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WOORDJE VAN DE REDACTIE 
 
Beste lezer, 

 

Hierbij het eerste nummer van (al) de 20ste jaargang van 

dit tijdschrift. Het ziet er misschien een ietsje anders uit 

dan anders. Het begint niet zoals gewoonlijk met een 

woordje van de voorzitter. Even verder in dit nummer 

vind je een interview van Histories met onze voorzitter en 

daarin staat alles uitgebreid te lezen wat hij anders in het 

kort in zijn woordje wil zeggen. Verder de gebruikelijke 

rubrieken. In bijlage aan in dit nummer is ook het volledig 

persdossier van het Europees Schutterstreffen opgenomen, 

zodat je al eens kan proeven van wat er volgend jaar te 

wachten staat in Deinze. 

 

Veel leesgenot namens de redactie. 

 

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 de link naar 

het tijdschrift ook rechtstreeks en persoonlijk per mail ontvangen. De werkwijze staat 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 Koen De Graeve 

  

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, 2021 

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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MEDEDELINGEN 
 

 

Oproep: heeft uw gilde/schutterij een website of een plaats op sociale 

media? Laat het ons weten! 
 

Geachte voorzitter, secretaris, webmaster, 

 

De Federatie heeft recent haar website in een nieuw kleedje gestoken. 

Momenteel weten we echter maar van een aantal gilden dat ze actief zijn op het internet. Vandaar deze 

oproep: heeft uw gilde/schutterij een website en/of sociale media, laat het ons weten. Zo kunnen wij 

ook onze website uitbreiden met nuttige informatie. 

De link(s) van uw website en/of sociale-mediakanalen mag u doormailen naar ons redactielid Davy 

Ickx (davy.ickx@scarlet.be), die al deze informatie verzamelt voor publicatie op de website van de 

Federatie. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

Davy Ickx, webmaster 

 

 

 

Vernieuwde website 
 

Zoals reeds werd aangegeven is de website van de Federatie in een nieuw kleedje gestoken, met dank 

aan Davy. Surf zeker eens naar  

 

https://www.vlaamseschuttersgilden.be 
 

en laat ons weten wat je er van vindt. Zijn er zaken die jij ook graag op de website zou zien, staat er 

ergens een onduidelijkheid/foutje, ontbreekt er info over uw gilde/schutterij, graag een mailtje naar de 

webmaster. Zie ook zijn oproep hierboven. 

  

mailto:davy.ickx@scarlet.be
https://www.vlaamseschuttersgilden.be/
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VACATURE CEREMONIEMEESTER 
 

 

Beste gildebroeders en –zusters, 

 

 

Door het overlijden van onze ceremoniemeester, Jef Baens, is er binnen de Federatie van Vlaamse 

Historische Schuttersgilden en het Belgisch Overlegorgaan van Historische Schuttersgilden, een 

vacature ontstaan voor de functie van ceremoniemeester. 

 

Daarom zijn wij op zoek naar iemand voor het invullen van deze functie. 

 

Deze functie staat open voor zowel mannen als vrouwen binnen het gildewezen. 

 

Een goede kennis van het gildewezen is noodzakelijk, alsmede een juiste uitstraling voor de invulling 

van de deze functie. 

 

Voor meer informatie en aanmelding kunnen kandidaten contact opnemen met Willy Willems, 

penningmeester van de Federatie. Zijn gegevens staan vermeld in bijgevoegde functieomschrijving. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Peter Ressen 

Secretaris FVHS 

 

Taken ceremoniemeester 
 

1. In de voorbereidende fase van een Gildedag of het Nationaal Koningsschieten van het Belgisch 

Overlegorgaan van Historische Schuttersgilden 

 

- De misviering voorbereiden in samenspraak met de celebrant. 

- Vastleggen datum en uur van de viering. 

- Samen met de celebrant misboekje opstellen (achteraan best ook nummers en volgorde van de 

optocht vermelden). 

- Afspreken wie het misboekje maakt en in hoeveel exemplaren. 

- Navragen of er een koor of harmonie aanwezig is die de viering opluistert en of de gezangen 

vermeld moeten worden in het misboekje. 

- De omhaling voor een goed doel bespreken met de priester en omhalers aanduiden. 

- Lectoren aanduiden indien nodig (in samenspraak met de voorganger). 

- Gildeleden aanduiden voor het uitreiken van de communie, indien gewenst door de priester. 

F  Federatie van Vlaamse 

         Historische Schuttersgilden 
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- Een kijkje nemen in de kerk voor de plaatsing van de vaandrigs en voorbehouden plaatsen voor 

genodigden, konings- en keizersparen. 

- Nakijken of er voldoende stoelen aanwezig zijn in de kerk en of er aan de stad/gemeente 

moeten bij gevraagd worden. 

- Zorgen voor een trom en een witte doek waarin de omhaling gedeponeerd wordt. 

- Een kussentje voorzien voor de zegening van het zilveren aandenken en van eventueel 

herinneringsgeschenk van de stad/gemeente. 

 

Op de vooravond van de Gildedag of het Nationaal Koningsschieten: 

- Plaatsen voorbehouden voor genodigden, keizers- en koningsparen, lectoren en trommelaars. 

- Misboekjes op de stoelen leggen. 

 

2. Tijdens de Gildedag of het Nationaal Koningsschieten 

 

Misviering 

De trom met witte doek wordt opgesteld voor het altaar, alsook het kussentje met het herinneringsschildje 

voor de zegening. 

De vaandrigs van de verschillende gilden moeten een kwartier voor het begin van de viering aanwezig zijn 

en krijgen door de ceremoniemeester hun plaats toegewezen (uitgezonderd deze van de plaatselijke gilde en 

de banier van de Federatie). 

De konings- en keizersparen, uitgezonderd deze van de plaatselijke gilde, begeven zich 10 minuten voor het 

begin van de viering naar de kerk en worden door de ceremoniemeester naar hun plaats gebracht. 

Vijf minuten voor het begin van de viering komt de ceremoniemeester (samen met de priester) de 

genodigden, de plaatselijke vaandrig en het trommelkorps dat de genodigden begeleidt, welkom heten aan de 

ingang van de kerk en brengt hen naar de voor hen voorbehouden plaatsen. 

Tijdens de viering begeleidt hij de lezers (lectors) naar de lezenaar en terug naar hun plaats. 

Hij brengt de trommelaars voor het altaar en begeleidt hen tijdens de consecratie. 

Hij brengt de omhaling op gang en schudt deze uit in het witte doek op de trom, knoopt deze dicht en 

overhandigt de offerande aan de priester. 

