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WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

Beste Gildebroeders en zusters, 

 

Als we even bedenken wat wij de laatste jaren beleven in 

deze Covid-19-tijd, hebben we ons aanpassingsvermogen 

enorm getest. 

Maart 2019: algemene lockdown tot midden de zomer, 

dan terug opgestart, maar toch opnieuw moeten afhaken 

tijdens de overgang 2020-2021. Pas in de lente konden 

wij terug de draad opnemen en tot op vandaag zijn we er 

nog steeds mee geconfronteerd. 

We zouden voor minder de moed verliezen maar geloof 

mij, als voorzitter van de FVHS en als organisator van het 

EST Deinze 2021 hebben we al 3 maal de congressen en 

het grote evenement moeten verplaatsen en 

herorganiseren. We weten waar we over spreken. Steeds 

in overleg met het “Belgisch Overlegorgaan” naar de 

“EGS” toe, verliep de samenwerking optimaal, met 

respect voor mekaar. 

Maar zoals een echte “Flandrien” willen we doorgaan en 

doorzetten! Daarom is het zo belangrijk de zaken laten vooruitgaan, organiseren en aantonen dat de 

FVHS deze laatste twee jaren niet heeft stilgezeten, integendeel! 

 

Vandaag moeten we verder denken en onze verantwoordelijkheden opnemen, want anders zouden we 

jarenlange ervaring, beleving, historie en inzet kunnen verliezen. Dit mag niet gebeuren. Laat ons naar 

oplossingen zoeken en dit proberen te blijven stimuleren binnen de wettelijke omgeving. 

Zoals we al in een vorige editie konden melden: probeer uw gilde, organisatie, federatie te lokaliseren 

als erfgoed en zoek uit waar de oorsprong ligt van jullie bestaan. Dit kan vrij indrukwekkend zijn en 

leerzaam. 

Met de Cultuur & Erfgoedafdeling in Vlaanderen kunnen we mijlpalen verzetten en het is de bedoeling 

om op zeer korte termijn een overzicht te maken van de actieve en niet-actieve schuttersverenigingen 

in de verschillende regio’s. Uiteraard zullen we bepaalde regio’s als proefstuk opstarten. Voor 

diegenen die al interesse hebben, zou het zoeken naar historische stukken reeds een goede aanzet 

kunnen zijn.  

Wij gaan op termijn met “Collectiecafé – Schutterserfgoed” lezingen houden. Daarom heeft de FVHS 

een complete set van audiovisueel materiaal aangeschaft en kunnen de verschillende leden daar beroep 

op doen met de bedoeling het brede publiek te informeren. Wijzelf gaan in de Cultuurregio Leie-

Schelde een oproep communiceren en inzetten. Naar aanleiding van EST DEINZE 2021 (2022) zullen 

we een gemotiveerde tentoonstelling organiseren in het “Mudel” te Deinze. Vanaf 6 mei 2022 tot 25 

september 2022 zullen we een overzicht maken van de schutterijen in de Leie-Schelderegio, 

ondersteund door historische waardevolle stukken, in samenwerking met professor René Vermeir van 

de UGent. De eerste insteken zijn: geschiedenis van het regionale verhaal om zo het bredere landelijke 

verhaal in beeld te brengen (geschiedenis, praktijk, …)  

 

Ondertussen hebben wij met “de Eendracht van Ooidonk” een reus gemaakt ter herinnering van Juan II 

van Leerne, onze erebeschermheer en voormalig erepresident van het EGS. De reus zal gedoopt 

worden tijdens een Presidiumvergadering van het EGS te Deinze einde maart. Daardoor zal hij ook 

kunnen deelnemen aan de “Canteclaerstoet” van mei 2022 in Deinze.  

Normaal is er ook een Canteclaermars georkestreerd die gepresenteerd zou worden in december 2021, 

maar door corona is uitgesteld naar april 2022. 
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Ook zouden wij zeer graag, in de schoot van het EGS, Europees meewerken aan een Unesco-dossier.  

Uiteraard kan dit het moment zijn om privécollecties aan te spreken en/of te benaderen en zo de kans 

te bieden om onbekende stukken terug zichtbaar te maken.  

