwege stationsplein.  

 

Opmerkelijk is dat het woord koningschieten zónder tussen-s in de Grote Van Dale staat, terwijl alle 

andere samenstellingen met koning- wel geschreven zijn met een tussen-s. De analogieregel is hier dus 

niet toegepast. Dit woordenboek draagt het keurmerk 'officiële spelling' van de Taalunie, dus ik heb 

navraag gedaan bij de leden van de Commissie Spelling van de Taalunie. Die lieten weten dat de 

analogieregel niet zo absoluut is. 'Samenstellingen van een zelfstandig naamwoord en een werkwoord 

zijn niet zomaar gelijk te stellen met samenstellingen van twee zelfstandige naamwoorden.' en 'Als het 

eerste lid van een samenstelling het object van het tweede is, blijft de tussen-s vaker achterwege; vergelijk 

ook ‘vogelschieten’. 

 

We kunnen uw meningsverschil dus niet beslechten: voor beide schrijfwijzen zijn goede argumenten.” 

 

De discussie zal dus nooit eindigen omdat nu eenmaal een “keuze” wordt gelaten. Verder bordurend op 

het laatste voorbeeld in hun antwoord, nl. “vogelschieten” wat betekent de vogel wordt geschoten, zou 

koningschieten dus betekenen dat de koning wordt geschoten. Enige nuance in de betekenis, nl. in de 

schutterswereld wordt met koningsschieten bedoeld: het schieten van en door de (toekomstige) koning 

voor de titel van koning, doet ons besluiten dat de redactie ook de keuze laat, maar met enige voorkeur 

voor de dubbele “s”. 
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VOLWAARDIGE VERZEKERING1 

 

 

GEEN ADMINISTRATIE 

 

 

GEEF HET AANTAL LEDEN DOOR AAN HET SECRETARIAAT, WIJ 

HOEVEN GEEN NAAMLIJST 

 

 

U DOET DE BETALING OP ONZE REKENING 

 

 

ALLES IS ONMIDDELLIJK IN ORDE 

 

 

HUIDIGE PREMIE PER PERSOON 5,00 EURO 

 

                                                 
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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Aan allen die meewerkten aan dit nummer, hartelijk dank 

vanwege de redactie. 
 

Dit tijdschrift verschijnt driemaal jaarlijks op elektronische wijze en 

kan gratis geraadpleegd en/of gedownload worden op de website van 

de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden 

www.vlaamseschuttersgilden.be.       

 

Ontvang je liever het tijdschrift per e-mail? Dat kan ook! 

Stuur je e-mailadres, samen met de regio en naam van uw gilde 

naar online@vlaamseschuttersgilden.be en gebruik als onderwerp 

"Inschrijven". 

Wil je het tijdschrift niet meer ontvangen? Stuur dan een mail met als 

onderwerp "Uitschrijven" naar online@vlaamseschuttersgilden.be.  

Vermeld ook hier uw e-mailadres, regio en naam van de gilde.  

 

Voor de liefhebbers: er is nog een voorraad van vroegere (papieren) 

nummers van dit tijdschrift aanwezig. Geïnteresseerd? Laat iets weten bij een van de bestuurs- 

of redactieleden.  
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