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VOORWOORD 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de Kring Land van Cuijk 2017 
 

Het jaarverslag is een weergave van alle activiteiten die in 2017 hebben plaatsgevonden, 
waaraan leden van het kringbestuur en of commissies hebben deelgenomen, maar ook 
activiteiten door het jaar heen die georganiseerd zijn voor gilden van de NBFS. 

Daarnaast treft u een overzicht aan van onze overleden gildebroeders en gildezusters in 
het jaar 2017. Vanaf pagina16 kunt u het nieuws van de gilden uit de kring lezen. Aan het 

eind van het verslag treft u het jaarverslag per commissie aan en de wedstrijduitslagen per 

activiteit. Hierin staan de behaalde prijzen door gildeleden uit de Kring Land van Cuijk. 

 
Het jaar 2017 staat in het teken van veranderingen, maar ook een stap vooruit en kijkend 

in de toekomst. De website www.kringlandvancuijk.nl werd gelanceerd tijdens de 
jaarvergadering van de kring op 28 januari. We namen afscheid van bestuurslid Mark 
Rutten en verwelkomden Antoon van Duijnhoven. De SAT-commissie nam afscheid van 

vier leden waaronder de voorzitter en secretaris.  
 

Communicatie en PR verliepen in het jaar 2017 via website, mail en facebook. 
  

Het bestuur van kring Land van Cuijk dankt alle commissies voor hun inzet in het 
afgelopen gildejaar 2017. Ook dank aan alle juryleden die hun bijdrage hebben geleverd 
tijdens wedstrijden. Daarnaast een grote dank aan het Groot Gaesbaeker gilde of 

Agathagilde voor de geweldige organisatie van het landjuweel 2017. 
 

We wensen u allen veel leesplezier en hopen dat deze uitgave u een goede indruk van het 
afgelopen gildejaar geeft. 

 
 
 

 
Megen, 22 februari 2018 

 
 

Bestuur Kring Land van Cuijk 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

http://www.kringlandvancuijk.nl/


 

Jaarverslag 2017 Pagina 3 
 

IN MEMORIAM 
 

In dankbare herinnering gedenken wij alle gildebroeders en gildezusters die ons in het 
kringgildejaar 2017 zijn ontvallen: 

 
03 maart: Wilbert Ingenpas   St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck 

  1e gildemeester     
leeftijd: 50 jaar  
 

22 maart: Jan van de Ven  Onze Lieve Vrouwe Gilde Holthees 
  Ere-voorzitter 

Leeftijd: 86 jaar 
 

14 mei: C.W.J. Baron de Weichs de Wenne St. Willibrodusgilde Geijsteren  
  Beschermheer en ere-voorzitter Kring Land van Cuijk 
  Leeftijd: 83 jaar  

 
14 september: Jan Jacobs   Sint Theobaldusgilde Overloon 

  Ere-voorzitter 
Leeftijd: 95 jaar 

 
2 oktober:  Henk Tolboom  Sint Theobaldusgilde Overloon 
  Leeftijd 79 Jaar 
 
De vermelde datum is de datum van overlijden 

 

Overledenen Groot Gaesbeeker gilde Soest 
 

Mevr. 1. Butzelaar – Smits     

Dhr. J.C. Korte 

Dhr. J. van Woudenberg     

Mevr. K.C. Kamphorst - van den Breemer 

Dhr. R.J. Kok      

Dhr. J. Jager 

Dhr. W. Wijnands     

Dhr. M.J. Brouwer 

Dhr. H. Elferink     
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vervolg 

Overledenen Groot Gaesbeeker gilde Soest 

 

Mevr. M.G. Boeren - Hartogh 

Mevr. E.S. Westemeijer - van den Deijssel 

Mevr. M.M. Willemse - van de Pol  

Mevr. C.E. Hom - van Dorresteijn 

Mevr. A. van de Belt – Smeink   

Dhr. W.R. (Wim) Huiden 

Dhr. A.J.G. Schoonhoven    

Mevr. Y. van Schalkwijk - de Kruyff 

 

 

 
In Memoriam vervolg 
Stil staan bij wat we verloren 
ooit door de dood van ons ontrukt. 
 

Een dag,  
terugkijken met weemoedig verlangen 
’n sombere dag, 

even weer te voelen die heftige pijn 
om hen die we verloren zijn. 
 

