
Programmaboekje
Lingewaard  koningschieten 17 augustus 2014

HUISSEN GILDEN VAN 
ST. GANGULPHUS EN ST. 

LAURENTIUS 

SCHUTTERIJ GIJSBRECHT VAN 
AEMSTEL VAN DOORNENBURG

EN HONDERDMORGEN



Drukwerk en vormgeving: 
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Lingewaard Koningschieten 2014.
Met trots organiseren wij, Schuttersgilde “St. Bavo” uit Angeren, als 
laatste in de rij, het Lingewaard Koningschieten.

Als boegbeeld van de gemeente komen de gildes samen, om de strijd 
voor de titel Lingewaard Schutterskoning te leveren.
Een evenement wat in het leven is geroepen door de toenmalige 
burgemeester Dhr. Rob Persoon.
Hij wilde de gemeente op de kaart zetten met als trots onze gilden.

Nu schuttersgilde “St. Bavo” de organisatie voor dit jaar heeft, wilden 
wij er meer mensen bij betrekken en het evenement toegankelijker 
maken voor een breder publiek door o.a. het samen met Historische 
Kring Angeren organiseren van een tentoonstelling over de gilden uit 
onze gemeente.
Wij willen deze Historische Kring Angeren dan ook hartelijk 
dankzeggen voor hun bijdrage.

Daarnaast is er ook een braderie en zijn er oude ambachten te 
bezichtigen en voor de kinderen een springkussen, kermisattracties en 
een slagzin puzzeltocht.
De organisatie heeft er alles aan gedaan wat binnen hun vermogen 
lag, om u een prachtige dag te bezorgen.
Ik wil daarvoor de organisatie bedanken voor het vele werk wat zij 
hebben verricht.

Ik wens alle gilden en bezoekers een bijzonder mooi weekend toe, 
welke in uw geheugen gegrift zal blijven en waarop u nog vaak met 
veel plezier terug zult kijken, onder het motto Broederschap, Trouw en 
Dienstbaarheid.

John Peters
Voorzitter Schuttersgilde St. Bavo Angeren.
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Voorwoord
Dit jaar wordt voor de vierde maal het Lingewaards Koningschieten 
gehouden. Zo’n treffen is terecht, want Lingewaard telt maar liefst  vier 
gilden en schutterijen die graag met elkaar de strijd aanbinden om uit 
te maken wie voor de komende jaren  “Lingewaardkoning” is.

17 Augustus wordt een heuse gilde dag met allerlei elementen die 
borg staan voor een evenement dat voor velen een bezoek meer dan 
waard zal zijn. De onderlinge wedstrijden zullen op het scherpst van 
de snede worden gehouden, maar ik verwacht wel dat vriendschap en 
broederschap daarbij de boventoon zullen voeren. 

Ook de braderie en de tentoonstelling zijn zeker de moeite waard. 
Hoogtepunt is uiteraard het Koningschieten.

Ik hoop dat het een felle en spannende strijd wordt waar spelers en 
toeschouwers tot op het laatste moment in het ongewisse worden 
gelaten wie met de eer gaat strijken.        
Echter, degene die de titel “Lingewaardkoning” weet te behalen zal 
deze zeker met trots dragen, beseffende dat deze prijs op basis van 
sportiviteit is behaald. 

Naar de inwoners toe zeg ik dat het een aanrader is om dit evenement 
te bezoeken, want het gebeurt niet al te vaak dat men zoveel kleurrijke 
en prachtige geüniformeerde verenigingen ziet optreden.

Ook hoop ik dat de deelnemende verenigingen zich op zondag 17 
augustus in Angeren thuis zullen voelen en dat de vele bezoekers met 
volle teugen zullen genieten van de verschillende optredens.

De Schutterij  St. Bavo zal, als organisator, niets aan het toeval 
hebben overgelaten en met hen hoop ik dat na 
afloop iedereen met een voldaan gevoel op een 
geslaagde dag kan terugkijken.

Marianne Schuurmans-Wijdeven
Burgemeester van Lingewaard
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Lingewaard Koning 2011

Huissen

Wat informatie van mij.
Ben Stegeman 35 jaar lid van Gilde St 
Gangulphus St Laurentius uit Huissen. 
Getrouw met Berthie Stegeman en bijna 
70 jaar.

Via het kruisboogschieten kwam ik in 
aanraking met het Gilde daar het St Joris 
Vendel hier een onderdeel van is.
Het kruisboogschieten is opgericht 
in Huissen (GKB). De eerste wedstrijd 
werd gehouden in het Koelhuis, ook 
aangesloten bij de NKB en kregen al snel 
een NKB wedstrijd te organiseren.
Bij het Vendel was ik al penningmeester en werd gevraagd om dit ook 
voor het Gilde te doen heb dat ongeveer 20 jaar gedaan.
Via het Gilde kwam ik ook bij de schietcommissie van de Federatie St 
Hubertus. In 1989 heb ik mee gedaan om de Koningstitel en schoot 
het laatste stukje er af.
Het jaar daarop had ik weer het geluk om hem er af te schieten, 
uiteraard ga je het jaar daar op voor de derde titel. En dat lukte weer, 
ben nu Keizer voor het leven.

