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NIEUWS VAN DE GILDEN
DE GILDENKRONIEK
De Gildenkroniek verschijnt
alweer 19 jaar.
In al die jaren is soms de lay-out
iets gewijzigd. Maar met de komst
van de nieuwe “lay-out” ontwerper,
John Kradolfer, verandert er ook
een en ander. Sommigen hebben
het misschien al gezien dat er kleine
veranderingen waren. Nu hebben
we besloten voor een geheel nieuw
ontwerp van de Gildenkroniek.
Het resultaat mag er wezen.
Dat is ook de reden waarom de
kroniek nu later is dan U van
ons gewend bent. We hadden een
drukke agenda en er waren enkele
kleine technische problemen.
Maar gelukkig is alles opgelost
en ligt de vernieuwde Huissense
Gildenkroniek als vanouds weer
bij U op de leestafel.

BESTUURSVERKIEZING
Tijdens de jaarvergadering, 29
januari jongst leden waren er
weer de bestuursverkiezingen
Verkiesbaar waren Theo van Dam
, Ben Stegeman en Jan Wannet.
Theo van Dam en Jan Wannet
werden herkozen in het bestuur,

Ben Stegeman wordt opgevolgd
door Jan Könning. Ben Stegeman
heeft ruim 30 jaar lang de functie
van penningmeester van de Gilden
vervuld. Een niet al te lichte
functie. Ben werd dan ook uitvoerig
bedankt door de voorzitter en een
applaus met lovende woorden door
de Gildenbroeders.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit
zeven Gildenbroeders,
de taakverdeling is als volgt:
F. van Brummelen, voorzitter
W. Evers, secretaris,
J. Könning, penningmeester,
J. Wannet, boekhouder, archief,
zilver
W. van der Jagt, vendeliers en
ledenadministratie
Th. van Dam, kruisboogvendel
T. Kersten, Laurentiusgilde .

HUISSENSE KALENDER
Dit jaar verschijnt wederom
de Huissense kalender. De
Gildenbroeders die zich hiermee
bezighouden zijn: Jan Könning,
Hugo Vermaas Geert van Dalen en
John Kradolfer.
De kalender zal straks weer te koop
zijn  tijdens  de  ﬁetsvierdaagse.
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KASCONTROLE
De kascontrolecommissie bestaat
uit: W. Kersten,
Th. Bouwmeister en H. Vermaas

VOORMANNEN VENDELS
Koningen,   Ofﬁcieren   en   schutters    
:Jan Wannet
Kruisboogvendel
:Theo van Dam
Adjudanten
:Wim Kersten
Tamboers
: John Rijfkogel
Vendeliers
: Wim v/d Jagt
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IN MEMORIAM
Op 28 april 2006 is in Regina
Pacis op 88-jarige leeftijd Thijs
(van Tinus) Hendriks overleden.
Thijs werd geboren op 26 januari
1918 in Huissen en heeft zijn hele
leven lang hier gewoond. Ook was
hij meer dan 60 jaar lid van de
Gilden. De laatste jaren zagen we
Thijs niet meer zo veel vanwege
zijn ouderdom en ziekte. Maar
Thijs kennen we allemaal als een
vendelier en “dokter”. In 1986
werd hij jubileum-koning van het
St. Gangulphusgilde.
Moge hij ruste in vrede.

Thijs samen met zijn vader Tinus
Hendriks (1936).

Koning Thijs met zijn echtgenote
Annie Hendriks-Sluiter (1986).
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De jeugd en enkele kruisboogleden
konden onze verrichtingen op de
tribune goed volgen en zien.

GELDERS
KAMPIOENSCHAP
INDOORVENDELEN

Om 12 uur waren onze 5
jeugdvendeliers aan de beurt, om
Didam, 9 april.
hun kunsten te laten zien, er waren
Wim van der Jagt.
veel toeschouwers, en die hebben
van dit indoorvendelen genoten.
Vroeg moesten wij allen uit de veren
Iedereen had de nodige spanning,
om deel te nemen aan het Gelders
wat helemaal niet verkeerd is, hoort
Kampioenschap Indoorvendelen
er ook bij. Voor Mike Berendsen
in Didam.
was het zonde dat hij er niet bij
was.
Iedereen was er ook, dus met
Alle aanwezige gildenbroeders en
een   ﬂinke   ploeg   naar   Didam.  
zusters keken met veel spanning
Aangekomen in de markthal, waar
naar hun verrichtingen en die waren
het zo vroeg, niet al te warm was.
zeer goed. Jongens grote klasse.
Alles was sober ingericht, maar
wel goed verzorgd en gezellig
De laatste maanden zijn alle
bleek later.
jeugdleden zeer goed aan het
oefenen geweest, dit onder
Na alle plechtigheden moesten
bekwame leiding van Harry
allereerst de senioren hun kunsten
Berendsen.
laten zien aan de vak jury van
Na   aﬂoop   werd   er   nog   wat  
de Kring Nijmegen. De nodige
gedronken en na gebabbeld, voor
gezonde spanning voor de
we richting Huissen gingen.
wedstrijd hadden wij wel.
Met Generaal Jan Wannet gingen
we de wedstrijdvloer op, om het
gildenvendelen aan het publiek te
laten zien, want het blijft toch een
mooi gezicht, als je dat zo ziet. Het
verliep naar behoren, dat was de
mening  van  iedereen  na  aﬂoop.