Indien gevraagd brengt hij de helpers voor het uitreiken van de communie naar voor. 

Op het einde van de viering brengt hij de voorzitter naar voor om een dankwoord uit te spreken en de nodige 

instructies te geven in verband met de volgorde van het verlaten van de kerk en de toegekende nummers 

voor de opstelling van de optocht. Best is deze nummers ook te vermelden op het laatste blad van het 

misboekje. 

Bij het verlaten van de kerk zorgt hij dat dit in de juiste volgorde gebeurt, zoals vermeld in de misboekjes 

(eerst de vaandrigs, dan de genodigden, dan keizers- en koningsparen en daarna alle anderen). 

 

Bij het Nationaal Koningsschieten volgen na de vaandrigs de eventuele gedecoreerden. Zij stellen zich op 

aan de kerkdeur zodat iedereen de gelauwerden kan feliciteren. 

 

Optocht 

De ceremoniemeester helpt bij de opstelling voor de optocht op de eerder aangebrachte nummers. 

Bij aankomst op het feestterrein leidt hij de groepen na het defilé naar hun plaatsen voor de toespraken. 

 

Op het Nationaal Koningsschieten zorgt de ceremoniemeester dat, na de ontbinding van de optocht, de 

vaandrigs zich opstellen voor het podium in de tent of zaal; hij geeft de nodige bevelen en kondigt de 

sprekers aan. 

 

Voor meer inlichtingen over de functie en voor kandidatuurstellingen kan u terecht bij 

 

Willy Willems, Voorzitter Commissie Feestelijkheden 

e-mail: willy.willems4@telenet.be     gsm 0032 476/97 10 67  

mailto:willy.willems4@telenet.be
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DE IMPACT VAN CORONA OP SCHUTTERSGILDEN 
 
Artikel verschenen op 29 juni 2021 in de nieuwsbrief 6/2021 van Histories. Meer info en andere 
interessante/belangrijke artikels vind je op de website https://historiesvzw.be/  

 

Nu er in sneltempo vaccins worden geprikt en de zomer voor de deur staat, vangen we stilaan 

een glimp op van een opnieuw normaler leven en bijhorende erfgoedbeleving. We breien dan ook 

een einde aan onze getuigenissenreeks over de impact van corona. 

In deze laatste editie geven we graag het woord aan schutter Danny De Vetter over de impact 

van corona op het gildeleven en de werking van schuttersgilden het afgelopen anderhalf jaar. 

Herken je jezelf in Danny’s verhaal en wil je jouw ervaring delen? Laat het ons weten door te 

mailen naar info@historiesvzw.be. Histories wil samen op zoek gaan naar oplossingen en 

alternatieven. 

 

 

Dag Danny, kan je jezelf even voorstellen en meteen 

ook vertellen welke rol jij opneemt in het gildeleven? 

Het gildeleven is voor mij al begonnen als kind. Ik ben 

erin gerold via mijn familie. Mijn vader, grootvader… 

waren ook schutters. Intussen zijn we aan de 7de 

generatie schutters, steeds als handboogschutters op de 

staande wip. 

Ik ben hoofdman van de Koninklijke en Graaflijke 

Handbooggilde Sint-Sebastiaan “Eendracht van 

Ooidonk”. De gilde dateert van 1865, maar er werd 

nieuw leven ingeblazen in 1993, sterk gesteund door 

Juan Graaf t’Kint de Roodenbeke. Hij legde als 

president van de Europese Gemeenschap der 

Historische Schuttersgilden (EGS) de link tussen onze 

gilde en andere schuttersorganisaties zoals het reeds 

genoemde EGS maar ook met het Belgisch 

Overlegorgaan en de Federatie van Vlaamse Historische 

Schuttersgilden (FVHS). Van die laatste organisatie ben 

ik intussen ook voorzitter geworden. 

De FVHS fungeert als een koepelorganisatie waar alle Vlaamse Historische Schuttersgilden zich bij 

kunnen aansluiten. We staan hen dan bij met raad en daad, ondersteuning en advies. Ook zetten we in 

op het behoud van schutterstradities en de goede bewaring van schutterserfgoed in een erfgoedtraject 

met Histories. Dit traject resulteerde een paar jaar terug in de officiële erkenning als immaterieel 

erfgoed van het Historisch Schutterswezen in Vlaanderen. 

© Koninklijke en Graaflijke 

Handbooggilde Sint-Sebastiaan 

“Eendracht van Ooidonk” 

https://historiesvzw.be/author/wp_histories_tmp/
https://historiesvzw.be/
mailto:info@historiesvzw.be
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Hoe verloopt jullie werking in normale tijden? 

We organiseren tweewekelijks schietingen volgens de historische tradities. We schieten niet voor geld, 

wel voor punten. Daarmee kopen we dan porselein en glas, ook weer volgens de traditie. 

Voor de momenteel 62 aangesloten leden is het samenzijn het belangrijkste. De historische waarden in 

stand houden is een drijfveer. We zijn vrij specifiek in onze gilde: leden worden aangedragen door 

twee peters en de schietingen zijn niet openbaar. We zoeken wel sterk andere schuttersgilden op in 

binnen- en buitenland, onder andere door de organisatie van het Europees Schutterstreffen (EST) in 

2022, een belangrijke afspraak waar gilden uit heel Europa naartoe komen. 

De Federatie heeft vooral een overkoepelende functie en verenigt historische schuttersgilden in 

Vlaanderen. Jaarlijks wordt er een Gildedag georganiseerd waarop de leden samenkomen. Daarnaast 

volgt de FVHS het erfgoedzorgtraject rond schutterserfgoed- en tradities op, met ondersteuning van 

Histories en wordt er een tijdschrift uitgebracht. Ook willen we er zijn voor onze leden en hen 

ondersteunen waar nodig. 

“Corona heeft binnen de gilden zeker en vast een impact gehad. De spontaniteit, het regelmatig 

samenzijn bij schietingen, vergaderingen of andere activiteiten zijn weggevallen. Dat laat sporen 

na.” 

 

Corona heeft een grote impact gehad op verschillende verenigingen. Hoe hebben jullie als 

schuttersgilden de impact van corona beleefd? 

Corona heeft binnen de gilden zeker en vast een impact gehad. De spontaniteit, het regelmatig 

samenzijn bij schietingen, vergaderingen of andere activiteiten zijn weggevallen. Dat laat sporen na. 

Ook grotere evenementen zoals de Gildedag van de Federatie en het EST konden niet doorgaan. 