In 2011 werd ik Lingewaard Koning.

In 2003 werd Berthie getroffen door een hersens infarct, hier door 
werden de activiteiten op een laag pitje gezet waar we aan mee 
konden toen.
Maar het bloed kruip toch waar het niet moet gaan, en hebben de 
draad weer opgepacht.
We schieten samen nog de kruisboog wedstrijden, en Berthie gaat zo 
veel mogelijk mee daar waar het kan.
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Tijdsschema Lingewaardkoningschieten 2014

9.00 uur  verzamelen in het dorpshuis.
9.05 uur  commandanten bespreking.
9.30 uur  vertrek met alle gilden naar de kerk.
10.00 uur  Heilige Mis met alle genodigde.
11.30 uur  vendelhulde op kerkplein en Kerkstraat.
11.45 uur  vertrek stertocht door Angeren.
12.00  uur  opening tentoonstelling en braderie.
12.15  uur   ontvangst gilden met koningsparen.
13.15  uur  aanvang koningschieten.
17.00  uur  finale en huldiging nieuwe Lingewaardkoning.
18.00  uur  Sluiting  

Op dit moment ben ik bij de kruisboog penningmeester/uitslag 
verwerking van de NKB – Sectie 10m. Voor de Federatie St Hubertus 
verzorg ik de inschrijvingen concoursen.
Voor de schietcommissie ben ik secretaris en verzorgd ik de uitslagen 
van de concoursen. Bij het Gilde ben ik penningmeester van de 
Stichting 1411/1661  beheerder van de materialen.
         
Voor de patiënten vereniging “Samen Verder” ben ik penningmeester 
van de Afd. Arnhem en ben lid van het Regio bestuur Gelderland, 
hiervoor doe ik de ledenadministratie.
Op dit moment zijn we aan het fuseren 
met 2 andere patiënten verenigingen in 
Hersenletsel.nl

Met schuttersgroeten,

Ben & Berthie Stegeman
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Lingewaard Koningschieten in teken van 
onderlinge samenwerking met plaatselijke 
vereniging

Als vierde organisator op rij van het Lingewaard Koningschieten 
hebben wij, genaamd LKCA, voluit “Lingewaard Koningschiet 
Commissie Angeren” , met voldoening gewerkt aan de 
totstandkoming van een feestweekend voor de Angerense bevolking 
in het bijzonder en de hele gemeente Lingewaard in het algemeen.

Met ruim een jaar van voorbereiding door LKCA zetten we een 
mooi resultaat neer waar in dit weekend de onderlinge trouw, 
dienstbaarheid en broederschap hoog tij zal vieren. Behalve de vier 
schuttersgilden uit de gemeente Lingewaard, is ook de Historische 
Kring Angeren ( HKA ) nauw betrokken bij de totstandkoming van dit 
evenement.

De schietmeester, deel uitmakend van LKCA, heeft niets aan het 
toeval over gelaten om alle oud-koningen te laten strijden onder de 
schietmast en ze te laten merken en voelen, weer ergens bij te horen.  
Zo’n 70 in aantal geeft al aan, hoe erg deze traditie leeft.

Veel energie is er gestoken in de opzet van de tentoonstelling en de 
braderie. Om het publiek op hun wenken te bedienen , hebben we 
aan alles gedacht, vermaak d.m.v. straattheater en attracties alsmede 
het educatieve element in de vorm van een historische tentoonstelling 
in de grote zaal van het dorpshuis.
Deze tentoonstelling mag gezien worden door jong en oud. We zijn 
als LKCA trots om dit te kunnen en mogen presenteren. Ook is hierbij 
de financiële ondersteuning van de gemeente in de kosten ervan 
onmisbaar geweest, waarvoor onze dank.
Het weer is natuurlijk een element dat we niet zelf in onze 
hand hebben, maar wel een positieve inzet op die dag van alle 
schuttersvrienden maakt het tot een bont en kleurrijk geheel. 
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Namens ons vieren van de organisatie spreek ik tot eenieder om 
er een geslaagd weekend van te maken zodat er nog lang over zal 
worden nagepraat. 

Jos Hendriks
en de overige commissieleden,
Henk Janssen
Henk Polman
Hans Puntman
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Lingewaardtreffen
 
Het is al weer de vierde keer, dat het Lingewaards Koningschieten 
wordt gehouden, waarbij de vier plaatselijke gilden en schutterijen,
St. Bavo Angeren, Gijsbrecht van Aemstel Doornenburg, St. 
Sebastianus Gendt, en St.Gangulphus en St.Laurenntius uit Huissen  
op het scherpst van de snede gaan strijden om de titel.
Het initiatief werd in 2002 geboren bij de voorbereiding van het 
grandioze optreden in 2003 van de vier Lingewaardse schutterijen en 
gilden bij de vlaggenparade in het Goffertstadion vooraf gaande aan 
de Nijmeegse Wandelvierdaagse.