De prijzen die behaald zijn voor
ons gilden was van een goed
gehalte, namelijk de jeugd een 3e
prijs in de jeugdafdeling, zij waren
zwaarder beoordeeld, dan waar
ze voor ingeschreven hadden[
aspirantenafd. ].
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Senioren vendeliers behaalden
een 1e prijs in de vaandelafdeling
en een 3e prijs bij het Gelders
Kampioenschap.
Alle deelnemers bedankt voor de
inzet. Ook waren er veel ouders
die naar hun zoon kwamen kijken,
bedankt voor de interesse. Ook
verschillende
kruisboogleden
bedankt voor jullie aanwezigheid.
Ben Stegeman bedankt voor het
meenemen van onze prijzen.
Hopend dat het indoorvendelen
volgend jaar weer net zo spannend
en gezellig zal worden.

KRUISBOOGNIEUWS.
De wintercompetitie is weer ten
einde. Kruisboogvendel St. Joris
heeft tot het laatst toe gestreden
om bij de beste drie te eindigen.
Het was een spannende strijd tot de
laatste wedstrijd toe. Bij winst zou
St. Joris als derde in de competitie
eindigen en bij verlies als vijfde.
Helaas ging de laatste wedstrijd
verloren. Maar in de persoonlijke
klasse waren er nog prijzen voor
Ben en Berthie Stegeman, beiden
haalden in hun klasse de tweede
prijs.
Ook in de andere wedstrijden
was St. Joris succesvol. Tijdens
prijsuitreikingsavond bleek dat
St. Joris zowel bij de 2e, 3e als 4e
districtswedstrijd als eerste was
geëindigd. Tijdens de 2e open
nationale wedstrijd haalden zowel
Berthie Stegeman als Tjebbe
Kersten prijzen in hun persoonlijke
klasse. Berthie werd 1e en Tjebbe
2e.
Ook tijdens de tweede NKB
bondsconcours in Loo werd Berthie
Stegeman 1e in de D klasse. En als
hoogtepunt werd Berthie Stegeman
Open Nederlands Kampioen in de
D klasse met 189 punten.
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Op St. Jorisdag (23 april) heeft
het vendel geschoten om de titel
Beste Schutter. Met 9 schutters
werd gestreden om deze titel. Na
een spannende strijd in het begin
tussen Theo van Dam en Tjebbe
Kersten wist uiteindelijk Tjebbe
Kersten de titel voor de derde op
rij te behalen met een record aantal
punten van 483.
2e Theo van Dam
3e Ben Stegeman
4e Louis Jacobs
5e John Kradolfer
6e Berthie Stegeman
7e Joop Eeuwes
8e Patrick Mulder
9e Henk Iding

474
462
444
442
440
438
432
425
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WAT IS EEN
KRUISBOOG, EN ZIJN
GESCHIEDENIS.
Klassieke
kruisboog
met
laadelement
Een kruisboog (armborst, arbalest,
voetboog) is een wapen bestaand
uit een boogstaaf (lijkend op een
korte handboog), gemonteerd op
een zuil, vaak met een kolf die lijkt
op een geweerkolf, en voorzien van
een mechanisme om de pees vast te
houden en een trekkermechanisme
om deze te lossen waardoor een
korte pijl wordt weggeschoten.
Soms is er een opwindmechanisme
of lier aanwezig of een spanhaak
of stijgbeugel als de kracht om
de boog te spannen te groot is om
dit met de hand te doen. (Dit is
meestal het geval.)
pijlen
De pijlen worden soms bouten
genoemd. Vroeger verschilden
ze sterk van gewone pijlen,
waren korter en hadden andere
aërodynamische eigenschappen
dan handboogpijlen. Het is voor
de
reproduceerbaarheid
van
de prestaties op een bepaalde
boog belangrijk dat de gebruikte
kruisboogpijlen
even
zwaar
zijn. Dan wordt het consistente