Vooral het wegvallen van het regelmatig samenkomen en het sociale aspect van schutter zijn, zal een 

nadelig effect hebben op de continuïteit van vele gilden. Niet alle gilden zullen terug heropleven na 

zo’n periode van stilstand. Logisch ook, een houvast was er niet en mensen konden niet naar buiten 

gaan. Dat kan niet anders dan gevolgen hebben. 

Wat de precieze impact is voor de Vlaamse gilden is moeilijk in te schatten en hangt sterk af van gilde 

tot gilde. Binnen de FVHS plannen we wel om hier meer onderzoek naar te doen zodat we beter weten 

hoe groot de corona-impact is geweest. 

“Ook de schietingen, teerfeesten en dergelijke kon je niet echt digitaal organiseren en vielen dus 

onherroepelijk stil. (…) Wel merk ik ook een positief effect. Door de coronacrisis is er meer 

aandacht gekomen voor erfgoed.” 

Welke alternatieven hebben jullie op poten gezet ondanks de impact van corona op jullie 

werking? 



10 

 

Inzetten op alternatieven was niet eenvoudig. Vergaderen kon digitaal, maar dat was niet zo makkelijk 

voor sommige gilden. Ook de schietingen, teerfeesten en dergelijke kon je niet echt digitaal 

organiseren en vielen dus onherroepelijk stil. Gevolg is dat de inkomsten grotendeels zijn weggevallen 

maar dat de kosten wel gebleven zijn: een lastige situatie. 

We hebben ons best gedaan om te blijven communiceren naar de leden en hen op de hoogte te houden 

om toch de voeling met de leden wat te behouden, ook al konden we elkaar niet zien. 

Wel merk ik ook een positief effect van corona. Door de coronacrisis is er meer aandacht gekomen 

voor erfgoed. Dat is zo in het algemeen: er is een grotere interesse in genealogie bijvoorbeeld. Ik zie 

het ook binnen de gilden. 

Er zijn gilden die de noodgedwongen vrije tijd hebben ingezet om het verleden van hun gilde en de 

historische waarden van toen beter te leren kennen door in de archieven te duiken. Door in te spelen op 

het verleden van de gilde en de bijhorende waarden, die vandaag ook nog relevant zijn, kan je nieuwe 

leden werven of de band met de bestaande leden versterken. Hier zitten kansen in die we zonder 

corona misschien nooit hadden ontdekt. 

“Wat de precieze impact is voor de Vlaamse gilden is moeilijk in te schatten en hangt sterk af van 

gilde tot gilde. Binnen de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden (FVHS) plannen we 

wel om hier meer onderzoek naar te doen zodat we beter weten hoe groot de corona-impact is 

geweest.” 

 

Wat is jouw (nabije) toekomstperspectief? 

Ik hoop dat er snel weer gilde-activiteiten kunnen doorgaan. Veel activiteiten zijn uitgesteld maar 

worden stilaan terug op de kalender gezet. We plannen alleszins om de draad weer op te nemen in 

Ooidonk. Zo gaan we terug een koningsschieting houden en kijken we ook vooruit naar het 

Herfstcongres van het EST in november. 

Ook de FVHS zal de draad weer oppikken. De Gildedag staat ingepland in september 2022 en zal 

doorgaan in Mechelen. Ik hoop dat we veel gilden zullen mogen verwelkomen, al zal het ook een test 

zijn om te zien hoe de gilden de coronacrisis verteerd hebben. 

Voor de Federatie zal dat heel belangrijk zijn om de corona-impact goed in te schatten en daarop in te 

spelen in de ondersteuning die we onze leden zullen bieden. 

Ook met de vernieuwde interesse in erfgoed en het verleden van de gilden, valt meer te doen. Via 

digitalisering van artikels uit je tijdschriften kan je de geschiedenis laten herontdekken. Of je kan meer 

inzetten op inventarisatie van het gildebezit. Hier is een rol weggelegd voor de Federatie. Wij kunnen 

de gilden informatie aanreiken en ondersteuning bieden bij het opzetten van het onderzoek naar de 

gildegeschiedenis, eventueel samen met andere organisaties zoals Histories. 
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Is er misschien een gouden tip of een advies wat je andere erfgoedvrijwilligers zou kunnen 

meegeven? 

Ik zou iedereen aanraden om in te zetten op zichtbaarheid. Zorg dat je goed communiceert over wat je 

doet, op Facebook bijvoorbeeld, maar ook via publieksactiviteiten zoals Opendeurdagen of deelnames 

aan Erfgoeddagen. Op die manier leren mensen je werking kennen en sluiten ze misschien aan. 

Het EST is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Zo’n dag laat toe dat mensen kunnen kennismaken met 

de verschillende disciplines en het schutterswezen in al haar facetten. 

Ook door een lokaal netwerk op te zetten en samen te werken met lokale partners, niet alleen 

erfgoedpartners maar ook handelaars en scholen, kan je een groter bereik hebben. Voor het EST 

bijvoorbeeld werken we samen met de school VTI en daar merken we dat die jongeren wel interesse 

hebben in erfgoed. Belangrijk, want jongeren aanspreken is belangrijk voor erfgoedverenigingen. 

Tot slot wil ik iedereen ook oproepen om niet in het verleden te leven, maar wel in het heden. Je kan 

het verleden meenemen, dat is belangrijk, maar je moet je vooral ook aanpassen aan de realiteit. Dat 

geldt ook voor de coronamaatregelen, we zullen wel zien hoe het evolueert maar het is belangrijk om 

hoopvol en optimistisch te blijven. Ik denk dan ook dat de wens om samen te komen en elkaar te 

willen ontmoeten overeind zal blijven en daarmee ook het voortbestaan van de gilden. 

We hopen het met jou, Danny. Dankjewel voor dit interview! We duimen mee voor een snelle 

heropstart van trefzekere gilde-activiteiten! 
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KONINGSSCHIETING BIJ DE KONINKLIJKE EN 

GRAAFLIJKE HANDBOOG GILDE SINT-SEBASTIAAN  

“ DE EENDRACHT VAN OOIDONK” 
 

Op zondag 27/06/2021 vond bij de gilde van Ooidonk (Deinze) de jaarlijkse koningsschieting plaats. 

In de tweede ronde wist Luc Verwee zich tot koning van de gilde te schieten. Hij presteerde dit reeds 

voor de 4de maal in een periode van 16 jaar. Proficiat! 

 

Het bestuur en schepenen van de stad Deinze. 

De gildebroeders van de Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan “De Eendracht van Ooidonk” 
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DE GRAAF VAN HORN IS WEER EVEN THUIS (OF TOCH 

ZIJN STANDBEELD) 

 

Het grote Europees Schutterstreffen in Deinze kan pas doorgaan in augustus 2022, door corona. 

