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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

 

Geachte leden van de Federatie,  

Beste gildebroeders en -zusters, 

 

Onze Gildedag van 29 september laatstleden 

ligt nu al een tijdje achter ons. Ondertussen 

hadden we ook het Nationaal Koningsschieten 

van het Belgisch Overlegorgaan. 

 

Beide organisaties werden overmeesterd door 

guur weder, maar we hebben er ons toch door 

geslagen! 

Aan allen hartelijk dank voor jullie 

aanwezigheid.  

Eveneens gaat onze dank naar alle 

medewerkers van het eerste uur die alles in 

goede banen hebben geleid. 

 

Op de Gildedag hebben jullie kunnen 

kennismaken met ons nieuwe logo. We 

hebben ondertussen veel lof ontvangen voor deze prestatie. Een werkelijke weergave voor wat 

we staan.   

 

Ondertussen heeft de commissie “Communicatie” niet stil gezeten. We werken er aan om ons 

geliefde tijdschrift binnen een zo ruim mogelijk publiek te brengen. Daarvoor zullen we 

binnenkort een actie ondernemen om alle mogelijke mailadressen te bekomen van de koepels, 

federaties, individuele leden.  

Ook onze facebookpagina zal verder geactiveerd worden.  

Aan de website zal er een ruime aanpassing gebeuren met nieuwe items om jullie nog beter te 

dienen. Een bijkomend item zal ook het “Belgisch Overlegorgaan” zijn met info over hun 

werking en activiteiten. 

 

Om de verkregen erkenning van het “Immaterieel Cultureel Erfgoed” te ondersteunen vragen 

wij ook om zo veel mogelijk info van de gilden te ontvangen. Wij van onze kant zullen als 

overkoepelende koepel dit verder uitbouwen zodanig dat alle schuttersdisciplines aan bod 

komen en vertegenwoordigd zullen zijn in onze Federatie. 

Daarom hebben we zeker jullie medewerking nodig! 

 

Verder wensen wij allen een “Gelukkig en gezond nieuwjaar voor 2020!” 

Tot binnenkort. 

 

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

 

2019 ligt alweer een maand achter de rug, dus nog net op 

tijd om namens de redactie u onze beste wensen voor 

2020 toe te sturen. 

Dit nieuwe nummer is opnieuw goed gevuld. De Federatie 

heeft een nieuw logo sinds de Gildedag. Dat merkte u al 

op de voorpagina. De ontwerper van dit nieuwe logo geeft 

in dit nummer graag wat duiding bij de creatie ervan. 

Verder vindt u het relaas van wat voorbij is (de Gildedag, 

het Nationaal Koningsschieten en de activiteiten bij de 

verschillende gilden/schutterijen), alsook info over de 

wijzigingen in de vzw-wetgeving. Tot slot denken wij 

terug aan enkele mensen die ons ontvallen zijn. 

 

Ook aan de website van de Federatie is er gesleuteld: een 

gewijzigde opmaak en u zal er meer en nuttige info op 

terugvinden. Nieuwe ideeën zijn steeds welkom.  

 

Alvast veel leesplezier en tot volgend nummer. 

 

François Van Noten, hoofdredacteur 
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Tot nu toe stuurden wij de link van het tijdschrift naar zo veel mogelijk e-mailadressen met de vraag om 

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

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

 

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

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

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

  

Aan alle gilden/schutterijen 

 

Elke regio bezit momenteel een nieuwe Federatievlag. 

- Antwerpen bij Jeannine Jonckers 

- Brabant bij Eddy Vanbergen 

- Limburg bij Jean De Wit  

- West-Vlaanderen bij Norbert Valcke  

- Oost-Vlaanderen bij Danny De Vetter 

  

Mogen we vragen dat deze vlaggen zoveel mogelijk gebruikt worden op jullie activiteiten en 

feestelijkheden. Ze kunnen bij bovenvermelde personen opgehaald en terug ingeleverd worden. 

Met dank vanwege het Federatiebestuur. 

 

© Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden vzw, 2020 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of 

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

mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever. 

 

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

NIEUWE GILDE/SCHUTTERIJ 
 

Informatie over de gilde/schutterij 
Volledige naam:  

 
Adres:  

 
Stichtingsjaar: 

(indien gekend) 
 

 
E-mailadres: (*)  

 
Website: (*)  

 
Overkoepelende 

bond: (*) 
 

Wenst zich aan te 

sluiten bij de 

verzekering van de 

Federatie: 

 

Ja     /     Nee 
 

(schrappen wat niet past) 

Indien ja, met volgend aantal 

personen: 

 

……………… 

 

Contactpersoon binnen de gilde/schutterij 
Naam:  

 
Functie binnen de 

vereniging: 
 

Adres:  

 
E-mailadres: (*)  

 
Telefoon-/gsm-nr.:  

 
(*) indien van toepassing 
 

• Het waarborgen van privacy is een belangrijke taak voor ons. 

• Bij een aansluiting gaat u akkoord met de opslag van de gegevens vermeld op het aanmeldingsformulier. 

• Principieel geven wij uw gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. 

• Wij bewaren uw gegevens enkel voor een gezonde communicatie tussen de gilde/schutterij en de Federatie. 
 

Het ingevulde formulier graag bezorgen aan het secretariaat van de Federatie van Vlaamse Historische 

Schuttersgilden (zie adresgegevens op blz. 2 van het tijdschrift). 

  

VZW 
FEDERATIE van VLAAMSE 
HISTORISCHE SCHUTTERSGILDEN 
Gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. 
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BESCHRIJVING VAN HET NIEUWE LOGO VAN DE 

FEDERATIE VAN VLAAMSE HISTORISCHE 

SCHUTTERSGILDEN 
 

De creatie van het nieuwe logo van de Federatie 

voor Vlaamse Historische Schuttersgilden werd 

voorafgegaan en ondersteund door een intense 

denkoefening. 

De schuttersgilden gebruiken sinds hun 

oprichting – en een aantal Vlaamse gilden 

bestaan reeds sinds de 14de eeuw – een wapen 

om hun stad, hun dorp met bewoners en 

eigendommen te beschermen.  

Deze wapens zijn op te delen in drie 

hoofdgroepen: de handboog, de kruisboog en de 

klover, later bekend als buks of het geweer. Het 

zou voor de hand liggen om deze wapens in het 

nieuwe logo van de Federatie op te nemen.  

Tijdens de denkoefening over dit nieuwe logo 

werd al snel duidelijk dat het afbeelden van 

wapens erg moeilijk zou worden. Een goed logo 

wordt immers zo eenvoudig mogelijk gehouden. 

Daarnaast is het voor iedereen duidelijk dat de 

schuttersgilden niet alleen staan voor het 

schieten, maar dat het lidmaatschap van een 

gilde veel meer inhoudt.  

Met het besluit van minister Gatz van 25 juni 2019, werd het historisch schutterswezen in 

Vlaanderen opgenomen in de Inventaris van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van 

Vlaanderen. 

Hierdoor worden de tradities, de gewoonten, de rituelen en de gebruiken van de 

schuttersgilden zo belangrijk bevonden, dat het noodzakelijk wordt verklaard om deze te 

bewaren, door te geven en te delen. 

Eén van de belangrijkste tradities bij een schuttersgilde is de koningsschieting. Om de zoveel 

jaar organiseert elke gilde een koningsschieting om een nieuwe koning te verkrijgen. Deze 

koning schiet zich als beste schutter en leidt tijdens zijn ambtsperiode de schutters van zijn 

gilde. 

Traditioneel wordt er bij een koningsschieting op een vogel geschoten; een gebruik dat 

afstamt uit de oudheid, denken we maar aan de vogelschietingen in de Ilias van Homerus. 

Toen werd geschoten op een witte duif, geplaatst op de mast van een schip. Momenteel wordt 

meestal op een houten vogelfiguur geschoten, geplaatst op een lange staak of boom: de 

paepgay oftewel de gaai of vogel op een hoge paal of paep. 