prestatieniveau mogelijk, waardoor
de kruisboog zich een plaats heeft
verworven in het middeleeuwse
oorlogsarsenaal. Kruisboogpijlen
zijn lichter dan handboogpijlen, en
moeten worden gelakt om opname
van vocht te verhinderen wat hun
eigenschappen zou veranderen. Ze
hebben meestal ook maar 2 of zelfs
nul veren per pijl in plaats van de
drie van handboogpijlen. Hierdoor
zitten ze het mechaniek van de boog
niet in de weg bij het afvuren en
hebben ze minder luchtweerstand.
Pijlen van moderne jachtkruisbogen
lijken weer veel meer op de pijlen
van handboogschutters, al blijven
ze iets korter.
kruisboog versus handboog
Kruisbogen
waren
vanouds
krachtiger en nauwkeuriger dan
handbogen, ze konden een pijl
door een harnas heen schieten.
Omdat de schutter de boog niet zelf
onder spanning hoeft te houden bij
het mikken kan dit ontspannende
gebeuren. Het spannen is echter
moeizamer door de grotere daarvoor
vereiste kracht. Dit leidt weer tot een
geringer aantal schoten per minuut
dan bij de handboog. De kruisboog
was daarom in de Middeleeuwen
meer een verdedigings- dan een
aanvalswapen, de schutter heeft
wat dekking nodig voor het
herladen. De spankracht is de
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kracht waarmee men de pees naar
achter moet trekken als de boog tot
de schietspanning wordt gerekt.
Aangezien deze bij een kruisboog
veel groter kan zijn dan de schutter
kan opbrengen hebben zulke
kruisbogen meestal een hulpmiddel
om ze te spannen, dat gebruik kan
maken van een hefboomeffect, een
katrol of tandradmechanisme. Het
is deze grote spankracht van de
kruisboog die hem zo’n formidabel
wapen maakte in de strijd tegen
geharnaste tegenstanders. Ook
in de Middeleeuwen werden er
echter al uitstekende handbogen
gemaakt, vooral in Engeland, die
qua effectiviteit volgens velen te
prefereren waren boven kruisbogen,
mits gebruikt door een deskundig
schutter. Hierin zat hem echter de
crux: handboogschieten vereist
een veel grotere deskundigheid
en veel meer en geregelde
oefening dan kruisboogschieten.
Het was veel duurder een aantal
handboogschutters in goede staat
van oefening te krijgen en te
houden. In moderne tijden hoeven
beide handwapens elkaar qua
kracht en schietafstand weinig
meer toe te geven.
kruisboogsport
Ook tegenwoordig wordt er nog
met kruisbogen geschoten, als
sport en voor de jacht, dit laatste

vooral in de Verenigde Staten.
Moderne
kruisbogen
hebben
boogstaven van staal of moderne
composietkunststoffen en halen
pijlsnelheden van meer dan 100 m/
s op het moment dat de pijl de boog
verlaat en zijn met telescoopvizier
tot ca 100 m nauwkeurig genoeg
om een doel van 20 cm te treffen.
Bij de jacht wordt meestal echter
gestreefd naar afstanden van 20
meter of minder. Zulke jachtbogen
zijn weer anders geconstrueerd dan
middeleeuwse kruisbogen, met
langere pijlen. Het schieten met
kruisbogen op openbare terreinen is
overigens in Nederland verboden.
Geschiedenis
De kruisboog heeft een lange en
uitgebreide geschiedenis. In China
was de kruisboog in 200 voor
Christus al goed ontwikkeld, zoals
blijkt uit vondsten van geavanceerde
bronzen trekkermechanismen. Uit
schriftelijke bronnen blijkt dat de
bogen al minstens honderd jaar
eerder werden gebruikt. Romeinse
kruisbogen waren versierd en goed
ontworpen, maar West-Europese
bogen van 600 jaar later waren nog
vrij ruw afgewerkte stukken hout.
Kruisbogen werden veel gebruikt
tussen 800 en 1500 na Christus.
Omstreeks
1400
veranderde
het ontwerp, en werd de kolf
tegen de schouder geplaatst om

-9-

nauwkeuriger te kunnen richten.
Een bekend kruisboogschutter
uit deze tijd is (de legendarische)
Willem Tell. Tegen 1650 had
de kruisboog een kolf in de
moderne geweervorm, en werd
op vergelijkbare wijze gebruikt.
Kruisboogmakers maakten tegen
1600 prachtige kruisboogkolven.
Sommige Belgische ontwerpen
waren zo volmaakt als moderne
scherpschuttersgeweren.
Constructie
De boogstaaf van de kruisboog
werd vervaardigd van hout of
composietmaterialen tot in het
midden van de 15e eeuw. Het
voordeel van een houten boogstaaf
is dat de boog als geheel lichter
blijft. Composietbogen werden
gemaakt van hoorn, pees en hout,
waarmee veel grotere spankrachten
mogelijk werden. Hoorn werd voor
de binnenkant van de boogstaaf
gebruikt, en dierlijke pezen voor
de buitenkant. Omdat boogstaven
van composietmaterialen werden
vervaardigd door het samenlijmen
van de onderdelen was een stevige
lijmverbinding essentieel. De
sterkste lijmen hadden ook de
meeste tijd nodig om te drogen.
Het was niet ongewoon om 6
maanden tot een jaar uit te moeten
trekken voor de droogtijd van een
boog. In de late 15e eeuw maakte