 

Het zal ook de bedoeling zijn om Erfgoedexperts in de scholen te organiseren tijdens de educatieve 

week van 25 tot 29 april 2022 in naam van “Klasbakken”. 

 

Zoals U ziet de FVHS niet stil om aandacht te creëren rond ons historisch verleden. Dit kan ook jonge 

geïnteresseerde personen aantrekken om eraan mee te werken en vooral aandacht te geven. Wij 

rekenen op jullie medewerking.  

 

Zoals iedereen weet, hebben wij de ICE-erkenning ontvangen in juni 2019, en hebben wij ons nieuwe 

logo voorgesteld. De Gildedag 2019 te Deinze was de reden van het feest.  

 

Onze website heeft een verse opsmuk gehad en door de samenwerking met het Belgisch 

Overlegorgaan staan wij in verbinding met het EGS.  

 

Onze verzekeringsportefeuille is ondertussen flink aangegroeid en zit dan ook prijsmatig zeer goed 

gepositioneerd in de markt zonder al te grote verplichtingen. 

 

De gildedag van 2022 gaat normaal door in Mechelen op 11 september. Uiteraard zijn wij nu al op 

zoek naar kandidaten voor de daaropvolgende organisaties in de volgende jaren. Denken jullie mee? 

 

Wij kunnen ook meedelen dat we ondertussen een nieuwe “ceremoniemeester” hebben benoemd met 

name van de heer Eddy Vanbergen, Opperhoofdman van de Hoofdschuttersgilde van Brabant. 

Proficiat Eddy en bedankt voor uw inzet en dat ter nagedachtenis van onze ereceremoniemeester 

wijlen Jef Baens. Verder nieuws is dat de heer Harry Vanderhenst, Opperhoofdman van de “Hoge 

Gilderaad der Kempen” benoemd is tot ondervoorzitter van onze Federatie. Proficiat Harry. 

Van onze redactie hebben we bericht ontvangen dat de heer François Van Noten vanaf mei wenst te 

stoppen met het samenstellen van ons welbekend en uitstekende tijdschrift, maar daar komen we op 

terug in een latere editie. Wel kunnen we nu al zeggen dat de heer Koen De Graeve, griffier van de 

Koninklijke Handbooggilde St.-Sebastiaan Deinze zijn taak zal overnemen met een goed uitgestippeld 

scenario. 

Met veel aandacht kunnen wij mededelen dat de heren Paul Stoop, erevoorzitter van de Federatie, en 

Norbert Valcke, bestuurder-commissaris van de Federatie, zullen aangesteld worden als Ridder in de 

Orde van St.-Sebastiaan van Europa tijdens de komende vergadering van het EGS op vrijdag 25 maart 

2022. Twee heel verdienstelijke personen die heel wat hebben betekend voor de schutterijwereld in 

Vlaanderen en voor de FVHS in het bijzonder. 

 

Ziezo, ik kan stilaan stoppen met het vele nieuws en wijzigingen door iedereen van harte een 

“Gelukkig en Gezond Nieuw jaar” toe te wensen en veel moed om er terug tegenaan te gaan, dit voor u 

en uw hele familie. Tot binnenkort. 

 

Danny De Vetter 
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WOORDJE VAN DE REDACTIE 
 
Beste lezer, 

 

  

Sinds het verschijnen van het laatste tijdschrift hebben wij 

niet veel kunnen beleven dan weer eens een lockdown 

voor het verenigingsleven. Dat laat zich natuurlijk voelen 

in het opmaken van een nieuw nummer. Weinig of geen 

activiteiten in de schutterijen en gilden betekent ook geen 

stof om dit tijdschrift te vullen. 

 

Zoals de voorzitter in zijn woord(je) vooraf aanhaalt is er 

heel wat te verwachten in de nabije toekomst en dat stemt 

ons hoopvol. Laat ons zeker weten wat er in uw 

vereniging gebeurt en dan maken wij volgende keer weer 

een volwaardig nummer.  

 

Niettegenstaande dat, namens de redactie toch veel 

leesgenot met dit afgeslankt tijdschrift. 