Maar in november is er wel al het Herfstcongres, een klein voorsmaakje. En daarom staat er nu 

een levensgroot ruiterstandbeeld van Filips van Montmorency aan de Leiespiegel in Deinze. Hij 

was graaf van Horn en heer van Nevele. 

Filips van Montmorency werd geboren in 1524 in het kasteel Ooidonk, in Deinze. Toen hij zes was, 

overleed zijn vader en hertrouwde zijn moeder met de graaf van Horne. Filips van Montmorency werd 

uiteindelijk een van de belangrijkste staatslieden in de Spaanse Nederlanden. 

Opstand in de Nederlanden 

Op Sinksenzondag 5 juni 1568 werd hij samen met graaf Lamoraal van Egmont op bevel van de hertog 

van Alva onthoofd op de Grote Markt van Brussel. Hun dood leidde tot grote protesten onder de 

bevolking en betekende het begin van de opstand in de Nederlanden en de uiteindelijke afscheuring 

van het noorden. 

Standbeeld op rondreis 

Het standbeeld werd in 2018 gemaakt, naar aanleiding van de 450ste herdenking. Sindsdien reist het 

kunstwerk door Europa. Het staat sinds begin augustus en nog tot 22 november op het grasplein tussen 

het Leietheater, Mudel en de Leiespiegel in Deinze. 

AVS 

  

Naar aanleiding van het herfstcongres van de Europese schuttersfederaties in november en het Europees 

Schutterstreffen van augustus 2022 prijkt een levensgroot ruiterstandbeeld van Filips van Montmorency, graaf van 

Horn en heer van Nevele, in het centrum van Deinze.                     ©  jdv 
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JONG EN OUD VUREN SAMEN NAAR DE 

KONINGSVOGEL BIJ DE KONINKLIJKE 

HANDBOOGGILDE SINT-SEBASTIAAN DEINZE 
 

  
 

De Koninklijke Handbooggilde Sint Sebastiaan Deinze verzamelde op woensdag 21 juli 2021 alle 

leden om als ware vrienden naar de Koningsvogel te vuren. 
Volgens de eeuwenoude traditie wordt dan met pijl en boog geschoten naar de blokvogel op 27 meter 

hoogte. Wie erin slaagt om de blokvogel af te schieten, mag zich één jaar lang Koning of Koningin 

noemen. Zo’n 17 Robin Hoods van alle leeftijden verzamelden zich onder een stralende zon rond de 

open staande wip. Met de zon in de rug probeerden de boogschutters om beurt de Koningsvogel neer te 

halen. Dhr. Cedric De Graeve was de enige die de prijsvogel na 12 ronden kon neerhalen en werd dus 

verdiend gehuldigd als de Koning van de Gilde.  

 

Voorafgaand aan de 

prijsschieting is er nog de 

jaarlijkse Gildeprijs die 

voor het 2de jaar op rij 

werd gewonnen door ons 

oudste lid Dhr. Gustaaf 

Windey. 

Nadien konden de 

schutters jong en oud zich 

vermaken op de 

schietstand met een mooi 

zicht op De Leie. Voor de 

jongste bezoekers was er 

het doel met zuignappijlen 

en de miniwip.    
 

Meer informatie van de Gilde 

kan je terug vinden op 

http://www.khgildedeinzess.be  

 

 

 

 

 

 

Op een vooraf door de gilde vastgestelde datum, vindt het 

Koningsschieten op de staande wip plaats. Hierbij wordt op het 

hoogste punt van de wip één speciale vogel geplaatst, de 

"Koningsvogel". De pluim van de Koningsvogel is op een 

grotere blok geplaatst (raakvlak 4 à 5 cm.) of heeft de vorm van 

een vogel. Hij, die deze vogel er het meest afgeschoten heeft, 

mag zich voor dat jaar "Koning" van de gilde noemen. 

Beide sportievelingen werden gehuldigd, de Koning kreeg de eer de Koningsbreuk 

te dragen 

http://www.khgildedeinzess.be/
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BAKSCHIETING BIJ K.H.M. WILLEM TELL OOSTENDE 
 

Na een jaar onderbreking door Corona organiseerde de K.H.M. Willem Tell Oostende op de 2de 

zondag van september haar jaarlijkse “bakschieting” voor de leden. 

Bij de aanvang van deze eerder “ludieke” ledenschieting wordt een bak, die telkens door onze 

secretaris Noël Vantyghem in licht houtwerk vervaardigd wordt, op de staande wip geplaatst. Deze bak 

is onderverdeeld in een 24-tal vakjes waarin telkens een gekleurde moussen bal geplaatst is. Wie een 

bal uit de bak schiet, wint een natura prijs. Dit jaar was 7 x een rode bal een trostomaten, 8 x gele bal 

een zak wortelen, 8 x blauwe bal een bloemkool en 1 groene bal gaf recht op de 3 prijzen). Op alle 

vrije pinnen worden blokvogels geplaatst. 

Het reglement wil dat iedere schutter met zijn eerste schot verplicht eerst de bak moet treffen en geen 

vogel mag afschieten. Wie de bak niet raakt of toch een vogel afschiet moet een vrij bedrag als boete 

betalen aan de baljuw. 

 

Na maximum 2 uur schieten wordt de ondertussen fel 

gehavende bak van de wip verwijderd.  De wip wordt 

aangevuld met blokvogels en de schieting gaat verder 

als beschrijf op punten tegen 0,50 € per punt. Telkens er 

15 blokken afgeschoten zijn, wordt er bijgevuld 

Op het einde van de schieting krijgt iedere schutter die 

minstens op 40% van de ledenschietingen van het 

voorbije seizoen staande wip aanwezig was, nog een 

extra prijs. Dit jaar viel de keuze op een mooi 

vleespakket. 

De namiddag werd uiteindelijk afgesloten met een 

heerlijke mosselsouper.  

Norbert Valcke, Hoofdman 

 

 

 

 

De bak hangt hoog in de muit 

De fel gehavende bak wordt na 2 uur schieten verwijderd. 
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BEKER VAN DE STAD BERINGEN 

 
Elk jaar wordt er door de karabijnschuttersgilden van Beringen geschoten voor de wisselbeker van de 

stad  Beringen. Deze wedstrijd gaat gewoonlijk door op één zondag in augustus. Aangezien er dit jaar 

wegens corona geen schietingen hadden plaatsgevonden gedurende het voorbije seizoen, werd er 

geopteerd om deze beker uit te schieten over 4 wedstrijden zodat we toch nog een mini-kompetitie 

hadden. Deze wedstrijden gingen door in september en oktober. 