de staalfabricage grote vorderingen
en werd dit materiaal steeds vaker
gebruikt voor de boogstaven. Een
kruisboogstaaf is tenslotte niet
anders dan een speciaal gevormde
veer. Stalen boogstaven kwamen
tegen het begin van de 16e eeuw
steeds meer voor aangezien ze een
consistenter schietgedrag hadden,
behalve bij heel koud weer.
Een kruisboog heeft een pees die
op zijn plaats wordt gehouden door
een noot (ook wel rol of tuimelaar
genaamd) als de boog is gespannen
en de pijl wordt geplaatst. De
noot ligt meestal aan het uiteinde
van het pijlplatform, de lade. Hij
bestaat uit een cilindrisch stukje
hoorn, metaal of kunststof dat om
een horizontale as dwars op de
schietrichting draait, en waarin een
keep is gemaakt waarin de pees kan
rusten, terwijl aan de onderkant dan
een richel is waar een staaf tegen
aan drukt, die voorkomt dat de noot
wegdraait en de pees lost. Deze
blokkeerstaaf wordt door een veer
op zijn plaats gehouden en door de
trekker over te halen vrijgemaakt.
De veer zorgt dat bij het weer
naar achter halen van de pees de
noot weer vanzelf blokkeert. De
noot heeft vaak een groef in het
midden waar de achterkant van de
pijl in past, zodat het contact van
de pees en de pijl bij het afschieten
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zo gelijkmatig mogelijk ontstaat.
De pijl rust ook in een ondiepe
gleuf op de lade om hem zo
consistent mogelijk te presenteren
aan de pees. De gleuf speelt zelf
eigenlijk geen rol bij het geleiden
van de pijl. Bij een eenvoudiger
trekkermechanisme rust de pees in
een uitsparing op de lade, en wordt
door een pen die door de kolf heen
loopt omhooggewipt als daar van
onder op wordt gedrukt. Hierbij is
de beweging van de pees minder
goed voorspelbaar en slaat de pees
nogal hard tegen het uiteinde van
de pijl, wat de nauwkeurigheid
schaadt.
De boogstaaf (‘boog ‘) en de kolf
van een kruisboog werden vaak
van een goede kwaliteit hardhout
gemaakt, zoals eikenhout of
hard esdoornhout. De CentraalEuropese bogen waren vaak
versierd en ingelegd met andere
materialen zoals ivoor en speciale
houtsoorten.
De
boogstaaf
wordt aan de kolf bevestigd met
henneptouw, linnen, of ander sterk
bindmateriaal. De lade van de
kruisboog is een plat gedeelte met
een rechte groef waar de pijl op
ligt en langs glijdt bij het afvuren.
De pees van een kruisboog wordt
gemaakt van sterke vezels die
weinig neiging tot rafelen hebben.
Linnen, hennep en dierlijke

pezen werden gebruikt. Zelfs
met katoen werd met enig succes
geëxperimenteerd. De dierlijke
pezen bestaan uit bindweefsel
afkomstig van de nekwervelkolom
van grotere dieren. Het bevredigend
vastmaken van de elastisch
vervormende boogstaaf aan de
niet-vervormende zuil is ook een
vrij lastig technisch probleem dat
vaak werd opgelost door gebruik
te maken van enigszins elastisch
materiaal zoals dierlijke pezen en
tussenliggende stukjes vervormbaar
materiaal zoals leer. De kruisboog
heeft verder een trekker, zoals
die later ook werd ingebouwd in
geweren, musketten en andere
vuurwapens. Trekkers zijn in
europa al bekend van kruisbogen
uit de vroege 15e eeuw. Leonardo
da Vinci ontwierp vele complexe
trekkermechanismen
voor
kruisbogen, en kwam uiteindelijk
uit op een gevoelige trekker die
met zeer weinig kracht kon worden
gelost.
Moderne
kruisbogen
(en
handbogen) gebruiken soms ook
een langere pees die aan beide
uiteinden van de boogstaaf over
een al dan niet excentrische katrol
loopt, om een geringe beweging
van de boogstaaf in een veel
groter verplaatsingstraject van
de pees om te kunnen zetten. Een
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dergelijke   boog   werkt   efﬁciënter  
omdat meer energie van de
boogstaaf op de pijl overgedragen
wordt, omdat de zware boogstaaf
zelf minder bewegingsenergie
verkrijgt. Niettemin zijn moderne
kruisbogen meestal veel lichter
dan de loodzware grote kruisbogen
uit de Middeleeuwen, met een veel
geringere spankracht. Een moderne
kruisboog heeft een pijlsnelheid
die vergelijkbaar is met die van een
moderne composiet-handboog.
Disciplines
De moderne kruisboogsport kent
een aantal disciplines: 10m en
20m   traditioneel,   ﬁeld,   match,  
wipschieten.

FOTOPAGINA
PAASVUUR
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16 April
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redelijk uitgeslapen uit.

JEUGDPAGINA
Sjoerd Wannet

INDOORVENDELEN
Negen april 2006 ging de jeugd
van het gilden Sint Laurentius
een nieuw avontuur tegemoet. Het
indoorvendelen was namelijk in
Didam. Het was de laatste keer
dat we met de ‘oude’ knoppen
mochten vendelen. Want ze
werden na het indoorvendelen
namelijk vervangen door nieuwe
‘betere’ knoppen. We moesten
zoals normaal weer heerlijk vroeg
ons bed uit, wat soms nogal lastig
is als de avond ervoor heel gezellig
was. Gelukkig was iedereen er
op tijd en zagen we er allemaal