Deze keer heeft het Schuttersgilde St. Bavo uit Angeren de organisatie 
van het Lingewaardtreffen op zich genomen en zal als gastheer de 
honneurs ongetwijfeld op sublieme wijze waarnemen.
Het stijlvolle programma laat dat al zien.
Bovendien kan ik mij nog het gouden jubileum van St. Bavo in 2006 
herinneren, waarbij het Mega Schuttersweekend bij mij een diepe 
indruk heeft achtergelaten.

Daarom weet ik dat St. Bavo kosten noch moeite zal sparen om ook dit 
vierde Lingewaardtreffen succesvol te laten verlopen.
Wat mij de afgelopen drie treffens wel is opgevallen dat het 
Koningschap alle keren terecht is genomen bij de Huissense Gilden.
Ik kan mij niet voorstellen, dat de andere drie dit, dit jaar weer laten 
gebeuren, maar de Huissense gilden enigszins kennende, ga ik er 
vanuit, dat zij er naar zullen streven ook dit jaar weer het Koningschap 
in de wacht te slepen.

Mag ik tenslotte St. Bavo uit Angeren succes wensen met de 
organisatie van deze dag in de wetenschap dat dit schuttersgilde het 
vierde Lingewaardtreffen tot een onvergetelijke 
evenement zal weten te maken.
 
Drs. R.J. Persoon
Gilderraadslid Gelderse Federatie
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In het afgelopen jaar, tijdens het bestuderen 
van de historie van de schutterijen voor de 
tentoonstelling, stond ik als aanvankelijke 
leek, verbaasd over de lange traditie, die dit 
soort verenigingen in stand houden. Vanaf de 
Germaanse wortels van het dodenmaal  tot 
en met de idealen en folklore van de huidige 
schuttersgilden:  écht een geschiedenis die er 
mag wezen. 

En als men dan beseft dat er vanaf  de stichting 
van het eerste Lingewaardse schutterijgilde  in 1411 ook al zeshonderd 
jaar zijn voorbijgegaan,  komt na de verbazing ook de bewondering 
op: hoe zijn deze verenigingen in onze gemeente  toch in staat 
geweest zich – weliswaar met relatief korte tussenpozen - zó lang te 
handhaven?

De HKA hoopt dan ook dat de tentoonstelling zal bijdragen tot de 
verbreiding van dit besef en meer begrip en waardering voor de rol 
van dit soort verenigingen.

Ik spreek als voorzitter en medeorganisator, daarnaast mijn waardering 
uit voor de vruchtbare samenwerking met het Schuttersgilde St. Bavo 
- met name in de personen van Henk Polman en Jos Hendriks -  die 
mede dank zij de financiële steun van de gemeente Lingewaard tot dit 
resultaat heeft mogen leiden en spreek de wens uit dat het komende 
Lingewaards Koningschieten voor jong en oud een belevenis moge 
zijn.

Namens de Historische Kring Angeren,

Chris van Asperen, voorzitter
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Hoofd sponsor Schuttersgilde St.Bavo 

Grand Café – Zalencentrum De Bongerd Heteren
John en Annemiek Peters

Sponsoren Lingewaard Koningschieten Angeren 2014

• Heineken
• Schildersbedrijf Geert Driessen 

Angeren
• Go 4 Holiday auto vakantie
• Heezen Aannemersbedrijf B.V. 

Elden - Arnhem
• Spoeltman Bouw Gendt
• Autocentre Bram van der Welk 

Doornenburg
• Aannemingsbedrijf Th. 

Nienhaus B.V. Gendt
• Bakkerij Holleman Elst
• Ten Westeneind Tuin en 

Sierbestrating Angeren
• Van Rossum Advocaten 

Bemmel
• Derks Montage B.V. Angeren
• Hofs Tuincentrum Angeren
• Home Garden Shop Gendt
• Lentjes droomkeukens Huissen
• Jumbo Supermarkt Bemmel
• Cafetaria Braulio Angeren
• Hendriks Tweewielers Angeren
• Thijs Hendriks schilderwerken 

Huissen
• Autodemontagebedrijf Jansen 

van Beek Huissen
• Jeurissen Woon Service 

Huissen

• Koning & Meeuwissen 
Accountants en 
Belastingadviseurs

• Felix Loeters Autobedrijf 
Huissen

• Haarboetiek Annemiek 
Angeren

• Nu Swift Brandbeveiliging
• Agrotechniek Oosterink B.V. 

Angeren
• Profile Ouwerling Huissen
• Smits Mode en Wonen  

Angeren
• Youri Verhoeven 

Tegelzetbedrijf Angeren
• Wiecherink Bouwmaterialen 

B.V. Gendt
• Timmerfabriek De Kroon B.V. 

Gendt
• Bouwman Schoenen en Sport 

Angeren
• Auto Rijnhoeve B.V. 

Doornenburg
• Koon Constructie Techniek B.V. 

Angeren
• Jeroen Krauts Schilderwerken 

Angeren 
 
Sponsoren Bedankt!