 

François Van Noten, hoofdredacteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

file:///H:/Documenten/Tijdschr
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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, 2022 

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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Deinze heeft een nieuwe reus: “Juan II van Leerne krijgt 

prominente rol tijdens Europees Schutterstreffen” 
 

De stad Deinze heeft een nieuwe reus. In opdracht van de Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde 

Sint-Sebastiaan schuttersgilde ‘De Eendracht van Ooidonk’ bouwde Deinzenaar Peter Lootens de reus 

‘Juan II van Leerne’, een eerbetoon aan de in 2013 overleden graaf Juan t’ Kint de Roodenbeke. “De 

reus zal een prominente rol spelen tijdens het Europees Schutterstreffen, dat volgende zomer 35.000 

mensen naar onze stad zal brengen”, zegt medeorganisator Danny De Vetter. 

 

De Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde Sint Sebastiaan ‘de Eendracht van Ooidonk’ organiseert 

op 19, 20 en 21 augustus 2022 het Europees Schutterstreffen (EST) in Deinze. Tijdens dit driejaarlijks 

feest komen schutterijen, schuttersgilden en schuttersbroederschappen uit verschillende Europese 

landen samen. Tijdens de vorige editie in het Nederlandse Leudal tekenden 598 verenigingen present 

en werden er meer dan 94.000 bezoekers geteld, verspreid over drie dagen. In Deinze rekent men op 

minimum 425 groepen en zo'n 35.000 bezoekers. Een deel van de opbrengst gaat naar de school 

VIBLO Leieland, de vzw Veilig Thuis en de Vrienden van Tanzania. Om het evenement al in de kijker 

te zetten werd al een blond biertje Qoedoeble gebrouwen en nu pakt de Handbooggilde Eendracht van 

Ooidonk uit met een eigen reus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulde 

 

“Volgend jaar trekt de vijfjaarlijkse Canteclaerstoet door Deinze en deze wordt tot leven gebracht door 

enkele reuzen zoals Canteclaer en wielerheld Lucien Buysse”, zegt Danny De Vetter. “Met onze gilde 

hebben wij een eigen reus laten bouwen, namelijk Juan II van Leerne. Hiermee brengen we hulde aan 

graaf Juan t’ Kint de Roodenbeke, de voormalige kasteelheer van het kasteel Ooidonk en vader van de 

De reus Juan II van Leerne wordt het kasteel Ooidonk binnengedragen. © Anthony Statius 

 

https://www.hln.be/deinze/deinze-heeft-een-nieuwe-reus-juan-ii-van-leerne-krijgt-prominente-rol-tijdens-europees-schutterstreffen~ade4e538/209693172/
https://www.hln.be/deinze/deinze-heeft-een-nieuwe-reus-juan-ii-van-leerne-krijgt-prominente-rol-tijdens-europees-schutterstreffen~ade4e538/209693172/
https://www.hln.be/deinze/deinze-heeft-een-nieuwe-reus-juan-ii-van-leerne-krijgt-prominente-rol-tijdens-europees-schutterstreffen~ade4e538/209693172/
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huidige graaf Henry. Juan was vroeger voorzitter van de Europese Gemeenschap van historische 

Schuttersgilden (EGS) en we kenden hem als onze beschermheer. Deze reus zal het gezicht zijn van 

het Europees Schutterstreffen en zowel tijdens de schietwedstrijden op zaterdag als tijdens de optocht 

op zondag zal hij een vooraanstaande rol spelen. Hij wordt als twaalfde reus ingeschreven in het 

bevolkingsregister van Deinze en zal ook een rol spelen tijdens de Canteclaerstoet op zondag 22 mei 

2022.” 

 

Om de reus te bouwen deden de 

schutters beroep op Deinzenaar Peter 

Lootens, partner van Karen Steyaert, de 

stoetenbouwer van de Canteclaerstoet. 