Vol goede moed gingen we op
weg naar Didam. Gelukkig was
de wachttijd voordat we gingen
vendelen niet zo heel lang. De jeugd
en de ouderen mochten namelijk
al voor 12 uur vendelen. Toen wij
het veld op kwamen zagen we
waar we tegen moesten vendelen.
Dat was wel lachwekend. Het
was namelijk zo dat we ingedeeld
waren bij aspiranten en ja, onze
gemiddelde tegenstander was rond
de 10 jaar. Dus je zag allemaal van
die kleintjes en dan aan het einde
ons als reuzen tussen die kleintjes
staan. Het vendelen ging best wel
goed en we kregen ook van iedereen
complimenten. Alleen nadat de
wedstrijd was afgelopen kwamen
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er twee van die juryleden aan. Ze
hadden nogal wat commentaar,
want we waren veel te oud voor de
aspiranten. Ze deelde ons daarom
ook maar in bij jeugd. Wat eigenlijk
alleen inhield dat wij zwaarder
werden beoordeeld. Ondanks de
strengere beoordeling werden we
toch nog derde. Onze vreugde was
ook groot toen we dat hoorden.
De ouderen deden het zelf nog
beter want ze werden eerste! We
vonden het met zijn allen wel een
geslaagde dag en we trainen alvast
voor de volgende.

voor de eerste keer onze nieuwe
pakken ‘showen’. Onze nieuwe
pakken passen wel mooi in het
geheel van de gilden, het geeft een
veel betere uitstraling dan met die
blauwe truien. Maar zoals Jan zei:
‘Het zijn mooie pakken zolang
niemand mij maar kent’. Daar
sluit de meeste jeugd zich wel bij
aan. Want het zijn gewoon mooie
pakken en we mogen zelfs een
hoed op . Wij als de jeugd zijn
zeker blij met de nieuwe pakken en
hebben er ook héél veel positieve
reactie’s over gehoord.

BELOKEN PASEN

ANGEREN

Voor de jeugd was beloken Pasen
heel special, want we mochten

Een paar weken terug was er een
kringconcours in Angeren. Wij
als jeugd mochten toen weer onze
nieuwe pakken ‘showen’. We
hebben daar in Angeren ook heel
veel positief commentaar op gehad.
Wat wij wel heel leuk vonden. We
moesten weer een keer vroeg op,
en dat na koninginnenacht. Ook
was er de vorige avond/nacht
veel te doen in Angeren er was
een taptoe en nog veel meer. We
moesten om half 10 in de Gouden
Engel verzamelen en dan gingen
we op weg naar Angeren. Onze
eerste doel was om onze koning
en koningin op te halen, bij het
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gemeenschapshuis. Die mochten
nog wat eerder aanwezig zijn, voor
de erewijn. Achter de Angerse
schutterij trokken wij naar het
veld.
Toen we aankwamen bij het veld
verbaasde ik mezelf toch even. Ik
had nooit geweten dat Angeren zo’n
groot veld had. Het was namelijk
een ontzettend groot veld en ook
groot opgezet. Er was veel te doen
ook voor de kleineren maar er
was helaas geen ijs. Het weer was

gelukkig de hele dag goed, terwijl
er toch wat wolken aan de lucht
waren. We moesten vrij snel na
onze aankomst al gaan rondlopen
om   te   marcheren   en   deﬁleren.   En  
zelfs met het marcheer talent van

ons werden we eerste. Misschien
wel mede door ons marcheer
talent.   Het   deﬁleren   ging   echt  
slecht, want voorin was er nogal
wat verwarring waarneer de vlag
terug moest. Desondanks werden
we toch derde. Na het marcheren
en   deﬁleren   kwam   het   ‘grootse’  
slangendeﬁlé.  Helaas  mochten  wij  
niet meedoen, want we hadden
geen Brabantse nationaliteit. Dat
was wel jammer.
Daarna gingen we vendelen en

schieten. De jeugdkoning: Jan moest
zich al meteen melden. Hij moest
namelijk de eer van de Huissense
jeugd verdedigen. Dat was niet
zo goed gelukt helaas. Maar we
mochten wel vendelen en wonder
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boven wonder hoorden we hier
opeens nog wel tot de aspiranten.
We deden het vendelen niet zo goed
maar dat maakt niet uit, het was
toch gezellig. De ouderen deden
het wel goed tenminste dat vond ik
alleen de jury dacht er anders over.
Daarna mochten we schieten met
een luchtbuks. Helaas voor Stef
was hij toen al weg. Het schieten
was echt leuk en we waren zelfs
totaal onverwacht heel goed. Het
beste korps van de jeugd. Melvin
was de beste schutter van alle jeugd
misschien de nieuwe koning? Voor
de rest was er niet veel te doen
en hebben we de rest van de dag
nog een beetje rondgeslenterd. Er
was ook een tentoonstelling die
goed verzorgd was door Hugo en
Magreeth. Dat zag er wel mooi
uit allemaal. Alleen de organisatie
voor de tentoonstelling was niet zo
goed. Want er waren gewoon een
paar tafels achter de band gedumpt
en dat was het. Voor de rest was het
wel een redelijk gezellige dag en
heb ik er wel van genoten. En als
zelfs Angeren en Gendt het kunnen
organiseren wordt het dan niet een
keer tijd voor Huissen??