Even stil blijven staan 
Om opnieuw te bezinnen  
En ondanks alles weer verder te gaan. 
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Diverse kiekjes 
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https://www.facebook.com/kringlandvancuijk/photos/a.361953137327031.1073741833.343445899177755/692561837599491/?type=3
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KRINGACTIVITEITEN 

 
Bestuursvergadering kringbestuur – 9 januari 2017 
Tijdens deze bestuursvergadering waren alle bestuursleden aanwezig. De agenda voor de 

jaarvergadering werd verder doorgenomen en vastgesteld zodat deze verstuurd kon 
worden. Daarnaast werden de ontwerpen van de nieuwe kringonderscheidingen bekeken 

en uitgezocht. De drie onderscheidingen die de Kring Land van Cuijk heeft zijn 1. Speld 
2. Medaillon 3. Schild; Het eerste schild en speld zullen op de kringjaarvergadering 

worden uitgereikt aan resp. Henk Zweers, Herman van de Burgt en Clemens Weijmans 
als dank voor hun werkzaamheden voor de kring en SAT-commissie. 

 

Jaarvergadering Kring Land van Cuijk – 28 januari 2017 
 
De kring jaarvergadering vond dit jaar plaats in Boxmeer, georganiseerd door het Heilig 

Bloedsgilde. Na een mooie mis was er een goed gevulde koffietafel, waarna de 
jaarvergadering begon. Er waren van 29 gilden een afgevaardigde(n) aanwezig.  
We namen afscheid van bestuurslid Mark Rutten en we hebben Antoon van Duijnhoven 

verwelkomt als bestuurslid.  
Bij de SAT-commissie namen vier personen afscheid, namelijk Henk Zweers, voorzitter; 

Martin Bardoel, secretaris; Herman van de Burgt en Clemens Weijmans , beiden jurylid 
en lid van de commissie. Helaas waren heren van de Burgt en Weijmans wegens 

persoonlijke omstandigheden afwezig. Martin Bardoel werd een fles wijn aangeboden en 
bloemetje voor zijn vrouw. Martin was reeds eerder benoemd als lid van verdienste. De 
hoogste onderscheiding van de kring. Henk Zweers kreeg voor al zijn werkzaamheden 

voor de kring en SAT-commissie de onderscheiding het kringschild door de 
kringvoorzitter opgespeld. Dit kringschild was volgens een nieuw ontwerp van Noud 

Peters uit St. Anthonis en nog niet eerder uitgegeven. Dus een uniek moment.  
Johan Vriens van het gilde uit Udenhout gaf een presentatie over de toekomst van de 

gilden. De geheel nieuwe website van de kring werd gelanceerd. De site is gebouwd door 
Marcel Dekkers en samen met de kringsecretaris Marisca van den Berg verder vorm 

gegeven en gevuld.  
Na de pauze gaf dhr. van Cuijk een mooie presentatie over het gildezilver. Er werden 
diverse schilden met hun soms opmerkelijke teksten via de presentatie op scherm 

getoond. Mooi om te zien en de grappige teksten te lezen. Alles was ontleend aan het 
boek gildezilver, welke nog steeds op voorraad liggen bij de secretaris en te koop zijn. 

Na een hele korte rondvraag werd de vergadering gesloten door de voorzitter.  
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Bestuursvergadering –  13 februari 2017 
 

Tijdens deze bestuursvergadering waren alle bestuursleden aanwezig. Tijdens de 
vergadering werd de kringjaarvergadering geëvalueerd. Er was geen begeleiding aan 
pastoor en gildepriester tijdens de koffietafel. Daarnaast stond het traditionele borreltje 

niet klaar. Actiepunten die uit de kringjaarvergadering naar voren waren gekomen 
waren: hoogte boetes, schakels retour naar alle gilden, aanpassing van graveren 

achterkant gildezilver in draaiboek gildedagen. Daarnaast werd de ingekomen post/mail 
behandeld. 

 

NBFS-vergadering algemeen bestuur -  7 maart 2017 
Namens kring Land van Cuijk namen Cor Bonants en Karel van Soest deel aan de 

vergadering. In de vergadering werd stil gestaan bij het overlijden van Henk Habraken.  