In alle gilden van Europa wordt deze paepgay soms afgebeeld als een papegaai (wat strikt 

historisch en etymologisch niet klopt), maar meestal krijgt de koningsvogel de afbeelding van 

een gaai (behorende tot de familie van de kraaiachtigen) met een lichte krombek; deze 

kromme bek komt wat sterker over. 

 

Deze koningsvogel krijgt nu de centrale positie in het nieuwe logo van de Federatie van 

Vlaamse Historische Schuttersgilden. De koningsvogel is geplaatst op een blauw schild – 

blauw is de kleur van de koningen en keizers en het logo is opgebouwd volgens de regels van 

de heraldiek. 
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Het schild verwijst enerzijds logischerwijze naar de heraldiek of wapenkunde van weleer. 

Vanaf de twaalfde eeuw werd het immers de gewoonte om wapenuitrustingen van ridders te 

versieren met symbolische voorstellingen, zogenoemde emblemen waaruit later de 

heraldische wapens zijn ontstaan.  

Anderzijds vormt het schild in de wapenuitrusting de bescherming van de drager ervan. Laat 

nu net het ‘schutten’ of beschutten van in den beginne de corebusiness zijn van de 

schuttersgilden.  

Als we het nieuwe logo van de Federatie beschrijven volgens de heraldische traditie, bekomen 

we de volgende tekst:  

 

Op een azuren schild is centraal een zilveren paepgay geplaatst, gekroond met een 

gouden koningskroon en omhangen met een gouden ring. De paepgay is geplaatst boven 

een wimpel met gouden front en achterzijde in keel, beschreven met de letters FVHS in 

sabel.  

In de rechterbovenhoek van het schild zijn drie, elkaar overlappende losanjes geplaatst, 

verwijzend naar de grote machtsblokken van Vlaanderen. De losanjes zijn opgebouwd 

uit de heraldische kleuren van het Hertogdom Brabant, het Graafschap Vlaanderen en 

het Hertogdom Limburg. 

 

De gouden koningskroon op de vogel geeft aan dat we te maken hebben met een 

koningsvogel en de gouden ring om de hals symboliseert de onderlinge verbondenheid van de 

schuttersgilden.  

 

De drie ruiten refereren naar de Vlaamse origine van de Federatie en geven de historische 

grondgebieden weer waaruit Vlaanderen momenteel grotendeels is opgebouwd, namelijk het 

Hertogdom Brabant, het Graafschap Vlaanderen en het Hertogdom Limburg. 

 

Het is duidelijk dat we met de drie losanjes niet alle regio’s van Vlaanderen verenigen; we 

verenigen met de gebruikte kleuren echter wel de heraldische kleuren van alle regio’s binnen 

het huidige Vlaanderen, namelijk met de kleuren goud, zilver, keel, azuur en sabel. 

 

De precieze plaatsing en overlapping van de losanjes of ruiten is puur esthetisch van aard en 

heeft niets met de belangrijkheid of voorkeur voor een of andere regio te maken. 

 

 

De uiterlijke kenmerken van de Federatie, met name de nieuwe 

vlag, het aangepaste briefhoofd en de pop-up-banner zijn 

daarnaast nog voorzien van het label van de Inventaris voor 

Immaterieel Cultureel Erfgoed van Vlaanderen.  

 

Hiermee wil de Federatie aangeven dat ze bijzonder fier is dat 

het historisch schutterswezen in Vlaanderen erkend is en 

daarom ook werd opgenomen in de Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed van 

Vlaanderen. 

 

Harry Vanderhenst 

 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen_(heraldiek)
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ONDANKS STORMACHTIG WEER GESLAAGDE 18DE  

GILDEDAG IN DEINZE 
 

Op zondag 29 september 2019 vond de jaarlijkse Gildedag plaats in Deinze. In tegenstelling 

tot de voorgaande jaren, beloofden de weersvoorspellingen in de dagen ervoor echter niet 

zoveel goeds. Op zaterdag werd dan ook beslist om alle buitenactiviteiten te verplaatsen naar 

zaal de Brielpoort, wat goed nieuws was voor de honderden gildeleden die de verwachte 

regen en stevige wind trotseerden om aanwezig te zijn op deze dag. 

 

Na aankomst begaven de 

verantwoordelijken van elke 

gilde zich naar het Albert 

Saveryspand om zich aan te 

melden, terwijl de andere 

gildeleden reeds op verkenning 

gingen in de stad of ergens een 

koffie gingen drinken. Intussen 

werden de koningen, 

koningsparen, keizers, 

keizersparen en voorzitters van 

de deelnemende verenigingen 

begroet in de Leiespiegel (het 

stadhuis) door Danny De Vetter, 

Federatievoorzitter en hoofdman van de Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde Sint-

Sebastiaan de Eendracht van Ooidonk. Hij heette iedereen van harte welkom namens de 

Federatie en de vier Deinse gilden die meewerkten aan de Gildedag. 

Vervolgens gaf Frea Vancraeynest (Histories vzw) 

toelichting over de aanloop naar en de effectieve opname 

van het schutterswezen op de Vlaamse lijst van Immaterieel 

Cultureel Erfgoed. Ze lichtte eveneens toe welk werk er nog 

op de plank ligt om de erkenning en het schutterswezen 

verder te verstevigen. 

Daarna was het de beurt aan Harry Vanderhenst, 

Opperhoofdman van de Hoge Gilderaad der Kempen, en als 

graficus ontwerper van het nieuwe logo van de Federatie. 

Hij gaf een woordje uitleg over het ontstaan en de 

heraldische betekenis van het nieuwe logo. 

Tot slot nam burgemeester Jan Vermeulen het woord en 

bedankte iedereen voor de aanwezigheid op deze Gildedag 

en wenste alle deelnemers een fijne en gezellige dag toe. 

 

Omstreeks 10.15uur stond naar gewoonte de drumband van 

Sint-Harlindis en Relindis Ellikom klaar om de genodigden 

naar de kerk te begeleiden. Enkele minuten later vertrok de 

stoet met genodigden dan van het stadhuis naar de Onze-

Lieve-Vrouwkerk. Daar werden de genodigden begroet 

door E.H. deken Rudy Van Acker, die daarna voorging in de viering. Het Koninklijk 

Harmonieorkest van Deinze, o.l.v. dirigent Kenny Van Heuverswijn, luisterde de mis op. Hun 

muziek en de zang vormden een mooi contrast met het indrukwekkende interieur van de kerk 

en de traditionele gildegebruiken zoals het gebed van de schutter, de zegening van de 

herinneringstekens en het tromgeroffel en groeten van de vaandels bij de consecratie. 
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Na het slotwoord door Federatievoorzitter Danny De Vetter en deken Rudy Van Acker, 

verzamelden de gildeleden van Ooidonk in het koor van de kerk om, onder begeleiding van 

het Harmonieorkest, hun gildelied ten gehore te brengen. Daarna verlieten de vaandeldragers 

als eersten de kerk, waarna de genodigden, andere gildeleden en aanwezigen volgden. 

Vervolgens zocht ieder zijn plaats op rond de Onze-Lieve-Vrouwkerk, voor de opstelling van 

de optocht. 

 

Gelukkig was het vrijwel droog aan het 

einde van de viering en gedurende de 

optocht, alleen speelden de wind en 

rukwinden de vaandeldragers soms wel 

parten. 

Van aan de kerk ging het door het 

centrum van Deinze en over de Markt 

naar de Brielpoort, waar de gilden langs 

het podium met de genodigden 

marcheerden en zich daarna voor het 

podium opstelden. Na de 

verwelkomingen door 

Federatievoorzitter Danny De Vetter en 

burgemeester Jan Vermeulen was het tijd geworden voor de koningen om hun gildezilver naar 

de tentoonstellingsruimte in het Albert Saveryspand te brengen, en voor de vaandeldragers 

om hun vaandel op te stellen in de Brielpoort. Toen dat gebeurd was, werd er op zoek gegaan 

naar het gereserveerde restaurant voor het middagmaal, of werd er last minute nog een 

eetgelegenheid gezocht. 