OLIEBOLLEN SCHIETEN
Stef Arends
Het is alweer een tijdje geleden
maar op 27 december hebben
we een wedstrijd geschoten met
de kruisboog, het “oliebollen”
schieten.
We gingen met de jeugd naar het
Koelhuis om oliebollen te schieten.
Jan, Mathijs, Mike, Sjoerd, Melvin
en ik moesten proberen om zoveel
mogelijk punten te halen.
Wie de meeste punten bij elkaar
zou schieten mocht de wisselbeker
mee naar huis nemen.
Eerst mocht je een paar keer
proefschieten en daarna begon de
wedstrijd.
Iedereen moest 5 pijlen schieten,
ik werd een beetje geholpen door
Tjebbe omdat de kruisboog toch
wel zwaar is.
Het moeilijkste is om de kruisboog
stil te houden en door het vizier te
kijken om goed te mikken.
Op de kaart was een appel getekend
met in het midden de roos, die is
100 punten waard, de cirkel om de
roos is 50 punten waard.
Ik heb nul keer in de roos geschoten,
één keer in de 50 en alle andere
pijlen in de appel waarvoor je ook
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punten kreeg.
Sjoerd schoot 2 keer in de nul,
daarom werd hij zesde, Mathijs
werd vijfde, Melvin vierde, Jan
derde, Mike tweede en ik eerste.
Jammer genoeg waren Koos, Jeff,
Joris er niet.
En toen kreeg ik de beker en
feliciteerde Wim mij. We kregen
ook nog lekkere oliebollen en we
mochten wat te drinken halen.
Ik vond het leuk en spannend, ik
zal de wisselbeker een jaar goed
bewaren, ik moest beloven hem
iedere dag te poetsen, tot volgend
jaar.
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JUBILARISSEN BIJ HET

BELOKEN PASEN

SINT JORIS GILDE BUDEL
Op zaterdag 22 april werd er in
het Gildenlokaal van het Sint Joris
Gilde Budel een receptie gehouden
voor een zestal jubilarissen.
Twee Gildenbroeders vierden hun
50 jarig lidmaatschap en vier hun
25 jarig lidmaatschap. Een hele
bekende van ons, Martin Horst
vierde zijn 25 jarig jubileum. Dit
was voor ons een goede reden om
met de koningen en koninginnen
en een aantal gildenbroeders deze
receptie te bezoeken. Uiteraard
hadden we voor alle jubilarissen
een presentje meegebracht. Het
was een gezellige en geslaagde
receptie en de vriendschapsbanden

23 april
Hugo Vermaas
Beloken
Pasen,
de
eerste
zondag na Pasen, is niet
alleen een oud katholieke
feestdag, maar is tevens een
feestdag voor de Huissense
Gilden.
Op deze dag wordt namelijk
de oprichting van het Sint
Gangulphusgilde in 1536 herdacht.
De Gilden van Sint Gangulphus
werden in 1536 opgericht, door
middel van een fusie tussen het Sint
Antonius en het Sint Joris Gilde.
De fusie oorkonde is er nog
steeds. Een kopie hiervan hangt
in de Gildenkapel van onze
Parochiekerk. Voor zover bekend,
is deze dag ingesteld na de viering
van het 375-jarig bestaan van het
Sint Gangulphusgilde in 1911 (23
april 1911) dit jaar dus precies 95
jaar geleden. Op deze manier kon
jaarlijks op een vaste dag, kerkelijk
de oprichtingsdag van dit Gilde
gevierd worden.
Dit jaar had deze dag een extra
kleurig tintje. Op deze dag zijn
ongeveer 30 kinderen voor het
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eerst ter communie geweest. De
communicantjes werden door de
Gilden, die zich speciaal hiervoor
in historisch kostuum hadden
gestoken, naar het altaar begeleid.
In een rijk versierde en zeer
volle kerk, met kleurige bogen
in het middenpad, werden de
communicantjes
naar
voren
gebracht. In de jaren zestig van de
vorige eeuw was het gebruikelijk
dat de Gilden de communicantjes
naar de kerk en altaar begeleiden.
Is er dan toch weer een oud gebruik
in ere is hersteld, of was dit maar
voor één keer! Het was een
schitterend gezicht en de reacties
van mensen, na de kerkdienst,
waren lofend. Dit is zeker voor
herhaling vatbaar.
Naar de rondgang door Huissen
was er in de Gouden Engel de
traditionele  kofﬁetafel.  
De goed verzorgde maaltijd
werd muzikaal omlijst door de
Rienblaozers.
En ook dit jaar werd er weer
een krentenbrood aangesneden.
Voor het eerst
aangeboden
door “De Stadsbakkerij” uit de
Vierakkerstraat.. Hiervoor is het
jaren aangeboden door bakkerij
Stam, maar deze bakkerij bestaat
niet meer.
Op deze dag is het ook gebruikelijk

de jubilarissen van de Gilden te
huldigen, dit jaar waren er echter
geen jubilarissen. Wel werd Ben
Stegeman in de bloemetjes gezet.
Ben is jaren penningmeester van
de Huissense Gilden geweest. Ben
blijft wel penningmeester van de
stichting 1411-1661 en van het
kruisboogvendel St.Joris.
Het was een geslaagde en gezellige
feestdag.
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FOTOPAGINA
KONINGINNEDAG