Namens kring Maasland een nieuwe secretaris aanwezig, namelijk Gerry van der Schoot.  
Aan bod kwamen de punten “concept bestuursmodel”, is het nog huidige bestuursmodel 
nog te hanteren of moet het aangepast worden. Conclusie: bestaande model aanpakken 

maar niet te doorkruisen. Als voorbeelden worden gegeven Taskforce, promoten en 
communicatie. Verder werd de brochure waarin de lezing van prof. Meijs is uitgewerkt 

en ook gesproken wordt over het toekomstig broederschap, uitgedeeld. Dit is nog een 
concept. Op 8 april zal er een informatieve bijeenkomst zijn zodat later het concept onder 

de hamer kan.  
De jaarrekening 2016 werd besproken, maar moet nog gecontroleerd worden door de 
kascontrolecommissie. 

Nieuws en mededelingen uit de kringen werden meegedeeld.  
Er werd nogmaals een uiteenzetting gedaan over stichting SGB.    

 

Extra NBFS-vergadering algemeen bestuur -  20 maart 2017 
Namens Kring Land van Cuijk nam Cor Bonants en Karel van Soest deel aan de 
vergadering. Marisca van den Berg (secr.) was verhinderd.  

Centraal stonden 2 brieven, namelijk die van stuurgroep “project 2025” om af te zien van 
de vergadering gepland op 8 april op het provinciehuis. En de brief van de werkgroep 

communicatie en PR waarin de leden geen deel meer uit willen maken van werkgroep 2 
van de stuurgroep. Er wordt een bijeenkomst met de stuurgroep gepland om het een en 

ander door te nemen en te bespreken. 
 

NBFS-vergadering Trom en Bazuincommissie – 17 maart 2017 
Vanuit kring Land van Cuijk waren Geert Janssen (voorzitter) en Maik Vloet 

vertegenwoordigd op deze vergadering. De belangrijkste punten uit deze vergadering 
waren:  

• Gilde St. Joris uit Stratum gaat NBFS VTBS 17 september organiseren 

• Landjuweel Soest hanteert muziektromreglementen Land van Cuijk, dus jeugd 
vanaf 12 jaar. Daarnaast de federatieve reglementen waarin jeugd t/m 15 jaar op 

gildetrom is opgenomen. 

• Opleiding trominstructeur is niet doorgegaan, die van bazuininstructeur wel 
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Bestuursvergadering –  29 mei 2017 
Allen, behalve Cor Bonants waren bij de bestuursvergadering aanwezig. Er werd vooral 

terug geblikt op de afgelopen maanden, waarbij stil gestaan werd bij de twee overlijdens 
Wilbert Ingenpas en Baron de Weichs de Wenne. De ingekomen post werd behandeld en 
verder was er weinig te bespreken. 

 
NBFS-Vergadering Trom- en Bazuincommissie – 2017 
Vanuit kring Land van Cuijk waren Geert Janssen (voorzitter) en Maik Vloet 

vertegenwoordigd op deze vergadering. De belangrijkste punten uit deze vergadering 
waren: 

• Geen minimum aantal punten voor jeugd, altijd prijs zowel individueel als groep. 

• Reglement trommen en bazuinblazen 

• Federatiewedstrijden 2016 

• Instructies voor de juryleden 

 

NBFS- algemene vergadering –  11 april 2017 
Vanuit Kring Land van Cuijk waren aanwezig Cor Bonants, Geert Janssen, Marc 
Pijnenburg en Marisca van den Berg. Belangrijke punten uit deze vergadering is dat 

stuurgroep i.s.m. federatiebestuur erg druk geweest met project 2025, maar er valt 
concreet nog niets te melden. Commissio Mixta is eveneens afwachten wat de nieuwe 

bisschop wil. M.b.t. schietcommissie zijn artikelen 23 en 25 vervallen waardoor het 
mogelijk is om met twee verschillende wapens mee te kunnen schieten bij een federatief 
toernooi. Commissie trommen en Bazuin geeft aan dat er een grote vraag is naar nieuwe 

marsen. Er wordt voorgesteld om naast de loopmarsen ook stilstaande marsen als 
afzonderlijke wedstrijd in te voeren. Dit voorstel wordt in de vergadering aangenomen. 