 

De 4 deelnemende schuttersgilden zijn: Sint Denijs Beringen-Mijn, Sint Joris Brelaar Paal, Sint 

Antonius Geenhout Paal en Sint Ludovicus Paalstraat Paal. 

 

Na 2 jaar was er eindelijk weer een wedstrijd: op zondag 

12 september werd de eerste wedstrijd gehouden bij 

Sint-Joris Brelaar. Sint-Denijs Beringen-Mijn schoot de 

eerste prijs met 39 op 40. 

 

Op zondag 19 september vond de tweede schieting voor 

de beker van de Stad Beringen plaats bij Sint-Denijs 

Beringen-Mijn. Winnaar van de dag werd Geenhout.  
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Op zondag 26 september kwamen de schutters en schutsters van Brelaar, Beringen, Geenhout en 

Paalstraat weer samen in St-Antonius Geenhout om voor de derde maal de trofee van de Stad Beringen 

te betwisten. 

Ook deze keer besliste St-Antonius Geenhout de wedstrijd in hun voordeel. Met 39 op 40 werden zij 

verdiend de winnaar. Beringen-Mijn werd tweede met 38 op 40. Paalstraat en Brelaar tenslotte deelden 

de punten met 36 op 40. 

 

Na 3 wedstrijden had Geenhout 2 punten meer dan Beringen. De laatste wedstrijd ging door bij Sint-

Ludovicus Paalstraat. Geenhout toonde zich ook hier de beste, zodat zij de beker voor één jaar in hun 

prijzenkast mogen zetten.  

De uitslag over de 4 wedstrijden: Geenhout: 153, Beringen: 149, Brelaar en Paalstraat: 141. 

 

Ook werd er op deze dag geschoten voor de schaal van burgemeester Vints. Sint-Antonius Geenhout 

was ook hier de beste met 40/40 voor Sint-Joris Brelaar met 39/40. 

 

Op de vriendenschieting die daarna nog plaats vond was Sint-Denijs van Beringen de beste met 30-17-

12 voor Geenhout met 30-17-11. 

 

 

 

Jean De Wit en Maurice Christiaens 
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Voorzitter Jean De Wit van het Verbond van  Karabijnschuttersgilden Beringen Mijnstreek die de 

beker overhandigt aan de voorzitter Pascal Vos van Geenhout. 

 

Burgemeester Thomas Vints die de schaal overhandigt aan de voorzitter van Geenhout. 
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KLEPKONINGSSCHIETEN BIJ ST.-FRANCISCUS HULST 
 

Nu de coronamaatregelen versoepelt zijn, was het ook weer tijd om het Koningsschieten te laten 

doorgaan. En zo werd op zondag 26 september gestart om de titel binnen te halen. 

Na vier ronden was de Koning en Koningin gekend. 
Jean De Wit   

Koningin Kristel Geerinckx en Koning Victor Peremans 

Proficiat aan het koningskoppel! 
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ST.- ANTONIUSSCHIETING IN GEENHOUT 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 28 augustus 2021 is er, na een lange coronaperiode, opnieuw aangeknoopt met de 

jaarlijkse St.-Antoniusschieting. 

 

Normaal is deze schieting de start van het schuttersseizoen van Geenhout, maar door de gekende reden 

kon het pas nu doorgegaan. Op een mooie zonnige dag werd samen met de leden de wedstrijd 

aangevangen om 14u. 

Er dienden 5 kogels geschoten te worden op een klep van 30 mm., gevolgd door 3 kogels op een klep 

van 25 mm. en 2 kogels op een klep van 20 mm. Dit waren de voorronden. 

 

In de finale op een klep van 16 mm. heeft Nancy Jans de St-Antoniustrofee binnengehaald. 

2de plaats was voor Ronny Vanden Eynde, de 3de voor Julien Meyen en de 4de ging naar Jean De Wit. 

 

Aansluitend aan dit gebeuren was er ook nog een gratis BBQ voorzien voor de leden van de gilde. 

Deze diende wel door te gaan in de zaal van de gilde, omdat de weergoden besloten hadden om ons te 

zegenen met enkele fikse regenbuien. 

 

Hartelijk dank aan het bestuur en aan iedereen die geholpen heeft om een fijne dag aan hun leden te 

bezorgen. 

Jean De Wit 

  

Voorzitter Pascal Vos samen met de winnares en tevens echtgenote Nancy Jans 
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IN MEMORIAM 
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NIEUW BOEK “HUBERT VAN INNIS” 

 
In het kader van de Olympische Spelen wordt door de gemeente Zemst, in samenwerking met de 

lokale heemkring ‘de Semse’, een boek uitgegeven over Hubert Van Innis, veelvoudig kampioen 

boogschieten. 

 

Hubert werd geboren in februari 1866 te Elewijt als achtste 

kind in een landbouwersgezin. Reeds als negenjarige staat 

hij tussen de volwassenen op de schietbaan en op 

veertienjarige leeftijd, nog in korte broek, wint hij de 

Grote Prijs van de Koningin van Nederland. Dit was geen 

toevalstreffer, want de volgende jaren wint hij deze 

wedstrijd nog zeven keer.  

 

Het begin van een schitterende en zeer lange carrière voor 

de boerenzoon uit Elewijt. Hoogtepunten zijn de 

Olympische Spelen van 1900 waar Hubert twee gouden en 

een zilveren medaille verovert, de eerste medailles ooit 

door België gewonnen op deze spelen, en de Olympische 

Spelen van 1920, gehouden in toch nog bijzondere 

naoorlogse 

omstandigheden, 

waar Van Innis 

triomfeert met 

maar liefst vier 

keer goud en twee 

keer zilver.  

 

Door het vele boogschieten krijgt de 54-jarige schutter last van 

een verlamming in zijn rechterkant. Iedereen verwacht het 

einde van zijn carrière, maar tot aller verbazing staat Hubert na 

enkele maanden terug op de schietstand. Hij heeft zijn positie 

omgegooid en schiet nu met zijn linkerhand, en met evenveel 

succes, want in 1933 wordt hij in Londen wereldkampioen.  

 

Dit alles, en nog veel meer over het leven van deze 

uitzonderlijke dorpsgenoot leest u in het boek ‘Hubert Van 

Innis – een boogschutter zonder weerga’. 

Dit boek is te bestellen bij Heemkring ‘de Semse’ vzw via onze 

website www.desemse.be, voor de prijs van 20 EUR plus 

verzendkosten. 