De grote handboog die de reus 

vastheeft, werd gemaakt door Luc Van 

Nevel. “Vroeger werden reuzen 

gemaakt uit riet en deze werden dan 

gedragen door reuzendragers”, zegt 

Peter Lootens. “Omdat het steeds 

moeilijker wordt om dragers te vinden, 

heb ik een aluminium kader op wielen 

gemaakt, zodat de reus gemakkelijk 

kan verplaatst worden. Voor het hoofd 

en de handen heb ik isolatieplaten 

gebruikt en de buitenkant is papier-

maché, dat werd beschilderd. Het 

gezicht was het moeilijkste deel. Ik heb 

mij gebaseerd op oude foto’s om Juan 

zo waarheidsgetrouw mogelijk na te 

maken. Ik ben opgegroeid in Sint-

Martens-Leerne en het was een eer om 

hieraan te mogen meewerken.” 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst en fotos Anthony Statius, 

overgenomen uit Het Laatste Nieuws 

 

 

 

Peter Lootens en Karen Steyaert bij de reus. © Anthony Statius 

De reus Juan II van Leerne. © Anthony Statius 

 

https://www.hln.be/deinze/deinze-heeft-een-nieuwe-reus-juan-ii-van-leerne-krijgt-prominente-rol-tijdens-europees-schutterstreffen~ade4e538/209693265/
https://www.hln.be/deinze/deinze-heeft-een-nieuwe-reus-juan-ii-van-leerne-krijgt-prominente-rol-tijdens-europees-schutterstreffen~ade4e538/209693265/
https://www.hln.be/deinze/deinze-heeft-een-nieuwe-reus-juan-ii-van-leerne-krijgt-prominente-rol-tijdens-europees-schutterstreffen~ade4e538/209693174/
https://www.hln.be/deinze/deinze-heeft-een-nieuwe-reus-juan-ii-van-leerne-krijgt-prominente-rol-tijdens-europees-schutterstreffen~ade4e538/209693265/
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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 Schutterstreffen in Deinze. 

 

Hij wordt als 12de reus ingeschreven in het bevolkingsregister van stad Deinze en zal vanaf 

de volgende editie van de Canteclaerstoet op 22 mei 2022 een vaste plaats innemen. 

 

Burgemeester Jan Vermeulen en zoon Henry III Graaf t’Kint de Roodenbeke hebben het Peterschap 

aanvaard. 

 
  

  

                                                    EST Deinze 2021 vzw 
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Save the date - Collectiecafé schutterserfgoed  
 

Naar aanleiding van het Europees Schutterstreffen in Deinze zetten we in deze regio extra in op de 

zorg voor het schutterserfgoed. Ben je een schuttersvereniging of particulier die een collectie rond het 

schuttersverleden beheert? Wil je meer vernemen hoe zorg te dragen voor dit erfgoed? Ben je 

woonachtig of actief in de Cultuurregio Leie Schelde (Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth, Sint-

Martens-Latem en Zulte)? 

 

Driemaal ‘ja’? We nodigen je graag uit op het Collectiecafé schutterserfgoed op maandag 16 mei 2022 

in het Mudel. Na afloop kan je ook een bezoek brengen aan de lopende schutterstentoonstelling. 

 

Praktisch 

Maandag 16 mei 2022 start om 19u (einde voorzien rond 21u) 

Mudel (Museum van Deinze en de Leiestreek - Deinze)  

Interesse? Schrijf je in via info@cultuurregioleieschelde.be.  

 

Het schutterscafé is een samenwerking van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden, 

Histories, Mudel en de Cultuurregio Leie Schelde. Ben je niet actief in deze regio, maar wil je meer 

vernemen over de zorg van een schutterscollectie? Laat het ons weten via Danny De Vetter, 

danny.de.vetter@telenet.be.  

 
 

 

Gust De Smet  

Gustave Franciscus (Gustaaf) De 

Smet (Gent, 21 januari 1877 – Deurle, 8 

oktober 1943) was 

een Vlaams kunstschilder. Samen 

met Constant Permeke en Frits Van den 

Berghe behoort hij tot de grote drie van 

het Vlaamse expressionisme. Hij 

signeerde zijn werken vaak met Gust. De 

Smet. 

Zij vormden, voor en na de Eerste 

Wereldoorlog, de tweede 

kunstenaarsgroep van de Latemse 

Scholen, aan de Leie te Sint-Martens-

Latem. In deze groep was Gustave De 

Smet wel de kunstenaar die het langst 

onder kubistische invloed werkte. Hij 

werd de schilder van het Vlaamse vrolijke 

leven, in sereen sterke composities. 