De SAT-commissie geeft aan dat de tradities van de Noord-Brabantse gilden op de 
immateriële erfgoedlijst komt te staan. Daarnaast is het moeilijk om commissieleden aan 

te komen. Streven is naar 2 personen per kring. Kring LvC heeft door vertrek Martin 
Bardoel en Henk Zweers geen afgevaardigden meer.  De NBFS-website is in aanbouw 
maar vergt veel tijd en inbreng van alle gilden. Echter nog steeds niet alles binnen. 

De jeugdcommissie is ook op zoek naar commissieleden met name uit de andere kringen 
dan Maasland, Kempenland en Peelland.  

De jaarvergadering van de KNTS is bezocht door 130 leden en waren geen 
bijzonderheden over te vermelden. KNTS heeft momenteel 195 leden uit 

Brabant/Gelderland en 1 uit Zeeland) Er komt nog een nieuwe wapenwet. 
Stichting gildeattributen is nog steeds druk bezig met de opzet. 
 

NBFS Toernooi Kruisboog op Wip  – 16 april 2017 
Toernooi heeft plaatsgevonden in Diessen, maar vanuit onze kring waren geen prijzen 

gewonnen. 

 

Vergadering SAT-commissie –  24 april 2017 
Vanuit het kringbestuur was Cor Bonants aanwezig. Geen notulen ontvangen. 
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NBFS-vergadering SAT-commissie –  13 mei 2017 
Namens Kring Land van Cuijk is er niemand naar deze vergadering geweest. Vanuit de 

verschillende kringen werden hun activiteiten in het kader van Studie, Archief en 
Tentoonstellingen verwoord. Daarnaast was er aandacht voor de vorderingen voor het 
landjuweel Soest.  

 

NBFS-vergadering algemeen bestuur – 13 juni 2017 
Namens Kring Land van Cuijk is Cor Bonants naar deze vergadering geweest. 
Belangrijke punten uit deze vergadering zijn:  

- Onroerende goederen bij gilden die gaan “slapen”. Stichting SGB aanvaart geen 
onroerende goederen en dus zullen gilden die ophouden met bestaan genoodzaakt 

zijn om hun grond gedwongen te verkopen of ter beschikking voor de 

gemeenschap te stellen. Prof. van Mourik wordt in deze gevraagd om advies 

hierin. 
- Opnemen in agenda: 

o 1 juli 2018: gildedag St. Antonius en St. Nicolaasgilde Groeningen 

o 15-09-2019: NBFS VTBS St. Sebastiaangilde Lage Mierde 
o 30 aug. 2020: kringdag St. Antonius Abt Terheijden. 

- Toekenning financiële ondersteuning stichting SBG voor huur Outer en Heerd 
Daarnaast nieuws en mededelingen uit de kringen. 

 

 

Kringkoning en keizerschieten Gassel – 16 juli 2017 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Allereerst waren het de koningen die de strijd aanbonden met de koningsvogel. Na een 
spannend gevecht was het de koning van het gilde van Soest, Mark Leegwater, die de 

vogel na 148 schoten eraf schoot. Hij mag zich nu een jaar lang de Kringkoning noemen. 
Ook bij de keizers was er een lange strijd. Na liefst 239 schoten ging uiteindelijk 

gildekeizer Willy Jaspers van St. Gregorius uit Heumen er met de titel vandoor. Ook 
voor de andere zestig gekostumeerde gildebroeders en -zusters, die met hun koning en 

keizer mee naar Gassel gekomen waren, was er de mogelijkheid om te schieten. Bij het 
onderdeel kampioen was het Theo Strik van het St. Jansgilde uit Gassel die met de eerste 
prijs naar huis ging. Bij de viertallen was het ook het gilde van Gassel die de prijs in eigen 

huis hield. Rond half zeven was er de prijsuitreiking.  

https://www.facebook.com/kringlandvancuijk/photos/a.361953137327031.1073741833.343445899177755/670673676454974/?type=3
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NBFS-vergadering SAT-commissie –  26 augustus 2017 
Uit de verschillende kringen werden hun mededelingen en nieuws uiteengezet. Er was 
aandacht voor project VVLL “verbond Volkscultuur in de Lage Landen” voorheen 

ANV. Er wordt gesproken over Hoenderschap, zuidwaterlinie en de stoet der Stoeten. In 
de 3e week van september zal er een manifestatie gehouden worden rondom de 

Zuidwaterlenie. Een nieuw project van de VVLL is het lopende volkscultuur aan 
weerskanten van de Meet.  

