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ZIEDEWEL…… HET MOET DE MAANDAG ZIJN 

Na jaren heeft het Koninklijk Handboogschuttersgilde Sint Sebastiaan weer de maandag als 

vaste schietavond. Maandagavond 2 september waren we weer terug. De carnavalsfanfare 

als buurman was ingewisseld voor de bridgeclub en in de Jachtzaal deden de Harmony 

Singers hun best. Vanwege de bijgeluiden zullen onze schietprestaties zeker omhoog gaan. 

Het succes van de maandag was evident. Liefst 

twaalf schutters en drie non-combattanten waren 

aanwezig. Dat is het quorum voor een ledenver-

gadering.  En ja hoor, men herkende de hoofdman 

nog. John werd ingehaald en op een versierde stoel 

gezet. Er brak nog net geen gezang uit. Voortaan 

kan ook Sietze komen, zij het dat hij dan na de 

pauze schiet. De beide choco-prinsen hoeven nooit 

meer op lotavond de verkeerde keus te maken en 

ook Bertrand (die meestal op dinsdag het ruime sop 

             kiest) was weer gelukkig.          

Het kan niet anders of dit changement de décor gaat het gilde nieuwe broeders opleveren.  

 

KONINGSCHIETEN BIJ SINT JORIS  

Onder grote belangstelling en met veel dorstige 

pijlenrapers vond op zondag 25 augustus bij het 

oudste gilde van Tilburg de driejaarlijkse strijd 

om de koningstitel plaats. Als gebruikelijk begon 

de dag met een gezamenlijke opmars naar de 

kerk. De mis was voorzien van een ouderwetse 

jezuïetenpreek, maar miste het uit volle borst te 

zingen Domine salvum fac regem nostrum. Na 

een broodjestafel, als koffielunch aangemeld, 

met elf broeders en zusters van onze kant, togen 

de drie gilden richting de Oisterwijksebaan. Daar trof men broeders van de federatie en van 

enkele bezoekende gilden aan, een fanfare alsmede enige ouders en nazaten. 

Bij het verjagen van de boze geesten liepen de wethouder met hoofddoek en de pastoor-

deken oecumenisch mee in de heidense drievoudige bezwering. En dat werd gewaardeerd. 
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Aan het eigenlijke koningsschieten gingen chaotische 

improvisaties vooraf. Wie moet wat doen? Dan voelen de 

Sebastianen zich toch gelukkig met ons draaiboek dat tot op 

de minuut is uitgewerkt. Omgekeerd kunnen wij wat leren 

van de warme ambiance bij Sint Joris.  

Een stief driekwartierke na de begintijd konden wethouder 

Esmah Lahlah en deken Jeroen Miltenburg op verdienstelijke 

wijze hun gerichte 

schoten lossen en de 

boom vrijgeven.   

De feitelijke competitie begon met een schot dat alle 

acht kandidaten tegelijk afvuurden. De strijd was in 

iets meer dan een uur beslist. Opnieuw schoot (ex-

)koning Jan van de Wouw (71) de vogel definitief aan 

flarden. Hij had niet de meeste treffers, maar hij had 

zijn kunnen bijna verraden door als enige al bij het 

vrijen van de 

boom (23 meter) 

raak te schieten en 

de vogel vleugel-

lam te maken. 

Gefeliciteerd, Jan. Drie jaar kan het gilde van Sint Joris 

genieten van een hardwerkende koning en over drie jaar 

heeft dat gilde eindelijk een reële kans op een keizer.  

De handwassing als symbolische verklaring dat men het 

koningschap zonder bedrog of corruptie verkregen heeft, vond plaats na de installatie. Nadat 

de erewijn geschonken en gedronken was, werd de nieuwe koning voorgesteld aan 

wethouder (nu met ketting als waarnemend burgemeester) Oscar Dusschooten.  

Hij is van financiën en dus was het gelukkig dat er nog een dienblad met wat meer erewijn 

(die de gemeente aanbood) werd gevonden.  

 
 

OPENBARE VERSCHIETING OP SINT MICHIEL 

Laat iedereen in uw familie en vriendenkring zondag 29 september aanstaande in de agenda 

van hun mobieltje vrijhouden. Dan vindt op het gildeterrein bij Boerke Mutsaers het 

jaarlijkse Sint Michielschieten plaats. Broeders en zusters en alle gasten die dat willen en 

boven de 16 jaar zijn, mogen dan pluimen met punten van de mast proberen te schieten. 

Van oudsher schoot men buiten en was dat de afsluiting van het seizoen. Tegenwoordig is 

het een erg gezellige happening met prijzen. Voor de broeders de wisselprijs, den Bas, en 

voor de winnende andere dappere deelnemers een aardigheidje als herinnering. 
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Nu alleman toch zijn of haar mobieltje bij zich heeft, zijn er van het gebeuren aardige foto’s 

te maken. Dat is dan weer fijn  voor het eigen familiefeest later. 

Kortom:  

komt in grote getale, reactiveer vriendschappen en neem velen mee en zeg het vooral voort. 
 

EEN ANDER KONINKLIJK GILDE VAN SINT SEBASTIAAN 

Op maandag 30 september 

komt het Koninklijk 

Handboogschuttersgilde Sint 

Sebastiaan van koning Albert uit 

Poppel bij ons op bezoek. Dat is een 

dag na het Sint Michielschieten 

maar anders kunnen we niet bij 

Boerke Mutsaers terecht en 

overigens zouden we er toch zijn 

omdat het een schietavond is.   

Wij zijn met een zevental schutters 

een paar maanden eerder op 

bezoek geweest in hun schiethal in 

Poppel. Het waren geoefende 

schutters maar nu hebben we kans op revanche. 

De wijze van verschieting lijkt erg op onze wildvorstverschieting (maar zonder lied). 

Behalve de Gildezaal, krijgen we ook de beschikking over de Jachtzaal, 

Aanvang half acht. We schieten niet buiten omdat het al donker is. Graag in polo-tenue.  

 

VOORSPELLING 

Zaterdag 7 september 2019 nemen 

vijf schutters van ons gilde onder 

leiding van de koning en onder 

begeleiding van de deken-thesaurier 

deel aan de jaarlijkse competitie van 

de  handboogschietende gilden uit 

de Kleine Kring. Ze gaan gewis fikse 

prijzen meenemen uit  de schiethal 

aan de Vestdijk in Middelbeers . Dat 

Cécile wederom de beste (van ons) 

is, ligt al vast. 

 

Voor gewijzigde adressen of telefoonnummers zie steeds onze website.  