 

De Smet werd geboren als zoon van de 

huisschilder-decorateur en fotograaf Jules 

De Smet. Gustave had een vier jaar 

jongere broer, de impressionistische 

schilder Léon De Smet. Beiden volgden 

de Gentse Academie. Terwijl Gustave het 

onderwijs eerder onregelmatig volgde, 

was Léon een schitterend student. Kunstschilder Gust De Smet in 1930 als schutterskoning met zijn trofee.  

© Collectie Gemeentelijk Museum Gust De Smet 

mailto:info@cultuurregioleieschelde.be
mailto:danny.de.vetter@telenet.be
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gent
https://nl.wikipedia.org/wiki/21_januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1877
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deurle
https://nl.wikipedia.org/wiki/8_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/8_oktober
https://nl.wikipedia.org/wiki/1943
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstschilder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Constant_Permeke
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frits_Van_den_Berghe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frits_Van_den_Berghe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_expressionisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latemse_Scholen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latemse_Scholen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Martens-Latem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Martens-Latem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kubisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fotograaf
https://nl.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_De_Smet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Academie_voor_Schone_Kunsten_van_Gent
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De Smet trouwde in 1898 met Gusta Van 

Hoorebeke en bleef in Gent wonen. Toen 

de Eerste Wereldoorlog uitbrak, week Gustave 

met zijn gezin uit naar Nederland.  

In 1922 keerde hij naar België terug, om bij 

Permeke in te trekken, te Oostende. Na enige 

maanden trok hij weer naar zijn Leiestreek en 

in 1923 ging hij in Bachte-Maria-Leerne wonen 

en daarna in Afsnee, om zich ten slotte in 1927 

in Deurle te vestigen.  

 

De Smets expressionisme, met de eigen 

kubistische inslag, had op dat moment een 

hoogtepunt bereikt, met zijn circus- en 

kermistaferelen, zijn accordeonspelers en zijn 

evocaties van dorp en huis, doordrenkt van zijn 

specifiek coloriet.  

De Smet overleed op 66-jarige leeftijd te 

Deurle aan tuberculose. De Smets woonhuis 

wordt bewaard als lokaal museum, het Museum 

Gust De Smet, dat een duidelijk beeld geeft van 

de leefomgeving en het atelier. Het bevat de 

ingerichte huiskamer, het atelier en de 

slaapkamer op de eerste verdieping, zodat het leven van Gust en Gusta De Smet getoond wordt. 

(Bron: Wikipedia) 

 

  

Een kunstbord ter ere van Gust De Smet uitgegeven in 1960 

waar hij lid was van “De Vrije Schutters - Deurle” 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostende
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leiestreek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bachte-Maria-Leerne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afsnee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deurle
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuberculose
https://nl.wikipedia.org/wiki/Museum_Gust_De_Smet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Museum_Gust_De_Smet
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JOHNNY DE JONGHE KAMPIOEN STAANDE WIP BIJ 

WILLEM TELL OOSTENDE 
 

Op zaterdag 9 oktober verzamelden de handboogschutters van de K.H.M. Willem Tell Oostende zich 

voor de viering van de kampioen staande wip seizoen 2021. 

Niettegenstaande de coronaperikelen namen toch 33 schutters, waaronder 5 jeugdschutters, deel aan dit 

kampioenschap. Tijdens dit “coronajaar” is het Johnny DE JONGHE die met 235 punten kampioen 

wordt, gevolgd door Dimitri COULIER met 179 punten en Nico PYFFEROEN met 167 punten. 

Bij de dames is Nittaya SUEBPARM met 74 punten de kampioene. 

Wout ZANDERS is met 14 punten jeugdkampioen, gevolgd door zijn broer Stan, Zita COULIER, 

Daniël SCHOUTEETEN en Lander VALCKE. 

 

Naast de voornoemde kampioenen werden de winnaars van de diverse nevenklassementen eveneens 

met een mooie prijs bedacht. 

Tenslotte konden alle aanwezigen nog genieten van een heerlijk koud vis- en vleesbuffet. 