 

 

  

http://www.desemse.be/
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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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 Bijlage: persdossier EST 28 

 

  

 

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/
mailto:online@vlaamseschuttersgilden.be
mailto:online@vlaamseschuttersgilden.be
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1. EST DEINZE 2021 vzw

Vzw EST Deinze is opgericht in oktober 2016 door enkele leden van het bestuur van de 
Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan ‘De Eendracht van Ooidonk’.

www.eendracht-van-ooidonk.com

Het doel van deze nieuwe opgerichte vzw is de organisatie op zich te nemen van het 
Europees Schutterstreffen dat van 19 tot 21 augustus 2022  doorgaat in Deinze.

De organisatie van het Europees Schutterstreffen werd hen toegewezen door de Euro-
pese Gemeenschap van historische Schuttersgilden (EGS).

De vzw werd opgericht voor en door mensen met een uitgebreide interesse voor het 
schutterswezen. Bij het aantrekken van leden werd rekening gehouden met de kennis, 
de ervaring en competenties van de personen in kwestie. Het gaat niet alleen om lei-
dinggevenden, maar ook om gemotiveerde mensen met zin voor initiatief en inlevings-
vermogen, ruimdenkend maar toch risicobewust, creatieve en communicatieve men-
sen die goed in groep kunnen functioneren, maar zich ook individueel goed uit de slag 
kunnen trekken, met vakkennis op diverse fronten. Het gaat hier tevens om mensen die 
mee willen helpen om de toeristische troeven van onze regio te promoten en de lokale 
cultuur dichter bij onze bevolking te brengen.

Het stadsbestuur van Deinze verleent zijn goedkeuring voor dit evenement, en verzekert 
ons hierbij zijn volledige steun, zowel financieel als logistiek.

De link met onze stad wordt extra in de verf gezet door het feit dat Deinze en het Kasteel 
van Ooidonk de thuisbasis waren van de gewezen voorzitter van het EGS, Graaf Juan 
t’Kint de Roodenbeke. 

In het nieuwe dienstencentrum Leiespiegel werd begin november 2016 tijdens een 
plechtige zitting en in aanwezigheid van Charles Prins de Merode, huidig voorzitter van 
het EGS, de overeenkomst ondertekend tussen het EGS en de vzw EST Deinze 2021.
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2. BEKNOPTE HISTORIEK SCHUTTERSGILDEN

De oorsprong van de schuttersgilden is terug te vinden in de middeleeuwen. De schut-
tersgilden hadden als taak de orde en de veiligheid van de burgers te bewaken en op te 
treden bij opstanden, oproer en ander onheil. 

De gilden vinden hun ontstaan dus in steden, zij hadden een nauwe band met het lokale 
bestuur. De rol van deze vroegere ordedienst is dus enigszins vergelijkbaar met die van 
de huidige politie. 

Vele schuttersgilden zijn verbonden aan een kerk of parochie. De band met de kerk blijkt 
dan ook uit de namen van de gilden : vele schutterijen zijn vernoemd naar heiligen: Sint 
Sebastiaan, Sint Joris, Sint Hubertus e.d.

Gaandeweg werd het gezag meer en meer georganiseerd door de overheden en verlo-
ren de gilden hun ‘militaire’ functie. De schutterijen werden dus meer een soort vereni-
ging met als terugkerende activiteit : het Koningsvogelschieten.

Daarbij is degene die het laatste restje van de vogel wegschiet een jaar lang koning. 
Indien dit 3 jaar lang lukt, mag hij zich keizer noemen.

De rijke geschiedenis en traditie van het schutterswezen wordt op dit ogenblik nog 
steeds gekoesterd. Bij officiële gelegenheden wordt door de leden niet alleen de typi-
sche klederdracht gedragen,  maar bijv. ook zilveren schilden, die een koning of keizer 
liet maken.

Andere traditionele activiteiten zoals gildedansen en vendelen worden nog steeds in 
ere gehouden.
Het veelzijdige verleden van de gilden wordt o.a. bevestigd door het uitgebreide aanbod 
aan materieel erfgoed : oude geschriften, beeldjes, oude vaandels en koningszilver.
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3. DOEL EVENEMENT

Het Europees Schutterstreffen is meer dan een schietwedstrijd. Het is een driejaarlijks 
feest waarbij schutterijen, schutbroederschappen en schuttersgilden uit verschillende 
Europese landen elkaar ontmoeten. 

We willen met dit treffen de rijk gevulde geschiedenis en tradities die het schutterswe-
zen geniet, aan het grote publiek voorstellen.

Naast de strijd om de Europese Koningstitel gaat het tevens om de persoonlijke ont-
moeting van alle schutters. De wedstrijden in het schieten versterken trouwens de on-
derlinge Europese banden en vriendschappen.  Tevens zullen traditionele activiteiten 
zoals de gildedansen, het vendelen en de trommelkorpsen opgevoerd worden.

Waar de gilden dus vroeger optraden als  de ‘beschutters’ van hun gemeente of stad, 
hebben ze tegenwoordig voornamelijk een sociale, culturele en toeristische functie.
Het rijke verleden van het schutterswezen zal eens te meer benadrukt worden door een 
spraakmakende tentoonstelling over de schutterijwereld in Vlaanderen.

In het Museum van Deinze en de Leiestreek (Mudel) zal men kennis kunnen maken met 
een uitgebreide collectie aan historisch erfgoed : geschriften, beeldjes, oude vaandels, 
gildebreuken en koningszilver….

Vorige edities van het EST gingen door in o.a. Leudal, Nederland (2018), Peine, Duitsland 
(2015) en Tuchola – Polen (2012). De volgende editie vindt plaats in Mondsee – Oosten-
rijk (2024).

Naast een 25.000-tal schutters uit heel Europa worden er op het driedaagse evenement 
eenzelfde aantal toeschouwers verwacht.
Tijdens de editie van 2018 in Leudal waren 598 schuttersverenigingen aanwezig. Het to-
tale bezoekersaantal, bekendgemaakt door de lokale politionele diensten, lag op 94000 
over de drie dagen heen.

In Deinze rekenen we op minimum 425 groepen, begeleid door hun muziekkorpsen,  
voornamelijk afkomstig van België, Nederland, Duitsland, maar ook vanuit Oekraïne, Po-
len, Frankrijk, Italië, Zweden…
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4. PROGRAMMA EDITIE 2022

Het programma van het EST Deinze 2022 bestaat uit bekende en nieuwe onderdelen. Op 
vrijdag vindt de officiële opening en de plechtige Eucharistieviering plaats, op zaterdag 
de schietwedstrijden voor de Europese Koning en Prins met aansluitend de Kroningsmis, 
en op zondag de grote optocht.