29 April
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FOTOPAGINA
DODENHERDENKING

4 Mei
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St.Bavo en Kringdag Rijk van
Nijmegen,30 april 2006.

KRING EN
SCHUTTERFEEST ST.
BAVO

Angeren, 29 en 30 april

Taptoe Lingewaard, 29 april 2006.
De vendeliers en vaandeldragers
uit de gemeente Lingewaard waren
uitgenodigd om hieraan mee te
werken.
In het dorphuis te Angeren werden
wij ontvangen door Schuttersgilde
St Bavo, alwaar we met de
Rijnstedeband uit Huissen richting
feest terrein gingen, waar de taptoe
gehouden zou worden.
Van achter een boerderij decor,
kwamen alle vendeliers van
Lingewaard binnen met muziek
van St. Sebastianus uit Gendt en
St.Bavo Angeren.
Het was een kleurrijk gezicht al
die vlaggen en vaandels, ondanks
het niet al te beste weer waren er
veel toeschouwers. Die zeker van
dit optreden genoten hebben.
Rond half elf (‘s avonds) vond de
ﬁnale   plaats   met   alle   deelnemers.  
De taptoe werd afgesloten met het
Wilhelmus.
50 jaar bestaan Schuttersgilde

In het dorpshuis te Angeren werden
de
Koningen,
Koninginnen,
Jeugdkoning, Lingewaard Koning,
Keizers en Generaal om negen
uur verwelkomt door St.Bavo. Wij
waren in onze mooie historische
kostuums dit op verzoek van de
organiserende vereniging. Daar
werd door burgemeester Persoon
namens de gemeente Lingewaard
de erewijn aangeboden. Alle
Koninklijke Hoogheden liepen
tussen St.Bavo en ons eigen
gilden in naar het feestterrein, daar
aangekomen begon direct de mars
en  deﬁlé  wedstrijden.
Gelukkig was het weer behoorlijk,
onderweg stond er veel plubliek te
genieten van de vele verschillende
gilden en schutterijen.
Wat op viel was dat er veel juryleden
langs de kant van de weg stonden,
die ons mooie gilden uit Huissen
en alle andere verenigingen
beoordeelden.
Er waren vele activiteiten
georganiseerd zoals, vendelen,
schieten,
muziekwedstrijden
enzovoort.
Een
mooie
bezienswaardigheid
was
de
Brabantse
opmars
en
het
slangendeﬁlé,  alleen  jammer  dat  wij  
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daar niet aan konden deelnemen.
Ook was er binnen op het podium
een
kleine
tentoonstelling
ingericht, waar allerlei zilver was
te bewonderen van enkele gilden
,Hugo en Margreet Vermaas en
Jan Wannet hadden dat keurig
verzorgd.
Vendelen van onze jeugd en
senioren, het was zoals we dat van
ze gewend zijn, dus goed.
Intussen waren onze Koningen en
Koninginnen al druk bezig met het
schieten.
Jan Giesen, de jeugdkoning, kwam
helaas de voorronde niet door,
ondanks dat hij goed zijn best
deed.
De nieuwe Kringjeugdkoning
kwam uit Doornenburg.
Het prijsschieten voor alle
aanwezige koningen was een
taaie strijd, er viel regelmatig wat
van de vogel af, maar voor onze
Koningen: Theo Bouwmeister
en Frank Pauwelsen, was er geen
prijsje weggelegd.
De St.Gangulphuskoning moest
daarna mee doen om te proberen
Kringkoning te worden, hij deed
z’n best, maar helaas.

ook een prijsje mee naar huis te
nemen. Dat is ze niet gelukt, maar
aan de gezichten te zien hebben ze
die middag toch genoten.
Prijzen werden er ook behaald door
ons gilden, Marswedstrijd 1e prijs,
Deﬁlé   2e prijs, vendeliers een 2e
prijs, jeugd helaas niets. De jeugd
had als geheel wel een 1e prijs bij
het schieten. Melvin Pauwelsen
ontving een 1e prijs als beste
jeugdschutter.
Al met al had het Schuttersgilde
St. Bavo een goed programma in
elkaar gezet. Er was voor iedereen
wat wils.
Het was een mooie Kringdag,waar
we met z’n allen, met een goed
gevoel op terug kunnen kijken.

Onze beide Koninginnen Mientje
Bouwmeister en Betty Pauwelsen
hebben   ﬂink   hun   best   gedaan   om  
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AANWINSTEN
GILDENARCHIEF
Van K. Meeuwsen kregen we
onlangs een gedeelte van een
tijdschrift:
“Ons Geïllustreerd Bijblad” uit
1927. Wij hadden dit blad nog
nooit gezien, kenden het bestaan
ervan ook niet. Sla je het open
dan zie je allemaal foto’s met
bijzonderheden. Zelfs van de
Huissense Gilden.
Een foto met tekst over het vijftig
jaar jubileum van vendelier Hent
Derksen.
Hent werd gehuldigd door de
Gilden met dit jubileum.

gehuldigd. De jubilaris temidden
zijner familie en medeschutters.
Naast hem met zilver behangen
de koningen van het Huissensche
schuttersgilde.”