 

Omstreeks 14.30 uur begon dan het 

namiddagprogramma. 

Wie het weer wilde trotseren, kon deelnemen 

aan een fotozoektocht in het centrum van de 

stad, maar er was ook de mogelijkheid om 

aan kortingstarief het Mudel (Museum van 

Deinze en de Leiestreek) te bezoeken. 

In de Brielpoort zelf was er de mogelijkheid 

tot handboogschieten op doel, 

handboogschieten op liggende wip of 

kruisboogschieten op doel. Op het podium 

gaven de dansers van de Sint-Jorisgilden van 

Oostmalle en Rijkevorsel het beste van zichzelf tijdens hun volksdansoptreden, begeleid door 

enkele Kempische muzikanten. Zelfs een heuse zwaarddans mocht niet ontbreken. 

Na hen verzorgden de trommelaars van de Hoge Gilderaad der Kempen een knap optreden en 

wat later zagen we de volksdansers van de Sint-Sebastiaansgilde Kampenhout aan het werk 

onder begeleiding van hun vaste accordeonist. 

Omstreeks 16.00 uur startten ook 2 bagpipers van de Ghent District Highlanders hun 

rondgang door de zaal en zij speelden heel wat gekende en minder gekende Schotse liederen 

op hun doedelzakken. 
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In het Albert Saveryspand liep intussen 

ook de tentoonstelling van het 

gildezilver en andere gildeschatten, en 

deze kon eveneens op een grote 

belangstelling rekenen ondanks het 

mindere weer en de afstand tussen de 

Brielpoort en het Saveryspand. 

 

Zo werd het al snel 17.00 uur en was 

het tijd voor het jaarlijkse gastoptreden. 

Hiervoor tekende opnieuw het 

Koninklijk Harmonieorkest van Deinze 

present. De muzikanten speelden gekende en minder gekende melodieën en brachten zo een 

geweldige ambiance onder de toeschouwers teweeg. 

 

Omstreeks 17.30u beklom Danny De Vetter opnieuw het podium voor een uitgebreid 

dankwoord aan iedereen die van deze 18de Gildedag weer een succes had gemaakt. Daarna 

vervoegden de gildeleden van Ooidonk hem om opnieuw hun gildelied ten gehore te brengen, 

gevolgd door de bagpipers die de aanwezigen nog een keer in Schotse sferen brachten. 

 

Zo liep de Gildedag alweer ten einde, 

en na de slottoespraak van schepen 

Bruno Dhaenens mochten de 

deelnemende gilden nog een mooi 

aandenken in ontvangst komen nemen. 

Het laatste (muzikale) woord was voor 

de bagpipers, die iedereen van op het 

podium uitgeleide deden. 

 

Ondanks het onstuimige weer mogen 

we terugkijken op een zeer geslaagde 

Gildedag. Met een primeur, want we 

konden er al het nieuwe gildebier 

(Koedoeble) proeven dat geschonken zal worden tijdens het Europees Schutterstreffen (EST) 

in augustus 2021. Een dikke proficiat aan de organisatoren! Het was een aangename 

kennismaking met Deinze en hopelijk was dit alvast een goede repetitie voor het EST. 

 

Noteer zeker ook al zondag 13 september 2020 in je agenda, voor de 19de Gildedag in 

Mechelen! 

 

Foto’s van de Gildedag kan je bekijken op de website van de Federatie: 

www.vlaamseschuttersgilden.be  

 

Davy Ickx 

  

http://www.vlaamseschuttersgilden.be/
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Op zondag 13 september 2020 organiseert de Federatie van Vlaamse Historische 

Schuttersgilden in samenwerking met de Mechelse Kolveniersgilde en de stad Mechelen haar 

19de gildedag te Mechelen. 

 

Het voorlopige programma: 

 

09.00 u. Ontvangst en aanmelden deelnemende gilden op het secretariaat, in de voorhal van 

het stadhuis. Koffie, gebak en fruitjenever worden aangeboden door de Mechelse 

Kolveniersgilde. 

 

09.45 u. Optocht Koningen, Koninginnen en genodigden naar de Sint-Janskerk. 

 

10.00 u. Misviering voorgegaan door gildekapelaan Kristof Struys. De mis wordt muzikaal 

opgeluisterd door het jachthoornensemble Waldo. 

 

11.00 u. Opstelling optocht Koningen, Koninginnen en genodigden naast de Sint-Janskerk. 

Vertrek naar Stadhuis en ontvangst, met receptie, in de Kolommenzaal van het stadhuis tot 

12.00 u. Welkomstwoord door een afgevaardigde van het College van Burgemeester en 

Schepenen. 

 
✓ Andere gildeleden zijn vrij tot 13.00 u. 

 

12.00 u. tot 13.00 Pauze. 

 

13.00 u. Opstelling optocht in de Varkensstraat. 

13.30 u. Vertrek optocht. Route Varkensstraat, Frederik de Merodestraat, Grote Markt, 

IJzerenleen, Guldenstraat, O.-L.-Vrouwstraat, Vijfhoek, Bruul, Grote Markt. 

14.15 u. Einde optocht. Gildevaandels opstellen naast podium. 

 

14.30 u. Opening zilvertentoonstelling in de voorhal van het stadhuis. 

Op de Grote Markt: demonstaties, vendelen, trommelen, gildedansen, schermen. 

Op de binnenkoer van het stadhuis: schietstanden luchtkarabijn en kruisboog 6 m. 

17.00 u. Klokkenwerpen. 

17.30 u. Herneming activiteiten op de Grote Markt. 

 

18.00 u. Uitreiking trofeeën “Schoonste Inkomen”, en overhandiging aandenkens. 

  Na de uitreiking afhalen gildezilver. 

 

De ganse dag is er een horeca-uitbating door de Mechelse Kolveniersgilde in de 

Keldermanszaal en op de binnenkoer van het stadhuis. 

Federatie van Vlaamse  

Historische Schuttersgilden vzw 

19de Gildedag 

 
 

Mechelse Kolveniersgilde vzw 

8ste Mechels Gildejuweel 
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REGEN EN WIND SPELBREKERS OP 26STE
  

NATIONAAL KONINGSSCHIETEN IN KESSENICH 

 
Na een uitgeregende en uitgewaaide Gildedag in Deinze de week voordien, hoopten de 

aanwezige gilden op beter weer voor het Nationaal Koningsschieten op zondag 6 oktober 

2019 te Kessenich. Jammer genoeg waren de weergoden hen toen ook niet echt goed gezind. 

 

Vanaf 8.30 uur konden de deelnemende gilden zich aanmelden in zaal De Sjöttekamer. De 

genodigden werden verwacht in zaal De Borg. Vanwege het winderige en natte weer, werd 

het binnen in beide zalen al snel een gezellige drukte. 

Om 9.45 uur werden de genodigden, waaronder de uittredende Nationale Koning en Prins, 

aan zaal De Borg afgehaald door de drumband van Sint-Harlindis en Relindis Ellikom, 

waarna ze naar de Sint-Martinuskerk marcheerden. Daar werden ze verwelkomd door E.H. 

Martin Moors, die in de traditionele misviering zou voorgaan. 

 

Om 10 uur ging dan de viering van start, 

die werd opgeluisterd door het Sint-

Martinuszangkoor Kinrooi o.l.v. Jan 

Luyten. De aanwezige gildeleden gaven 

met hun diverse uniformen extra kleur 

aan de prachtig versierde kerk en de 

viering in drie talen. Zoals steeds was er 

ruimte voor de gebeden van de schutter 

en tot de overleden gildeleden, en de 

zegening van de herinneringen. 

Aan het einde van de viering volgde er 

een dankwoordje door Peter Ressen, 

namens de organiserende schutterijen van 

Kinrooi. Na de zegening nam Peter Ernst, voorzitter van het Belgisch Overlegorgaan, het 

woord en overhandigde een aandenken aan dit 26e Nationaal Koningsschieten aan E.H. 