Deze onderdelen worden afgewisseld met verschillende feestavonden, wedstrijden en 
demonstraties in verschillende disciplines.  Daarbij gaat het naast het wedstrijdelement 
bovenal om de verbroedering tussen de deelnemende schutters en het versterken van 
de onderlinge banden en vriendschappen, zowel bij jong als oud. Kennismaken met de 
diversiteit aan culturen staat voorop.

Het Museum van Deinze en de Leiestreek neemt letterlijk en figuurlijk een centrale plaats 
in tijdens het evenement. 

Het museum ligt niet alleen pal in het centrum van het ganse gebeuren, naast de reeds 
uitgebreide collectie erfgoed waar het Mudel over beschikt, zal er tevens gezorgd wor-
den voor een spraakmakende tentoonstelling over de schutterswereld in Vlaanderen 

en Deinze.

Vrijdag 19 augustus 2022
• Aanstelling Ridders Orde van Verdienste Sint-Sebastiaan van Europa
• Eucharistieviering (Onze-Lieve-Vrouwekerk, Deinze)
• Officiële opening EST Deinze 2021

Zaterdag  20 augustus 2022
• Konings- en Prinsenschieten
• Demonstratie van schietdisciplines, handboog, lig wip - doel, kruisboog 
 lig - wip doel, karabijn schutters, katapult schutters, indoor laser schutters
• Voorstelling Rieux-Volvestre “le Papogay” – historische evocatie 16e eeuw
• Optredens van vaandelzwaaiers, muziekverengingen, ….
• Kroningsmis
• Koningsbal

Zondag  21 augustus 2022
• Grote optocht met minstens 425 groepen
• Prijsuitreiking
• Officiële overdracht van de bevoegdheden van Deinze 
 aan Mondsee (EST 2024)
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5. GOEDE DOELEN

De schutterijen en hun schutters staan midden in de maatschappij. Daarom vindt de 
organisatie van het Europees Schutterstreffen het belangrijk dat de samenleving pro-
fiteert van een eventueel positief saldo na afloop van het Europees Schutterstreffen in 
Deinze.

Wij kozen drie goede doelen die wij willen steunen:

VIBLO Leieland
Leieland is een school voor buitengewoon onderwijs te Deinze. Zij bieden aangepast 
onderwijs voor kinderen met leerstoornissen en kinderen met autisme.

Veilige thuis
vzw Veilige thuis biedt ondersteuning op maat voor personen met een handicap. Zij 
willen als kleinschalige vergunde zorgaanbieder in Deinze een warme, veilige en toe-
gankelijke thuis bieden aan meerderjarige personen met een handicap.

Vrienden van Tanzania
Vrienden van Tanzania is een feitelijke vereniging, opgericht in 2010 door de familie Si-
mons. Tot 2017 steunde ze een kleine Tanzaniaanse ngo. Vanaf nu focust ze op het faci-

literen van kwaliteitsvol onderwijs in Noord-Tanzania.
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6. TOERISME

Om het grote aantal schutters en bezoekers tijdens dit driedaagse evenement een 
overnachting te kunnen aanreiken werden er op de website www.estdeinze2021.eu lijs-
ten van mogelijke logies ter beschikking gesteld.

Deze lijst van logies omvat alle mogelijke types van overnachtingen : hotels, B & B’s, va-
kantiewoningen, enz.

Bovenlokale samenwerking is hier uiteraard onontbeerlijk. Het aanbod aan logies in 
Deinze en in  onze naburige gemeenten is ruim ontoereikend, daarom hebben we een 
radius  tot 35 km en verder buiten onze stad gehanteerd. Ook in andere gemeenten in 
onze Leiestreek zullen dus schutters logeren.

Het aantal overnachtingen over het ganse weekend wordt geschat op minimum 5000 
slaapplaatsen in hotels, B&B’s, campings, hostels, jeugdherbergen. Voor groepen wor-
den bijkomend tijdelijke logies in lokale onderwijsinstellingen georganiseerd.
Uiteraard is het Europees Schutterstreffen een uitgelezen kans om het toerisme in onze 
Leiestreek te promoten. 

We hoeven hierin zeker niet bescheiden te zijn , de veelzijdigheid van onze regio is een 
echte troef.

Met de aantrekkingskracht van de Leie en de omliggende natuur als speerpunt, aange-
vuld met het ruime aanbod aan cultuur, kan het levendige imago van onze regio een 
extra boost krijgen.

Het binnenlandse toerisme zal hier een belangrijk rol spelen, wetende dat het Belgische 

schuttersleven zich voornamelijk in Limburg situeert.
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Ook bij onze buurlanden Nederland en Duitsland zullen talrijke schuttersverenigingen 
zich massaal aanmelden. Reeds dit jaar zien we de interesse hiervoor groeien.
Vele bezoekers uit het buitenland zullen voor de eerste keer onze streek aandoen. Met 
de nabijheid van autosnelwegen is de Leiestreek vlot bereikbaar. Het uitgebreide fiets-
netwerk in Deinze is het ideale vertrekpunt om de regio te ontdekken.

Niet te vergeten, het culinair toerisme,  bier,  jenever, advocaat, chocolade, dient deze 
belevenis nog sterker  te maken. 

Kortom, door het voorstellen van onze regionale producten aan dit grote publiek moet 
de passie, creativiteit en ondernemerschap van onze Leiestreek blijken.
Vzw Est Deinze 2021 zal dan ook in samenspraak met de stad Deinze, Toerisme 
Oost-Vlaanderen, Toerisme Leiestreek en VVV Leiestreek de nodige acties ondernemen 
om onze idyllische Leiestreek in de kijker te zetten : 
O.a. digitale ondersteuning via linken met websites Deinze.be, Estdeinze2021.eu, langs-

deleie.be social media, maar ook geschreven media.
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7. GEEN KLEIN BIER….

Het Europees Schutterstreffen wordt één van de grootste culturele en sportieve evene-
menten in de Leiestreek in 2022.
 
Om dit nog meer in de kijker te zetten werd in opdracht van vzw EST Deinze 2021 door 
onze lokale brouwerij Canarus een nieuw bier ontwikkeld, nl. Qoedoeble.

Qoedoeble dankt zijn naam aan ‘coup double’, een typische term uit het schutterswe-
zen, wat het afschieten van  2 vogels betekent.

Qoedoeble Traditional Blond 6 % is een blond bier van hoge gisting, gebrouwen volgens 
een traditioneel recept. Het bier dankt zijn fijn aroma en subtiele bitterheid aan de zorg-
vuldig geselecteerde grondstoffen zoals de beste gerstemout uit de Leiestreek.