Ook het landjuweel werd nogmaals besproken.  

 
LANDJUWEEL SOEST– 3 september 2017 
Het landjuweel werd georganiseerd door Soest, waarbij meer dan 120 schuttersgilden 

voornamelijk uit Brabant aan deel namen. De organisatie had deze keer gekozen voor 

een afwijkend concept met geen eucharistieviering als opening van deze dag, maar een 

Massale Opmars als start van de gilde-activiteiten met aansluitend twee Optochten door 
delen van Soest en gevolgd door diverse wedstrijden. De prijsuitreiking vond op het 
buitenterrein plaats, waarbij door de inzet van het Soester gildekorps een speciale 

huldiging plaats vond van de bij de schietwedstrijden behaalde titels van 
Landjuweelkoning, -Keizer en -Prins. Een zonnige en zeer geslaagde Gildedag. 

 

NBFS Vendel-Trom-Bazuin-Standaardrijden toernooi – 17 september 2017  
Het was goed georganiseerd NBFS-toernooi, waarbij het terrein perfect was. Er was een 
voortreffelijke opkomst. Het weer was ook goed. 

Bij standaardrijden werd er geen prijzen in onze kring behaald. Gelukkig waren er 2 
individuele prijzen weggelegd bij de gildetrom door Beugen en Ravenstein. 

Bij het vendelen waren er meer prijzen in onze kring door de gilden van Beugen, 
Boxmeer, Oploo en Oeffelt.  

 

Bestuursvergadering –  25 september 2017 
Allen waren bij de bestuursvergadering aanwezig. In deze vergadering waren de 
jeugdcommissie en SAT-commissie twee belangrijke items die besproken werden.  

In de kring LvC bestaat nog geen afdeling jeugdcommissie. Belangrijk is dat deze wel 
gevormd gaat worden. De SAT-commissie gaat alle gilden bezoeken om de voortgang en 
toekomst te bespreken. Toekomst gilden en jeugdcommissie zijn speerpunten die extra 

aandacht behoeven en dus werd er besloten om een extra hoofdliedendag kring Land van 
Cuijk te organiseren op zaterdagmorgen 25 november.  

 

NBFS-AB-vergadering – 3 oktober 2017 
Vanuit Kring LvC is Karel van Soest en Cor Bonants naar de vergadering in Oirschot 

geweest. Belangrijke punt uit deze vergadering is de oproep vanuit 

trom/bazuincommissie, waarbij Truus van der Schoot bij de vergadering was 
aangesloten om verslag te doen omtrent de problemen rondom repertorium en promotie. 

De vraag of iedere kring wel weet wat er leeft bij hun tamboers. Daarom worden bij alle 
kringen de vraag uitgezet na te gaan wat er leeft onder de tamboers. Dit wordt dan later 

geëvalueerd en kan er een plan opgezet worden. 
Er worden nog kandidaten voor de NBFS-wedstrijden geweerschieten 2018 kring 

Kempenland en VTBS 16-9-2018 kring Maasland. Daarnaast een kandidaat voor 
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opluistering hoofdliedendag kring Maasland en de pausmis 2018 kring Kwartier van 
Oirschot. De begroting 2018 werd doorgenomen en goedgekeurd.  

Project 2025: met alle kringen wordt door de heren Ko Huijbrechts en Rob Voeten een 
gesprek aangegaan om te inventariseren wat er leeft binnen de kring omtrent toekomst 

gilden. Uit elke kring werd het laatste nieuws en mededelingen gedaan. 
 

Hoofdliedendag ’s-Hertogenbosch - 14 oktober 2017 
 

 
Uit handen van de voorzitter ontving Henk Zweers een 
onderscheiding van de NBFS voor zijn verdiensten voor de 

SAT-commissie en daarbuiten. 
 