“Ons Geïllustreerd Bijblad”
No. 33 jaargang 1927
Onder de foto staat vermeld:
“De weg langs het landgoed “De
Duno” bij Oosterbeek-Doorwerth
“Vijtig
jaar
VendelzwaaierHent Derksen is vijftig jaar
vendelzwaaier geweest van het
Huissensche schuttersgilde. In
het gildenhuis werd hij deswege
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HET VERHAAL ACHTER
ZILVER (5)
Hugo Vermaas
Tijdens de nieuwjaarsreceptie
van de Gemeente Lingewaard,
op 2 januari 2006, in het wapen
van Bemmel hadden onze beide
Koningen voor het eerst de nieuwe
Koningsketens om.
Het aanpassen van de bestaande
Koningketens was hard nodig.
Het
St.Gangulphusgilden
heeft inmiddels 79 en het
St.
Laurentiusgilden
64
Koningsschilden. Hiervan hingen
er een aantal niet aan de ketens.
Dit was ook niet mogelijk, omdat
de bestaande draagketens al te lang
waren en te vol hingen.
Omdat veel oudere schilden
te dun zijn was het ook niet
verantwoordelijk om aan de twee
oude ketens nog meer schilden
te hangen. De ketens zouden niet
draagbaar zijn en de schilden
zouden te veel beschadigen.
Inmiddels zijn voor het St.
Gangulphus en St. Laurentius drie
ketens gemaakt. De bestaande twee
ketens van het St. Gangulphus- en

St. Laurentiusgilde zijn ingekort en
aangepast. Aan de twee nieuwste
ketens hangen nu alle aanwezige
Koningsschilden vanaf 1970 tot
heden. Het tweede keten bevat de
schilden vanaf ca.1900 tot 1970
en het derde en tevens oudste keten
de schilden vanaf 1554 tot ca.1900
voor het St Gangulphusgilde en
vanaf 1663 tot ca.1900 voor het
St.Laurentiusgilde.
Voor de nieuwe ketens zijn een
groot aantal schilden voorzien van
nieuwe ophang-ogen en zijn alle
schilden onderling verbonden met
een zogenaamde jasseron ketting
(ronde schakels). Om u een indicatie
te geven, aan één keten zit ongeveer
4,5 meter jasseron ketting. Met
deze actie zijn de oude en nieuwe
Koningketens veilig draagbaar, en
nog voor eeuwen te bewonderen.
Als de Gilden gekleed gaan in
witte broek en zwarte jas dragen
de Koningen de jongste ketens. De
oudste ketens worden alleen bij de
Huissense Umdracht gedragen op
het historische kostuum. Het zou
mooi zijn om één keer per jaar al
het Konningzilver aan de Huissense
bevolking te tonen.

- 28 -

- 29 -

GILDENAKTIVITEITEN
OP DVD.

Hans Hoen.

Het afgelopen jaar zijn de
Gildenaktiviteiten die al op
videoband
waren
opgeslagen
opnieuw
gemonteerd en op DVD gezet..
In 1987 was het 7de Europees
Schutterstreffen in Lippstadt,
diegene die toen zijn meegeweest,
hebben er denk ik goede
herinneringen aan.
Maar de andere Europese
Schuttersfestiviteiten,
zoals
Valkenburg in 1987, Medebach, en
niet te vergeten de lange reis naar
Krakau( Polen) in 1998 en naar
Vöcklabruck (Oostenrijk) in 2003
waren onvergetelijk.
Al die mooie herinneringen zijn nu
op DVD verkrijgbaar.
Daarnaast is er een historische DVD
beschikbaar van Schuttersfeesten
vanaf rond 1930 en bijv. het
Landjuweel uit 1956 te Huissen t/
m het schuttersfeest 1971.
Om alle koningen vanaf 1908
t/m 2005 nog eens te zien is ook
hiervan een overzicht op Dvd.
Uiteraard is het 1ste Lingewaard
Koningschieten
in 2005 te
Doornenburg niet vergeten. Maak
een keuze uit het overzicht.

In overleg met het bestuur is
besloten dat van elke verkochte
DVD          €  2,50  in  de  Gildenkas  zal  
vloeien.
Bestellingen alleen vooraf à contant
of in overleg.
H.Hoen
Tel:026-3255150
Voor verzending per post worden de
portokosten in rekening gebracht.
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UIT HET FOTOARCHIEF

1963 Koning Sint Gangulphus W.
Sluiter, op bezoek in Duitslad.
De koning heeft hier zijn
“draagteken” het Brochie, en zijn
dekenstok van Sint Gangulphus.
Het zilver werd toen niet
gedragen door de koningen.
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1930, de slag om Huessen op de
molenweide.

1916 Umdracht in de Langestraat.
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