Qoedoeble zal uiteraard geschonken worden op het Europees Schutterstreffen, maar 
ook verdeeld worden door de lokale horeca en warenhuizen.
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8. DE GEBOORTE VAN EEN REUS….

Deinze is de bakermat van de  Canteclaerstoet, een folkloristisch en cultureel gebeuren 
die het belang van de kip voor onze stad in de kijker zet : de nationale prijzen van het 
levend pluimvee worden nog wekelijks in Deinze vastgelegd.

De stoet wordt tot leven gebracht door enkele opvallende reuzen zoals Canteclaer, Roe-
de, Pinte, Sproete, Cantaert….

Om hulde te brengen aan Graaf Juan t’ Kint de Roodenbeke, de vroegere voorzitter van 
het EGS en rasechte Deinzenaar, werd beslist een nieuwe reus te creëren.

Deze reus, genaamd ‘Juan II van Leerne’, zal het gezicht zijn van het Europees Schutter-
streffen in Deinze.

Zowel tijdens de schietwedstrijden op zaterdag als in de optocht op zondag zal  ‘Juan II 
van Leerne’ een vooraanstaande rol spelen.

Hij wordt als 12e reus ingeschreven in het bevolkingsregister van onze stad en zal vanaf 
de volgende editie van de Canteclaerstoet op 22 mei 2022 een vaste waarde innemen.

Uiteraard volgt er op nog de traditionele doopplechtigheid (datum later te bepalen): 
de peter wordt Jan Vermeulen, burgemeester van de stad Deinze, en de meter wordt 
Barones de Villenfagne, geboren Isabel t’Kint de Roodenbeke en zus van.
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9. DOELPUBLIEK

1. Jeugd

Met dit evenement willen we ons richten tot het brede publiek en ons hierin voornamelijk 
focussen op een jong publiek. Dit jong publiek is ontegensprekelijk belangrijk voor het 
verderzetten en in ere houden van tradities binnen de schutterijen. 

De bevolkingspiramide in acht genomen, waar de top steeds breder wordt, en de basis 
smaller, toont het belang van verjonging des te meer aan. 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst….

Op welke manier willen we interesse wekken bij het jonge publiek :

• Jongeren niet alleen mee laten participeren, maar ook verantwoordelijkheid  
 geven bij de organisatie van het Schutterstreffen : jongeren doen ons jong 
 denken, en anders doen. Voor een evenement als het  Europees Schutterstref-  
 fen is dit essentieel. In onze organisatie nemen de jongeren het voortouw in de   
 promotie en marketing van het EST.
• Jongeren laten kennismaken met de oude, maar ook met de moderne schiet  
 disciplines, hen figuurlijk laten ‘proeven’. Deelname aan wedstrijden moet   
 de prikkeling bij jongeren versterken.

2. Volwassenen : mannen èn vrouwen

Dat de schutterijwereld enkel en alleen een mannenwereld zou zijn, is een verkeerde 
opvatting : ook vrouwen kunnen toereden tot gilden en deelnemen aan schietwedstrij-
den. Hun deelname is trouwens onontbeerlijk om de overlevingskansen van gilden te 
verhogen.

Laagdrempelig houden van het evenement is belangrijk : de klederdracht, de aloude 
gebruiken zoals het dragen van gildebreuken (ketting bestaande uit een reeks schakels 
en schilden), de wapendracht, enz. kunnen ervoor zorgen dat de drempel om toe te
 treden tot een schuttersvereniging vrij hoog is. Het schutterswezen is niet alleen een 
culturele, maar ook een sociale aangelegenheid. Net zoals bij alle andere hobby’s wordt 
ook hier een wedstrijd afgesloten met een drankje, hapje, een….
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10. TOEGANKELIJKHEID / DIVERSITEIT / VEILIGHEID

1. Toegankelijkheid :

De topprioriteit van vzw Est Deinze 2021 is dat het Europees Schutterstreffen een sympa-
thiek, gastvrij evenement wordt. De beleving ervan moet dan ook door iedereen kunnen 
geproefd worden. Daarom willen we zorgen dat het evenement voor iedereen toegan-
kelijk is. 

Concreet betekent dit dat we ruim voldoende parking voorzien voor personen met een 
handicap. Er zal tevens gezorgd worden voor aangepaste toiletten, voor voldoende bre-
de doorgangen en drempelvrije zones e.d. 

De centrale ligging van het evenementendorp in onze stad, is hierin zeker een pluspunt.
Uiteraard zullen we ons bij dit alles laten adviseren en begeleiden door de Stedelijke 
Werkgroep voor Personen met een Handicap (Staph Deinze).

2. Diversiteit:

Voor het ganse weekend rekenen op de hulp van een 500-tal vrijwilligers. Hiervoor wordt 
een stuurgroep opgericht. Het werven van vrijwilligers vergt namelijk veel tijd en energie. 
Daarom is het belangrijk een stappenplan hiervoor op te maken.

In eerste instantie willen we ons bijv. richten tot jeugdverenigingen binnen onze stad.
Naast het betrekken van jongeren in de organisatie, willen we ook personen met een 
licht verstandelijke beperking mee laten participeren. Met de nodige aandacht voor hun 
beperkingen, en met de nodige begeleiding en ondersteuning, kunnen deze personen 
een zeer nuttige rol spelen in dit evenement. Het enthousiasme van deze mensen, om te 
mogen en kunnen meehelpen, is immens groot.

3. Veiligheid:

Voor de veiligheid van ons evenement,  was het uiterst belangrijk om consequent de 
laatste jaren alle grote activiteiten in de schutterijwereld te volgen en grondig te evalu-
eren. Deze onderzoekende houding gaf ons de kans nieuwe inzichten en ideeën te creë-
ren, maar duidde ook op de mogelijke valkuilen die er bij dit evenement kunnen zijn. We 
willen vernieuwend zijn, zelfs experimenteel, maar we moeten toch alle mogelijke risico’s 
kunnen uitsluiten. Uiteraard is de samenwerking met, en het advies inwinnen van de lo-
kale en federale politie, de brandweer , securitybedrijven, maar ook van de stad Deinze 
onontbeerlijk. Hun ervaring is voor dit gebeuren enorm verrijkend.





Info & reservaties:
info@estdeinze2021.eu
www.estdeinze2021.eu

BTW 0664.990.725 ∙ BE84 7360 3077 7659

Verantwoordelijke uitgever: EST Deinze 2021 vzw