Moors. Hij kondigde ook aan dat er geen optocht zou zijn vanwege het slechte weer en dat er 

vanaf de kerk rechtstreeks naar het feestterrein gegaan zou worden. 

 

Daarna verlieten de aanwezigen de 

kerk en stapten naar de feesttent op 

evenemententerrein Bastion. Daar 

aangekomen stelden de vaandrigs 

zich aan het podium op en zochten 

de overige gildeleden zich een 

plaatsje. 

Vervolgens ging de 

openingsplechtigheid van start. 

Toespraken waren er van 

burgemeester van Kinrooi Jo Brouns, 

van Peter Ressen, voorzitter van de 

organisatie, en van Peter Ernst, 

voorzitter van het Belgisch Overlegorgaan. Hij opende na zijn toespraak officieel het feest en 

na het spelen van het Belgische en Limburgse volkslied, zochten de vaandeldragers hun gilde 

of schutterij weer op. 
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Intussen was het tijd geworden om de inwendige mens te versterken, en de deelnemers 

konden aanschuiven voor o.a. friet of broodjes. Ook was er al een eerste optreden van het 

trommelkorps “Hoop in de Toekomst”, intussen een gevestigde waarde op de Nationale 

Koningsschietingen. 

 

Om 13 uur werden de koningen en keizers verwacht in De Sjöttekamer voor de receptie, en 

normaal gezien zouden op dat moment ook de eerste wedstrijden starten. Vanwege de vele 

regenvlagen en stevige wind die over de Maasvlakte waaide, werden alle wedstrijden echter 

afgelast. Enkel de Prinsen- en Koningsschietingen zouden doorgaan. Desondanks lieten de 

aanwezigen zich het natte weer niet aan hun hart komen en werd er in de tent voor de nodige 

ambiance gezorgd. 

Even voor 15 uur verzamelden de deelnemende koningen en prinsen in de feesttent, en na de 

zegening door E.H. Moors werden ze door trommelkorps “Hoop in de Toekomst” naar de 

schietstand voor het Prinsen- en Koningsschieten begeleid. Terwijl beide schietbomen 

voorbereid werden, kregen de prinsen en koningen kort nog wat uitleg over de schieting en 

omstreeks 15.15 uur ging het Prinsen- en Koningsschieten dan effectief van start. 

 

Na ongeveer anderhalf uur schieten was de 

spanning stilaan te snijden. Bij de prinsen ging 

het wat sneller vooruit dan bij de koningen, en 

uiteindelijk raakte daar rond 16.50 uur de 

winnaar bekend. Het was Brecht Vanroy, prins 

van de Schuttersgilde Sint-Blasius Rijkhoven, 

die het laatste cruciale stukje uit de zwarte 

cirkel weg wist te schieten. 

Bij de koningen viel de beslissing een 20-tal 

minuten later: daar was het Ronny Peers, 

koning van de Koninklijke Schutterij Sint-

Martinus Kessenich, die de schijf met de vogel naar beneden wist te halen. 

Vreugde alom bij de leden van de betrokken gildes en niet in het minst bij de laureaten zelf, 

die overdonderd werden door de felicitaties die ze in ontvangst mochten nemen. 

 

Een half uurtje later werden de nieuwe Nationale Prins en Koning aan de schietstand 

afgehaald door de drumband “Hoop in de Toekomst”, die hen weer naar de feesttent 

begeleidde. Daar werden eerst de uittredende Nationale Prins en Koning bedankt, waarna de 

nieuwe Nationale Prins en Koning voorgesteld werden aan het publiek. Zij kregen allen nog 

een decoratie opgespeld door de huidige Europese Koning Leo Niessen, die als een van de 

eregasten aanwezig was op het feest. 

De huldiging zelf volgde ongeveer een uur later. De uittredende Nationaal Koning en Prins 

werden ontdaan van de ereketting en deze werden bij de nieuwe Nationaal Koning en Prins 

omhangen. Zij kregen ook nog een aandenken aan dit 26e Nationaal Koningsschieten. 

Tot slot bedankte Peter Ernst iedereen en hoopte dat het een mooie dag was geweest. Daarna 

verklaarde hij het 26e Nationaal Koningsschieten voor gesloten. 

 

Dat was echter nog niet het einde van de dag, want daarna barstte het feest helemaal los en 

ongetwijfeld is daarna nog menig pintje gedronken en zijn er nog heel wat danspassen gezet. 

Mogelijk is er toen ook al uitgekeken naar de volgende editie van het Nationaal 

Koningsschieten. Dit 27e feest zal plaatsvinden op zondag 11 oktober 2020 in Mechelen. 

 

Foto’s van het 26ste Nationaal Koningsschieten in Kessenich kan je bekijken op 

https://photos.app.goo.gl/eAQpetiysewhCzPz9  
Davy Ickx 

https://photos.app.goo.gl/eAQpetiysewhCzPz9


 

15 

 

 
 



 

16 

 

  



 

17 

 

HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 

EN VERENIGINGEN 
 

De volledige tekst over de wijzigingen in de vzw-wetgeving vindt u terug op de website van de 

Federatie https://www.vlaamseschuttersgilden.be/2/index.php/nieuws. Hieronder een 

samenvatting. 

Dit nieuwe wetboek werd in de Kamer goedgekeurd op 28 februari 2019. 

Het grootste deel van de regelgeving handelt over vennootschappen, maar ook voor de 

vzw’s zijn er een aantal nieuwe spelregels. 

Hieronder vindt u in grote lijnen een aantal wijzigingen voor vzw’s terug.  

 

Voor nieuwe vzw’s treedt het wetboek op 1 mei 2019 in werking. 

Voor bestaande vzw's wordt de wet van toepassing vanaf 1 januari 2020 voor wat betreft de 

regels van dwingend recht (waaronder de regels rond bestuurdersaansprakelijkheid). 

Bestaande vzw's mogen zich wel al vanaf 1 mei 2019 vrijwillig aan de wet aanpassen.  

De statuten moeten in ieder geval uiterlijk op 1 januari 2024 in regel zijn met de nieuwe 

wetgeving. Zodra er een aanpassing gebeurt aan de statuten, is het vanaf 1 januari 2020 

verplicht om in één beweging de volledige statuten aan te passen aan de nieuwe vzw-wet. 

Zelfs als de statuten pas tegen 1 januari 2024 worden aangepast, moet de vzw zich wel al 

vanaf 1 januari 2020 aan de regels houden.  

Wat verandert allemaal voor de vzw’s?  

 

De term “vzw” krijgt een nieuwe definitie: Een vereniging wordt opgericht bij een 

overeenkomst tussen twee of meer personen, leden genaamd. Zij streeft een belangeloos doel 

na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft.  

Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan 

de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten 

bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig. 

 

De eerste wijziging is dat men met 2 een vzw kan oprichten, daar waar volgens de oude 

wetgeving men nog met minstens 3 moest zijn om een vzw op te richten. 

 

‘Maatschappelijk doel’ wordt ‘belangeloos doel’. In de statuten moet de “precieze 

omschrijving van het belangeloos doel dat de vzw nastreeft en van de activiteiten die zij tot 

voorwerp heeft” beschreven worden. Er moet dus vermeld worden op welke wijze het 

belangeloos doel nagestreefd wordt. Vage doelstellingen zijn niet toegestaan. 

 

Winst mag, maar geen winstuitkering of vermogensvoordeel: verenigingen mogen alle 

activiteiten verrichten, van welke aard dan ook, dus ook commerciële activiteiten. Men mag 

winst maken, maar enkel in functie van het belangeloos doel van de vereniging. Vzw’s 

mogen echter geen winst of vermogensvoordeel uitkeren, noch rechtstreeks, noch 

onrechtstreeks. 

Onder onrechtstreekse uitkering van een vermogensvoordeel wordt verstaan: ‘elke verrichting 

waardoor de activa dalen of passiva stijgen en waarvoor de vzw geen tegenprestatie ontvangt 

of een tegenprestatie die te laag is in verhouding tot de waarde van haar prestatie’.  