 

 
 

 

 

  

De diverse kampioenen omringd door de bestuursleden en alle aanwezige schutters 
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Handbooggilde 
SINT-SEBASTIAAN 

BREDENE v.z.w. 

 
 

 

 

22ste KONING(IN)- & PRINS(ES)- EN BALJUWSCHIETING 

LIGGENDE PERSE  

 
Op zaterdag 8 januari 2022 kon voor de 22ste keer en na een onderbreking van 2 jaar deze heuglijke 

dag opnieuw doorgaan. 

 

Programma:  

14u: start loting en rangschikking aantreden. 

14u30: drie ronden als opwarming en afstellen materiaal. 

Deelnemende confraters: 13 senioren heren, 3 dames en 

3 jeugd, nl. Buyle Wim, Claes Dirk, De Maesschalck 

Lucien, Petit Kris, Pollet Freddy, Thiry Christophe, 

Thiry Leroy, Thiry Tyeisha, De Nil Julienne, De Nut 

Flore, De Nut Warre, Devalck Nadia, Janssens Erwin, 

Van Beirendonck Koen, Van den Broeck Erik, Van den 

Buys Lara, Verbeke Daniel, Verhoft Willem. 

 

Er wordt om beurt drie ronden naar de koningsvogel 

geschoten. 

Eerste ronde: De Nut Johnny schiet de koningsvogel. 

Tweede ronde: De Nut Flore en Thiry Leroy schieten 

beiden de koningsvogel. 

Derde ronde: De Nut Johnny en Thiry Leroy schieten 

beiden de koningsvogel. 

Er volgt afkamping tussen Johnny De Nut en Thiry 

Leroy. Na het eerste schot kan Johnny zich als 

Koning liggende perse 2022 kronen en Thiry Leroy als 

Baljuw. 

Flore De Nut trad in de voetsporen van haar vader en 

wordt Prinses 2022. 

 

De beëdiging van de laureaten werd waargenomen door de gecoöpteerde voorzitter confrater Thiry 

Christophe. Aansluitend volgde een smakelijke kaasschotel aangeboden door het Gild en verzorgd 

door confrater Patricia. 

 

Anita Poppe, griffier 
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IN MEMORIAM GERARD PLAETINCK, HOOFDMAN VAN 

DE HANDBOOGGILDE SINT-SEBASTIAAN BREDENE 
 

Op maandag 13 september 2021 werd in de aula van 

Uitvaartzorg Depoorter te Bredene, in beperkte 

familiekring afscheid genomen van Gerard PLAETINCK, 

mede-heroprichter en hoofdman van de handbooggilde 

Sint-Sebastiaan uit Bredene, die na een slepende ziekte op 

8 september te Oostende overleed. 

 

Gerard werd geboren te Izegem op 18 november 1942. Hij 

stamde uit een rasechte schuttersfamilie. Zijn 

overgrootvader was schutter en hoofdman in Evergem 

(Oost-Vlaanderen). Vader Laurent was schutter in Izegem 

en kroonde zich tot keizer in 1944. Als jonge snaak begon 

Gerard zijn schutterscarrière als pijlenraper op staande en 

liggende wip in Izegem, waar hij zich verder ontpopte tot 

een zeer ervaren schutter en dit in diverse disciplines. 

 

Bij verschillende gilden wist hij kampioenstitels te 

behalen en in zijn eigen gilde werd hij in 2005 keizer. 

Op 5 januari 1997 lag hij, samen met zijn echtgenote 

Anita Poppe en het echtpaar Marc en Laurette Metsu-

Ghyselbrecht aan de basis van de heroprichting van de 

Sint-Sebastiaansgilde in Bredene waarvan hij dan ook 

hoofdman werd. 

 

Via diverse bijscholingen wist hij zich verder te perfectioneren in zijn geliefde sport. Hij werd lid van 

de trainersorganisatie en als trainer en initiator-jeugdsportbegeleider verzorgde hij, met een eigen 

mobiele schietstand, talrijke initiaties, o.a. op vele schoolsportdagen. 

Hij nam met succes deel aan diverse nationale en internationale wedstrijden, zowel op staande als op 

liggende wip en op doel. 

 

In West-Vlaanderen maakte hij deel uit van het bestuur van de BNFLW en van de FVHS. 

