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Nieuwsbrief van  het koninklijk handboogschuttersgilde  

Sint Sebastiaan van Willem III te Tilburg  

          Het is 26 maart en in de nacht die volgt begint de zomertijd!  

   Het gilde is nog niet zo lang ontwaakt uit de door HET virus op- 

   gelegde periode van diepe rust. Nu kunnen alle evenementen  

   weer gevierd worden, en wel met terugwerkende kracht.  

                    Het gilde spande de boog om te bepalen wie voor het komende jaar  

de titel “WILDVORST” mag dragen. En dus ook wie de pechprijs “verdient”. 

De blazoenen  waarop werd geschoten waren, 

zoals gebruikelijk, geluksblazoenen. Behalve dat 

je punten kon scoren door  in één van de ringen 

te schieten leverde het ook punten op als je één 

van de figuren raakte. En natuurlijk er waren ook 

minpunten te verdienen. Als je de hoogmoed 

had een kroon te raken leverde dat maar liefst    

3 strafpunten op. Cécile, onze koning, vond dat 

het aan haarstand verplicht was om op de kro-

nen te mikken en dat heeft ze dus geweten….  

Nee, Cécile is dus niet ook nog de Wildvorst geworden.  Die eer is te beurtgevallen aan deze 

nederige dienaar: Marcel. En dat was hij al eerder,  heb ik begrepen.  

       Mies, natuurlijk ook nu prominent lid van de  

       commissie, mag hem kronen!   

       En de pechvogel? Jawel, dat is keizer Peter-Paul! 



Uit de scorelijst, zorgvuldig bijgehouden door Theo de Jong, blijkt dat er maar 7 gildebroe-

ders hebben meegestreden om de prijzen.  En dat  de hoofddeksels op de juiste hoofden  

   zijn geplaatst. Voor de beste schutte op elk  

   van de blazoenen waren ook nog prijzen.     

   Die vielen toe aan Cécile en Ton . 

Daarna was de Hoofdman aan het woord. 

Sinds de jaarvergadering op 22 maart is niet  

meer John Boeren de hoofdman van het  

gilde maar Ludo Doomernik. Vandaag trad hij als zodanig op om zijn voorganger te danken 

voor de elf jaren waarin hij het gilde op een voortreffelijke en inspirerende wijze heeft geleid. 

De dankbaarheid werd onderstreept met een handdruk en 

een cadeau: draadloze oordopjes voor muziek overal. 



En daarna werd ons,  

om de dag feestelijk af  

te sluiten, een heerlijk 

dinertje geserveerd,  

voor ons bereid door  

Raymond en zijn team.  

Het was weer gezellig,  

als vanouds! 

Met veel plezier gemaakt door 

Gerda Steijns 