Let wel op! Alhoewel vzw’s volgens de nieuwe wet onbeperkt commerciële activiteiten 

mogen opzetten en winst maken in functie van hun doel, blijft de fiscale regelgeving 

https://www.vlaamseschuttersgilden.be/2/index.php/nieuws
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onveranderd: de fiscus vereist nog steeds dat de “commerciële” activiteiten een bijkomstig 

karakter hebben opdat de rechtspersonenbelasting van toepassing blijft, zo niet zal de 

vereniging onder de vennootschapsbelasting vallen.   

 

De Algemene Vergadering en het Bestuur kunnen evenveel leden tellen tegenover vroeger: 

toen moest de Algemene Vergadering meer leden tellen dan het Bestuur. De 

oproepingstermijn voor de Algemene Vergadering wordt verlengd van 8 naar 15 dagen. 

 

De Raad van Bestuur krijgt een nieuwe benaming: het wordt “bestuursorgaan” of “het 

bestuur”. Nieuw is ook dat er voor het bestuursorgaan een schriftelijke besluitvorming wordt 

voorzien. Bij éénparigheid van stemmen kan er schriftelijk beslist worden en hoeven de 

bestuurders niet meer fysiek samen te komen (met uitzondering van de besluiten waarvoor de 

statuten deze mogelijkheid uitsluiten).  

 

Het Dagelijks Bestuur krijgt een duidelijkere opdracht: het omvat de handelingen en de 

beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de 

vereniging, alsook de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder 

belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het 

bestuursorgaan rechtvaardigen.  

  

Er zijn ook nieuwe en meer duidelijke bepalingen omtrent de aansprakelijkheid van de 

bestuurders. Elke bestuurder of dagelijks bestuurder is tegenover de vzw verplicht om zijn 

taak behoorlijk te vervullen. Zij zijn aansprakelijk voor ‘fouten begaan in de uitoefening van 

hun opdracht’.  

Volgens de nieuwe vzw-wetgeving zijn zij evenwel slechts aansprakelijk voor beslissingen, 

daden of gedragingen die zich buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en 

zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening 

kunnen verschillen. 

Wanneer het over lichte fout of onachtzaamheid van de bestuurder gaat, wordt de 

aansprakelijkheid beperkt tot bepaalde bedragen, vastgesteld in functie van de grootte van de 

jaaromzet en het balanstotaal. Maakte de bestuurder echter een zware fout, dan is hij 

onbeperkt aansprakelijk. 

 

Het onderscheid “grote” en “kleine vzw’s” wordt vervangen door “kleine vzw’s”, “micro 

vzw’s” en “andere dan kleine en micro vzw’s”. 

De micro vzw’s mogen niet meer dan één van de volgende criteria (gedurende 2 

achtereenvolgende boekjaren) overschrijden: 

- jaargemiddelde van het aantal werknemers: max. 10 VTE 

- jaaromzet (excl. btw): 700.000 euro 

- balanstotaal: 350.000 euro 

Voor de “kleine vzw’s” zijn deze criteria: werknemers 50 VTE, jaaromzet 9.000.000 euro, 

balanstotaal 4.500.000 euro. 

“Grote vzw’s” overschrijden meer dan één van de criteria van kleine vzw’s.   

 

De jaarrekening: kleine vzw’s kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een vereenvoudigd 

model, microvzw’s kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een microschema. Hierover 

moeten er nog uitvoerings-KB’s verschijnen. 

Kleine vzw’s en microvzw’s dienen hun jaarrekening in bij de Griffie van de 

Ondernemingsrechtbank, andere dan kleine vzw’s dienen hun jaarrekening in bij de Nationale 

Bank. Er is een aanvulling in de maak op de nieuwe vzw-wet die bepaalt dat alle vzw’s hun 

jaarrekening moeten indienen bij de Nationale Bank op elektronische wijze zodra de 

Nationale Bank dergelijke aangiftemogelijkheid aanbiedt. 
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Bepalingen rond vertegenwoordiging van de vzw naar derden: het bestuursorgaan 

vertegenwoordigt de vzw. De statuten kunnen aan één of meer bestuurders de bevoegdheid 

verlenen om de vzw alleen of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Dit betekent dat een 

medewerker niet zomaar de vzw kan vertegenwoordigen. Het bestuursorgaan zal voor die 

medewerker een volmacht moeten opmaken waarin vermeld wordt welke bevoegdheden 

gedelegeerd worden. 

 

“Huishoudelijk reglement” wordt “intern reglement” 

 

De zetel van de vzw: de statuten moeten het gewest bepalen waarin de zetel van de 

rechtspersoon is gevestigd. Zij mogen ook het adres bepalen. Als de maatschappelijke zetel 

verplaatst wordt binnen hetzelfde gewest, is er geen statutenwijziging nodig. Als het adres is 

opgenomen in de statuten of men verhuist naar een ander gewest, is er wel een 

statutenwijziging nodig. 

 

Op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vzw, wordt voor iedere 

rechtspersoon een verenigingsdossier bijgehouden. KB’s zullen nog verder bepalen onder 

welke vorm dit moet. 

 

François Van Noten  
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PRIJSUITREIKING KARABIJNSCHUTTERSGILDEN 

VERBOND BERINGEN-MIJNSTREEK 
 

Op zaterdag 21 september 2019 had de jaarlijkse prijsuitreiking plaats in het schutterslokaal 

van Sint-Denijs van Beringen-Mijn. 

De voorzitter Jean De Wit bedankte iedereen voor hun inzet en het sportieve gedrag en na een 

moment van stilte voor de overleden leden werden de prijzen overhandigd. 

Hier een overzicht van de behaalde prijzen en kampioenen. 

 

Ploegen 

• Reeks A:  

o kampioen: St.-Antonius Geenhout 298/300 

o 2de St.-Franciscus Hulst 293 

o 3de Eendracht LS Gestel 293 

o 4: St.-Joris Brelaar 291; 5: St.-Lambertus Laren en St.-Trudo Linkhout 290; 7: 

St.-Willebrordus Meldert 287; 8 St.-Denijs Beringen-Mijn; 9 St.-Ludovicus 

Paalstraat 250 

• Reeks B:  

o kampioen Eendracht LS Gestel 287/300 

o 2de Paalstraat 286 

o 3de Beringen 286 

o 4: Hulst 282; 5: Brelaar 266; 6: Geenhout 265; 7: Laren 248; 8: Linkhout en 

Meldert 232 

• Reeks C:  

o kampioen St.-Ludovicus Paalstraat 281/300 

o 2de Geenhout C 264 

o 3de Laren C 252 

o 4: Gestel C 241; 5: Geenhout D 238; 6: Brelaar C 230; 7: Beringen C 219; 8: 

Paalstraat D 216 

• Intergewestelijk Beringen-Mijnstreek & Lummen 

o Kampioen: St.-Antonius Geenhout A 30/30 – 16/18 

o 2de St.-Jan Thiewinkel A 30/30 – 15/18 

o 3de Eversel B 29 – 17 – 17 

o 4de Rekhoven C 29 – 17 – 16  

o 5de Gestel B 29 – 16  

o 6de Paalstraat C 28 

 

Individueel 

• Heren: kampioen: Volders Yannick, Brelaar 50 – 12; 2de Vanden Eynde Jochen, 

Paalstraat 50 – 10; 3de Janssens Henri, Hulst 50 – 6; 4. Vanden Eynde Ronny, 

Geenhout 50 – 4; 5. Peremans Patrick 50 – 3; 6. Lucas Davy, Brelaar 50 – 1; 7. 

Beaufays Freddy en Nijs Gert, Gestel 50 – 0; 9. Keusters Etienne, Gestel, Willems 

Paul, Linkhout en Vandeneynde Johan, Meldert 50. 

