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AGENDA 

Op maandag 28 oktober a.s. komt Ad van Vught op onze schietavond.  Ad is een bekend 

instructeur op de schietboog. Zoveel als mogelijk is, houden we een normale schietavond 

met competitie. Maar het is goed om te 

noteren dat we die maandag om 20 uur 

beginnen.  

 

De dinsdag daarop, dat is dinsdag 29 oktober 

komen een vijftal schutters van het Koninklijk 

Gilde van Sint Sebastiaan uit Poppel samen 

met ons bij Boerke Mutsaers schieten. 

Eindelijk, zult u zeggen. Voor hen is de 

maandag bezwaarlijk gebleken en om ons 

toch te revancheren, schieten we twee achtereenvolgende  dagen. 

Noteer dat goed in u agenda. En weer beginnen we om 20 uur. 

We schieten op afgekeurde kunst, zoals bij het Michielschieten. 

 

MAANDAG 

Hoe lang hebben we niet verlangd voor de schietavonden naar de maandag terug te keren. 

Die terugkeer zou de heropleving van het gilde mogelijk maken. De glorietijd zou terugkeren. 

En inderdaad, de eerste keer was het 

lotavond en was de opkomst behoorlijk 

hoopgevend. 

Maar de daaropvolgende maandagen was 

de opkomst weer even mager alsof het 

nog dinsdag was.  

Nu is de maandag bij Boerke Mutsaers de 

drukste avond met een grote bridgeclub, 

de Harmony Singers en een studiekring. 

Dat geeft parkeerproblemen tot ver op de 

Vijverlaan. Maar toch. 

Er zijn ook vele voordelen: het wakend oog van de hoofdman en het geluid van de Harmony 

Singers is hemels in vergelijking met de carnavalsclub van de dinsdag. 

 

WILDVORST VERPLAATST 
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WILDVORSTVERSCHIETING 

De Wildvorstverschieting (waar we allen begerig naar uitkijken) is verplaatst van zaterdag-

middag naar zondag 15 december. We kunnen op zaterdag niet bij Boerke Mutsaers 

terecht. De verschuiving zal geen probleem zijn.  

Verder is alles gewoon. We beginnen om 14 

uur. De blazoenen bevatten verborgen opties 

zodat ook de mindere schutters kansen 

hebben. De prijzen zijn per definitie weinig 

diervriendelijk en dat geldt ook voor de 

afsluitende maaltijd met hazenpeper of 

hertenbiefstuk. Voor dat traditionele 

feestmaal zijn ook de gildezusters uitgenodigd.  

Natuurlijk geldt dat ook voor het borrelen dat 

tegen 16.45 uur begint. 

Men geve zich op bij de keizer persoonlijk of via diens mail. Liefst met de beurs bij zich.  

Een nog vriendelijker, schriftelijke uitnodiging namens de organisatie zal alsnog volgen. 

 

MICHIELSCHIETEN 

De afsluiting van het seizoen dat we ook buiten op de mast schieten, vindt jaarlijks plaats op 

de zondag die dicht bij het feest van Sint Michiel zit. Om ons te straffen voor gebrek aan 

inzet hebben de gilde-voorvaderen van eeuwen her samen met de weergoden ons zowel bij 

het koningsschieten als bij het Michielschieten met regen geplaagd. Dat mocht overigens de 

pret en de sfeer niet drukken. Binnen werd er met veel plezier door gildebroeders, enkele 

gildezusters en gelukkig nogal wat familie en buren op spannende blazoenen gemikt. En 

soms was het raak. Dat gold zeker voor Marcel Kleinekorte die de wisselprijs, de fameuze 

Bas, net voor mijn neus wegkaapte. Het was voor de tweede achtereenvolgende keer dat hij 

het kleinood over de grens naar het buitenland mocht smokkelen. Bij drie keer mag hij d’n 

Bas met wat extra zilver vereren. 

 

 

 

 

 

 

 

de Matt-adoren     in de kleuren van het Sebastiaansgilde 

De beste schutter onder de gasten was Arjan, de schoonzoon van Ludo Doomernik. De 

indrukwekkendste vrouwelijke schutter werd (wie had anders verwacht?) Cécile Bogaerts. 



Mededelingen  14  oktober 2019 

 

 

 

 

 

 

 

de blazoenen      de belangstelling 

 

     de jeugd heeft of is onze toekomst        winnaar heeft thuis geoefend 

Er waren nog enkele aanmoedigingsprijzen en van het overschot kon iedereen zijn rommella 

aanvullen. Komende keren zal het gedaan zijn met de prulprijsjes, zei de organisatie. 

In ieder geval heeft dat organiserende comité op zondag 29 september vanwege zijn 

voorbereidingen en zijn improvisatievermogen een prijs verdiend, al was het maar (om bij 

Michielschieten te blijven) een pluim.  

 

KLEINE KRING  

Op zaterdag 7 september 2019 namen vijf 

koninklijke handboogschutters deel aan de 

jaarlijkse competitie van de  handboog-

gilden uit de Kleine Kring. Zulks onder leiding 

van de koning en onder begeleiding van de 

deken-thesauriër. 

In de schiethal aan de Vestdijk in Middelbeers 

was vanzelfsprekend Cécile de beste (uit 

Tilburg). En ons viertal was dit keer eens niet 

de laatste. Overigens kreeg iedere 

deelnemer een prijsje.  