 

Voor zijn totale inzet voor de handboogsport werd hij in zijn eigen gemeente Bredene bedacht met de 

trofee van sportverdienste. 

 

Dit is enkel een greep uit de vele initiatieven en prestaties die Gerard voor de handboogsport in het 

algemeen heeft geleverd. 

 

Gerard, je hebt nu je boog voor altijd “ontspannen”. Bedankt voor alles wat je voor onze sport gedaan 

hebt, en waar je nu ook bent, het ga je goed. Rust in vrede, en weet dat je naam voor altijd zal 

verbonden blijven met de Handbooggilde Sint-Sebastiaan uit Bredene. 

 

Norbert Valcke, bestuurder FVHS en Hoofdman K.H.M. Willem Tell Oostende 
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Afscheid van Hoofdman Gerard Plaetinck. 

 

Na 24 jaar in dienst te staan van de 

Handbooggilde St.-Sebastiaan Bredene heeft hij 

de strijd na 7 jaar moeten opgeven. 

 

De dankbaarheid is dan ook zeer groot voor zijn 

nooit aflatende inzet en streven naar vriendschap 

en sportiviteit. 

 

Dank aan allen die hem gedenken. 

 

Alle Confraters van de  

Handbooggilde Sint-Sebastiaan Bredene 
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AFSCHEID THIEU VERSTRATEN 
 
Het nieuws van het overlijden van Thieu kwam als een 

donderslag bij heldere hemel. Misschien een cliché, 

maar in dit geval wel van toepassing. En nadat de eerste 

schok een beetje verwerkt was, kwamen de 

herinneringen. Herinneringen aan heel veel mooie 

momenten.  

 

De vele overwinningen op bondsfeesten, 

bekerwedstrijden, drietallenwedstrijden, 

erekruiswedstrijden, het persoonlijk kampioenschap van 

de schutterij, en, niet te vergeten, het OLS. Tweemaal 

werd het OLS door de schutterij gewonnen, en in beide 

gevallen maakte hij deel uit van het winnend zestal, de 

tweede keer zelfs als achteropschut. Ook kon hij de 

hoogste titel binnen de schutterij binnenhalen, namelijk het koningschap. 3 maal namelijk wist hij deze 

titel te winnen. 

 

Ja, Thieu was een uitstekend schutter. Maar hoe graag hij ook schoot en won, evenveel was hij bereid 

om zijn kennis en ervaring door te geven aan jonge en beginnende schutters. “Leg die vinger maar op 

de trekker en druk maar rustig af, vooral niet roefen.” Hoe dikwijls zou hij dit gezegd hebben tegen 

beginnende en gelegenheidsschutters. 

 

Maar hij was veel meer dan alleen maar schutter. Jaren heeft hij mee de schutterij geleid als 

bestuurslid, voorzitter en penningmeester. Ook de taak van buksmeester heeft hij gedurende veel jaren 

met uiterste precisie uitgevoerd, zodat de schutters mooie resultaten konden boeken. Tel daarbij de 

vele uren voor het gieten van kogels en het zal duidelijk zijn dat de schutterij voor Thieu heel veel 

betekende. 

 

Hij was vooral een verenigingsmens, die nood had aan sociale contacten. Dat werd eens te meer 

bewezen tijdens de voorbije periode. Regelmatig belde hij op, om zogezegd iets te vragen. Maar 

feitelijk waren deze gesprekken eigenlijk bedoeld om nog eens met iemand te kunnen praten en zijn 

hart te luchten. Dat bleek dan op het einde van zo’n gesprek. 

 

Ja, Thieu heeft altijd een belangrijke rol gespeeld binnen de schutterij. En als de pijn om dit plotse 

afscheid wat minder zal worden, dan zal dankbaarheid in de plaats komen, dankbaarheid voor zoveel 

inzet, voor zoveel mooie momenten, voor zoveel sociaal engagement. 

Hij ruste 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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INHOUDSTABEL 

 
 Woordje van de voorzitter 3 

 Woordje van de redactie 5 

 Mededelingen 7 

 Nieuws uit de verbonden en gewesten 8 

 EST 19 

  

 

  

 

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