• Dames: kampioen: Cox Tilly, Laren 50 – 12; 2. Peremans Fanny, Hulst 50 – 11; 3. 

Vilters Ine, Laren 50 – 5; 4. Jans Nancy, Geenhout 50 – 2; 5. Janssens Marie Josee, 

Meldert 50 – 1. 

• Senioren heren: kampioen: Noels Theo, Beringen-Mijn 50 – 15; 2. Blommen Marcel, 

Gestel 50 – 9; 3. De Wit Jean, Geenhout 50 – 8; 4. Perceval Johnny, Brelaar 50 – 3; 5. 

Huyghe Ivo, Beringen-Mijn 50 – 1; 6 Meyen Julien, Geenhout en Thys Emile, Hulst 

50 – 0. 
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• Senioren dames: kampioen: Isenborghs Magda, Geenhout 49; 2. Reynders Rita, 

Linkhout 47; 3. Claes Maria, Laren 42. 

• Keizer: Peremans Victor, Hulst 27; 2. Laveren Robin, Linkhout 26; 3. Vanden Eynde 

Jochen, Paalstraat 20 

• Keizerin: Snyers Annik, Laren 15; 2. Vos Hannelore, Geenhout 14; 3 Pairoux Brigitte, 

Brelaar 12 

• Keizer Intergewestelijk: Peremans Victor, Hulst 15; 2. Schroyen Hans, Geneiken 13; 

3. Schuyten Ludo, Eversel 12. 

• Keizerin Intergewestelijk: Hulinova Pavlina, Eversel 15; 2. Driessens Annick, Eversel 

14; 3. Blommen Laura, Schalbroek 11. 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Geenhout: kampioen A-reeks en Intergewestelijk 

 

De voorzitter Jean De Wit De prijzentafel 
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Keizerin Annik Snyers Keizer Victor Peremans 

Kampioen dames Tilly Cox en dames senioren Isenborghs Magda tussen voorzitter Jean De Wit en 

secretaris Freddy Broekhoven 
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VZW KONINKL. SCHUTTERSGILDE 

ST.-ANTONIUS CONGO-BOCKRYCK 

GENK 

 

 
 
 

Op 2 juni 2019 werd Willy Louwet Koning 

en Nicole Pauwels Koningin voor het jaar 

2019. 

Rudi Drieskens was en is nog altijd keizer 

van onze club. 

Dit jaar hadden we minder geluk in het 

kampioenschap van het verbond Lummen 

met onze ploegen, maar individueel haalden 

we toch enkele titels. 

Op de provinciale wedstrijd van 10 juni 

2019 in Eigenbilzen haalde Jeannine Van de 

Maele de titel van kampioene bij de 

senioren dames. 

Bij de finalewedstrijd te Eversel werd Rudi 

Drieskens kampioen in het verbond 

Lummen. 

Onze fiere vlaggendrager André Stesmans 

staat ook op de foto. 
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MARIO MADELEIN KONING LIGGENDE WIP  

2019-2020 BIJ WILLEM TELL OOSTENDE 
 

Op maandag 7 oktober kwamen bij de K.H.M. Willem Tell Oostende 21 schutters samen om 

de titel van Koning liggende wip te betwisten. 

 

Na het ereschot van Guy Leempoels, de uittredende Koning, werd gestart voor de 3 

reglementaire ronden. 

In de eerste ronde schoot Hoofdman Norbert Valcke onmiddellijk raak. In de 2de ronde 

slaagden zowel Mario Madelein als Eric Braeckeveldt erin om de hoofdvogel te treffen en in 

de laatste officiële ronde was de eer voor Patrick Coucke.  

Deze 4 schutters dienden dus te kampen om de koningstitel te bekomen. 

In de 4de kampronde troffen zowel Mario Madelein als Norbert Valcke de hoofdvogel. Zij 

dienden dus nog even verder te strijden en pas tijdens de 7de kampronde slaagde enkel Mario 

er in de koningsvogel te treffen. De nieuwe Koning was gekend. 

 

In de voorlaatste ronde van het daaropvolgend beschrijf schoot Deken Joseph Hicks als eerste 

een hoogvogel af en werd hij, in toepassing van het reglement, de nieuwe Baljuw. 

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

 

 

 

 

 

De nieuwe Koning en Baljuw omringd door het bestuur en alle deelnemers aan de koningsschieting 
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JOHNNY DE JONGHE NIEUWE KAMPIOEN 

STAANDE WIP BIJ WILLEM TELL 
 

STENE – Tijdens de kampioenenviering van zaterdag 12 oktober werd Johnny De Jonghe bij 

Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende gevierd als kampioen staande wip 

2019. In totaal namen 38 schutters, waaronder 8 jeugdschutters, deel aan dit kampioenschap. 

Kampioen Johnny De Jonghe behaalde bij zijn allereerste deelname de kampioenstitel met 

225 punten. Het zilver was voor Nico Pyfferoen met 196 punten, gevolgd door Mario 

Madelein met 171 punten. Bij de dames sleepte Jasmina Rech opnieuw de titel in de wacht. 

Ze wist liefst 88 punten te verzamelen. Lisa Coulier is met 59 punten jeugdkampioen, gevolgd 

door respectievelijk haar zus Zita, Stan en Wout Zanders, Dries De Schacht, Lander Valcke, 

Arwen Verfaille en Bas Mylle. Naast de voornoemde kampioenen werden de winnaars van de 

diverse nevenklassementen eveneens met een mooie prijs bedacht. Het evenement vormde 

voor de schutters een uitstekende gelegenheid om hun nieuwe outfit te presenteren. (foto 

BVO) 

 

 

 

  

De diverse kampioenen samen met het bestuur 

Links onderaan: Johnny De Jonghe; in het midden op de 2de rij: Lisa Coulier en Jasmina Rech (met haar 

kleinzoon Dagmar) 

 



 

 

21ste KONING(IN) & PRINS(ES)SCHIETING  

LIGGENDE PERSE   

 

Zondag 6 oktober 2019 - Na de verwelkoming en wensen voor een feestelijke dag van de Hoofdman 

traden 23 confraters aan en kon de schieting aanvangen. 

De schieting werd ingezet met 3 

opwarmingsronden met afstellen van de 

vizieren. 

 

Om 11.00 u. startte de Koning(in)-Prins(es) 

2019-schieting met één voorkeurschot voor 

de uittredende Koning 2018 Marc Blomme, 

die hem neerlegde, om vervolgens de rangen 

volgens loting te vervoegen. 

Tijdens het verloop van de drie ronden 

schoten de confraters Lara Van den Buys, 

Daniel Verbeke, Willem Verhoft, Lucien De 

Maesschalck, Eric Ghijselinck, Werner 

Lievens en Marc Blomme de hoofdvogel af. 

 

Na kamping tussen de resterende gegadigden 

werd de strijd voor de titel tussen Eric 

Ghijselinck en Daniel Verbeke beslecht met 

uiteindelijk de titel Koning 2019 voor Eric 

Ghijselinck. Daniel Verbeke werd Baljuw 

2019. 

 

De jeugd zette de strijd verder: Warre Denut 

werd Prins 2019 en kon zich de jongste 

confrater ooit bij Sint-Sebastiaan Bredene 

kronen.  

 

Het verloop van de schieting werd deskundig 

geleid door de Hoofdman Gerard Plaetinck 

en Marc Metsu. 

 

                                   

  

  

 
 

Handbooggilde 
SINT-SEBASTIAAN 

BREDENE v.z.w. 
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Warre Denut, Prins 2019 in het gezelschap 

van zijn eredames Flore Tyeisha, Hoofdman 

Gerard en trainer Marc 
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GUSTAVE ROFFELT AL 65 JAAR LANG DE TROM BIJ DE 

ST.-LAMBERTUSGILDE UIT LAREN – LUMMEN 
 

Gustave Cox werd in Laren geboren op 28 december 1933. Voor zijn ouders was gewoon “Gustaaf” 

ook al goed geweest maar een wat Fransgezinde gemeentebediende besliste daar anders over. 

“Gustave” klonk toch veel moderner… 

 

Zijn opleiding tot schoenmaker kreeg hij op enkele honderden meters van zijn geboortehuis bij de 

Broeders van Liefde. In die tijd was het doodgewoon dat de leerlingen enkel in de vakantieperiodes 

naar huis gingen. Gustave vond dat maar niets en bedacht een “ontsnappingsplan”. Voetbal 

interesseerde hem niet, maar hij wilde geen enkele wedstrijd missen. De graanvelden in de buurt boden 

hem immers de ideale vluchtweg. Ontelbare keren ontsnapte hij op die manier aan het alziend oog van 

Broeder Gislenus. Een uurtje later was hij weer op post, net op tijd om het eindsignaal te horen en zijn 

ploeg proficiat te wensen. 

 

Sport was belangrijk in St.-Ferdinand, maar 

ook het culturele aanbod mocht er zijn. De 

muzikaalste leerlingen werden toegelaten tot de 

fanfare. Met grote overgave nam Gustave deel 

aan de wekelijkse repetities. Aanvankelijk was 

de triangel zijn favoriete instrument. Gustave 

zag het echter grootser, maar vooral ook luider. 

Na een tijdje de cimbalen te hebben bediend, 

werd hij eindelijk toegelaten tot zijn favoriete 

instrument: de trommel.  

De fanfare genoot een zekere bekendheid in 

Lummen en omstreken. Ze werd gevraagd om 

de processies in Lummen en Meldert te 

begeleiden en ook op het bevrijdingsfeest in Herk-de-Stad ontbraken ze niet. 

 

 

Op zijn 18de verliet Gustave St.-Ferdinand en zijn fanfare, klaar als hij was om het echte leven in te 

stappen. Hij werd lid van de St.-Lambertusgilde en na 4 jaar kwam zijn droom uit: hij nam de 

trommelstokken over van Theofiel Vanderstraeten. Het is 

1955. Gustave is dan 22 jaar jong, zijn trommel 51 jaar oud. 

Het instrument werd bij de stichting van de gilde in 1904 

aangekocht bij Frans Theys, slachter in Schaffen. Voorzitter 

Karel Biesmans betaalde er 22,50 Bfr. voor. Na verloop van 

tijd kwam er sleet op het instrument en in de jaren… werd een 

nieuw exemplaar aangeschaft.  

 

 

Met nog meer overgave stortte onze tamboer zich op zijn 

hobby. De kermis was het jaarlijkse hoogtepunt voor de gilde 

en voor Gustave. Bij het uithalen van de koning liep hij 

voorop in de stoet. Zijn tromgeroffel was straten ver te horen. 

Hoe vaak niet liet hij zich horen bij belangrijke schietingen? 

Alsof het gisteren was, herinnert hij zich schietingen in 

Bokrijk en Heusden. Om de verplaatsingen te kunnen maken, 

legde de gilde een bus in. Goede herinneringen houdt Gustave 

ook over aan een schieting in het “park van Lummen”. Aan 
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het huidige Charles Wellensplein strekte zich een vrij groot park uit dat eigendom was van de baron. 

Het ommuurde park was enkel toegankelijk via een zware ijzeren poort die eens per jaar werd geopend 

voor het publiek. De oudstrijders organiseerden er in de jaren 1950 een schieting. Met een zekere 

fierheid vertelt Gustave dat de schietboom gehaald werd uit het park van de Broeders. De vaste 

schietbomen die we nu kennen, bestonden toen nog niet. Het was eerder een pop-up-gebeuren. Bijna 

elke Lummense gilde die een schieting organiseerde trok naar Laren want daar groeiden sparren die 

aan de vereisten voldeden: ze waren er lang en recht. 

Laren won de schieting met 17 op 35 rake schoten. Het trommelvel werd niet gespaard… 

 

Ook de viering van het 100-jarig bestaan van de St.-Lambertusgilde in 2004 staat in zijn geheugen 

gegrift. Gustave liep voorop in de uitgerekte feeststoet van de gildezaal naar de kapel van de Broeders 

waar de Misviering zou doorgaan. Eerbiedig stopte hij met trommelen aan de kapeldeur. De priester 

van dienst vond dat maar niets, Gustave moest 

trommelen tot aan het altaar. Nog nooit had zijn 

trommel zo luid geklonken. 

Gustave genoot maar werd ook ouder. Het werk 

in de mijn had zijn tol geëist en bleek 

uiteindelijk te belastend voor zijn rug. Het 

stappen, het dragen van de trommel en het spelen 

erop werd te zwaar. Noodgedwongen moest hij 

een punt zetten achter zijn rijk gevulde 

trommelcarrière. Zijn glinsterende ogen bij het 

vertellen van zijn verhaal bewijzen dat Gustave 

ervan genoten heeft en met veel dankbaarheid 

terugblikt. Woorden van dank heeft hij ook over 

voor zijn vrouwtje Maria. Zij nam zijn hobby en 

de eraan gekoppelde uithuizigheid er graag bij. 

 

Helemaal afscheid nemen van het trommelen 

lukt nog niet. Gustave heeft plechtig beloofd dat 

hij zijn opvolger een degelijke opleiding zal 

geven. Het zal nodig zijn want hij heeft de lat erg 

hoog gelegd. Intussen werd een derde trommel 

aangeschaft. De kersverse tamboer kan dus met 

nieuw materiaal aan zijn uitdaging beginnen. 

 

Gustave, Laren en zijn gilde willen je van harte 

bedanken voor hetgeen je voor hen betekende.  

Hopelijk kan je de trom nog heel vaak horen 

klinken in Laren. 
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Vzw   
Confederatie der Historische Schuttersgilden 
Maatschappelijk zetel: Grote Nieuwedijkstraat 433, 2800 Mechelen     
 

E-mail : jeannine.jonckers@telenet.be  Mobiel : 0476 64 54 54 

E-mail: jan.severyns@proximus.be  Mobiel: 0474 83 55 64 

 

Ondernemingsnummer: BE 0454.495.874 

 

 

  

 Koningsschieting Confederatie der Historische Schuttersgilden 

      
Graag nodigen wij u uit op de Koningsschieting van de Confederatie der Historische Schuttersgilden op: 

zondag 10 mei 2020. 
 

Gastgilde is de Mechelse Kolveniersgilde, Grote Nieuwedijkstraat 433, 2800 Mechelen.  
 

09.00 uur. Ontvangst van de gilden en inschrijvingen Koningschieting en de randschietingen.  
 

09.40 uur. Vertrek naar de kerk De Goede Herder, over het gildedomein.   
 

10.00 uur.        Gildemisviering met jachthoornblazers WALDO. 
 

11.15 uur.         Receptie aangeboden door de Mechelse Kolveniersgilde tot 12.00 uur  

  

12.00 uur.        Middagmaal, inschrijven verplicht, 23.00 € 
 

13.30 uur.        Randschietingen tot 15.00 uur. 
 

14.45 uur.        Heul Koningschieting.  
 

15.00 uur.        Aanvang Koningschieting.  
 

17.30 uur  Kroning van de nieuwe Koning en prijsuitreiking aan de winnaars van de 

                Randschietingen. 
 

Historische gildekledij, vaandels en gildebreuken gewenst.  

 

Middagmaal: O-Fire grillade. (ijzeren ring waarop gebakken wordt.) 
 

Keuze uit: 
 

▪ 1 - kipfilet – brochette - worst   

  of    

▪ 2 – kipfilet – brochette - vispapillotte  

    maak uw keuze  

                         Uitgebreid assortiment groenten, diverse koude en warme sausen, 

                 Brood en gefrituurde aardappelschijfjes. 

                 Dessert dagvers ambachtelijke ijs, coupe Kolveniers met verse slagroom. 

                   

Graag uw bevestiging van deelname voor 15 april 2020 aan de griffier van de Confederatie   

jeannine.jonckers@telenet.be  of op het nr.  0476 645454 

 

Met vriendelijke gildegroeten 

 

 Hoofdman     Griffier 

 Jan Severyns    Jeannine Jonckers 

 

  

mailto:jeannine.jonckers@telenet.be
mailto:jan.severyns@proximus.be
mailto:jeannine.jonckers@telenet.be
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IN MEMORIAM JEF BAENS 
 

Op woensdag 8 januari, na een zware ziekte, overleed Jef 

Baens, in de leeftijd van 69 jaar. Hij was ceremoniemeester 

van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, 

en het Belgisch Overlegorgaan van Historische 

Schuttersgilden, lid van de raad van bestuur van de 

Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden en van 

de Bond van Schutterijen Maas en Kempen en voorzitter 

van de schutterij Sint-Hubertus Manestraat. Vanwege zijn 

vele verdiensten binnen het schutterswezen was hij 

opgenomen in de Edele Eedbroederschap van de Rode 

Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus, als officier, 

en in de Ridderorde van de Heilige Sebastianus in Europa, 

eveneens als officier. Maar ook in het carnaval had Jef zijn 

sporen verdiend. 

 

Reeds op vrij jonge leeftijd kwam Jef in contact met de schutterswereld, en dit zou hem niet meer 

loslaten. Gebeten door de microbe nam hij eerst een bestuursfunctie op binnen zijn schutterij, om later 

het voorzitterschap op zich te nemen. 

In 2004 kwam hij in de raad van bestuur van de Bond van Schutterijen Maas en Kempen, en werd hem 

gevraagd om de functie van ceremoniemeester binnen het Belgisch Overlegorgaan en de Federatie op 

zich te nemen, in opvolging van Harry Machiels die begon te sukkelen met zijn gezondheid. 

Nadat hij vertrouwd raakte met alle facetten van ceremoniemeester dwong hij bij iedereen respect af. 

Hij voerde zijn taak uit met een ongekende precisie, en met oog voor detail. Alles moest perfect 

verlopen. Zonder nadrukkelijk aanwezig te zijn op de verschillende activiteiten, hield hij toch alles 

onder controle.   

 

De jarenlange samenwerking laat alleen maar mooie herinneringen na. Altijd bereid om mee te 

werken, altijd bezorgd om het verloop op de activiteiten, alles werd altijd tot een goed einde gebracht. 

Zelfs nadat hij herstellende was van enkele zware operaties, zouden de Gildedag in Deinze en het 

Nationaal Koningsschieten in Kessenich nog door hem verzorgd worden. En omdat hij na de operaties 

erg vermagerd was, moest er een nieuw kostuum gekocht worden, want het uniform van zijn schutterij 

was veel te groot, en daarmee kon hij toch niet als ceremoniemeester optreden. Dit was Jef ten voeten 

uit.  

 

Jef was een diepgelovig man, zelfs het overlijden van zijn oudste zoon, na een smartelijk ongeval, kon 

zijn geloof niet doen wankelen. Het kan een troost zijn dat er bij de afscheidsviering gekozen is voor 

een eucharistie, en niet zoals gebruikelijk, voor een gebedsviering. 

 

De aanwezigheid van vele gildebroeders en gildezusters uit heel België in de afscheidseucharistie en 

op zijn begrafenis, toonde het respect dat Jef genoot binnen de gildewereld. Wij zullen hem missen, en 

nog dikwijls aan hem denken. 

 

Moge hij rusten in vrede. 

  



 

33 

 

IN MEMORIAM JOSEE ELST 

 
 

             Nu ben ik uitgestapt uit de boot 

             En klop nu aan de hemelpoort 

             Om heel veel liefs te vragen 

            Voor al mijn goede kameraden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josee ELST 

 
Geboren te Antwerpen op 11 september 1926 

En overleden te Brasschaat (AZ Klina) op 3 februari 2019. 

 
Medeoprichtster van de Vlaamse Volkskunstbeweging en de Europeade 

Medeoprichtster van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden 

Zij heeft haar hart en energie gestoken in de oprichting van de Vereniging voor Vlaamse 

Volkskunst (V.V.K.) waardoor ze vooral in de schutterswereld van Limburg en over 

de provinciën heen, een grote rol speelde. 

De cultuur en aard van haar volk was de leidraad doorheen haar leven. 

Ze was een trouwe vriendin voor velen. 

 

 
Bij de oprichting van de Federatie schonk zij, samen met de eerste voorzitter Paul Stoop, het 

Guldenboek als initiatiefneemster tot oprichting van de Federatie. 
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IN MEMORIAM WILLY JACOBS 
 

Sinds 1973 was Willy Jacobs lid van de schutterij Sint-Martinus 

Kinrooi. Daarbij heeft hij meegewerkt in het bestuur van 1984 tot 

1999. Hij heeft zich ook tweemaal tot koning van de schutterij 

geschoten, in 1989 en in 2005. 

 

Alles wat hij deed was op de achtergrond, niet opvallend, maar 

wel o zo belangrijk. Denken wij maar aan het laden van die 

tienduizenden kogels, met een ongekende precisie, waardoor wij 

mooie resultaten konden behalen op diverse wedstrijden. Of het 

klaarmaken van de harken, zoals in de voorbereiding van het OLS 

in 1998. 

 

Zijn aanwezigheid in het bestuur is nooit echt opgevallen, maar 

hij had wel degelijk zijn eigen mening. En als het moest dan liet 

hij dat ook duidelijk merken. Met enkele woorden kon hij de 

nagel op de kop slaan. En dan wist je dat daarmee wel degelijk 

rekening gehouden moest worden. 

 

Op zijn eigen manier heeft Willy een grote bijdrage geleverd aan de werking van de schutterij. En 

daarom werd hij in 2011 terecht opgenomen in de Edele Eedbroederschap van de Soevereine Orde van 

de Rode Leeuw van Limburg en de heilige Sebastianus. 

 

Tot het moment waarop een hersenbloeding een einde maakte aan zijn actieve bijdrage aan de 

schutterij, konden wij altijd op hem rekenen: voor het onderhoud van het lokaal, het materiaal en alles 

wat nodig is om een vereniging succesvol te doen werken.  

 

Hij werd vroegtijdig veroordeeld tot de rolstoel en het verblijf in een woonzorgcentrum; eerst de 

Maasmeander in Maasmechelen, daarna, na de verbouwing, in woonzorgcentrum Zorgvlied. Maar 

ondanks dit bleef hij geïnteresseerd in de werking van de schutterij en mochten wij hem nog 

regelmatig verwelkomen op onze activiteiten. 

 

Het heengaan van Willy betekent voor ons niet alleen het verlies van een trouw en verdienstelijk lid, 

maar ook van een goede vriend. Wij konden altijd op hem rekenen, niet alleen bij de voorbereiding 

van de activiteiten, zoals de bondsfeesten, maar ook op de activiteiten zelf. Hij gold als een voorbeeld 

voor de volgende generaties. 

 

Moge hij rusten in vrede. 
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Registernummer:  451.543.314 

Wij hebben nog kentekens van de EGS en het Belgisch Overlegorgaan in 

voorraad. 

Deze kunnen aangekocht worden tijdens het Nationaal Koningsschieten 

of bij de penningmeester Willy Willems, 

Tel: 0476/971067 

E-mail: willy.willems4@telenet.be 

Sticker E.G.S.      € 1,- 

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

Manchetknopen E.G.S.    € 14,- 
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VOLWAARDIGE VERZEKERING 

 

GEEN ADMINISTRATIE 

 

 

GEEF HET AANTAL LEDEN DOOR AAN HET SECRETARIAAT, 

WIJ HOEVEN GEEN NAAMLIJST 

 

 

U DOET DE BETALING OP ONZE REKENING 

 

 

ALLES IS ONMIDDELLIJK IN ORDE 

 

 

HUIDIGE PREMIE PER PERSOON 5,00 EURO 

 
  

VERZEKER UW 

GILDE/SCHUTTERIJ 

VIA DE FEDERATIE ! 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vlaamseschuttersgilden.be/
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