Ook de “oude” Grootgaesbeekergilde ontving voor de goede 
organisatie landjuweel een onderscheiding 

 

 

 
 

 

 
NBFS-jaarvergadering vendelcommissie – 24 oktober 2017 
Namens Kring Land van Cuijk zijn de heren Bonants en Ermens naar deze vergadering 

geweest. De belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen in deze vergadering zijn: 
- Proef in 2018/2019: Groepsvendelen zal worden onderverdeeld in groepen van 3 

of 4 vendeliers en groepen van 5 of meer vendeliers; daarna eind 2019 evaluatie 

- Bij landjuweel Soest is gebleken dat 3 gideleden aan de wedstrijden bij 2 
disciplines hebben deelgenomen en daar ook prijzenzilver hebben gewonnen. Dit 

wordt niet getolereerd en betuigt niet van broederschap en is tegen de regels.  
 

Evaluatie Landjuweel – 3 november 2017 
De vrijheid om de dag op een andere wijze dan gebruikelijk in te delen was een harde 

voorwaarde van Soest om zich kandidaat te stellen voor de organisatie van een 
Landjuweel.  De verandering van volgorde was geen doel op zich, maar een middel om 

een Gildedag aantrekkelijker te laten zijn voor de gilden en het publiek. Daarbij was juist 
wel doel om de prijsuitreiking vroeger dan anders te laten plaatsvinden, teneinde de 
gilden dit mee te kunnen laten maken en toch op tijd te kunnen laten vertrekken, dan wel 

collectief nog even feestelijk na te blijven. 
 

Twee in het oog springende aanpassingen van het Gildedag-programma, het vervallen 
van de eucharistieviering en de optocht over 2 routes,  waren meer ingegeven door de 

reisafstand resp.  de omvang van een Landjuweel-Gildedag en zijn niet of minder van 
belang bij een “normale” Gildedag in Brabant. De aanpassing om de massale opmars 
voorafgaand aan de optocht plaats te laten vinden zou echter op elke Gildedag kunnen 

resulteren in eerder startende wedstrijden en daarmee de mogelijkheid van een vroegere 
prijsuitreiking. Onze streeftijd van 17.00 werd helaas door oponthoud tijdens een van de 

optochten net niet gehaald, maar 17.15 uur bleek haalbaar. 
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In de door Soest gekozen opzet werd het mogelijk om de gilden direct te kunnen laten 

beginnen aan de wedstrijden. Bij wedstrijden in “direct” competitieverband moet er dan 
mogelijk even gewacht worden tot er voldoende tegenstanders zijn, maar met name bij de 

VTB-wedstrijden (Vendel/Trom/Bazuin) is dat geen beletsel om direct te beginnen. Dat 
impliceert dat de optochtvolgorde daar met name de beginfase van het wedstrijdschema 
bepaalt. 

 
Het Groot Gaesbeeker Gilde in Soest, heeft dit Landjuweel niet opgepakt uit ambitie om 

nog eens te laten zien wat we allemaal kunnen, maar juist om te kijken hoe we in 
samenwerking met de commissies kunnen komen tot een attractiever opzet van een 

Gildedag. Ons inziens verschillen een Landjuweel-Gildedag en een reguliere Kring-
Gildedag eigenlijk op dit moment alleen in omvang en niet in aard. 

 

Aanbevelingen:  
1. Denk na over de opzet van de Gildedag. Hoe maken we deze toekomstbestendig. 
Maak het aantrekkelijk voor deelnemende gilden, voor de gildebroeders/gildezusters, 

voor het organiserend gilde, voor het publiek. Een Gildedag moet een wervende 
presentatie van het Gildewezen zijn, zowel voor behoud van het ledenbestand maar 

zeker ook voor de werving van nieuwe leden.   
2. Zorg dat een Gildedag geen optelsom is van enkele standaardonderdelen, maar zorg 

dat er integraal wordt gekeken naar de opzet, waardoor bijvoorbeeld ook de opzet van de 
wedstrijden meer wordt afgestemd met de andere onderdelen die we op een Gildedag 
belangrijk vinden (Samenhang Massale Opmars / Volgrode Optocht / Wedstrijden en 

Prijsuitreiking).  
3. Evalueer de opzet en het moment van de prijsuitreiking. Een prijsuitreiking zou wat 

ons betreft rond 17.00 uur moeten plaats vinden, een moment dat nog veel 
gilden/gildeleden aanwezig zijn. De prijsuitreiking zou meer cachet moeten krijgen en 

korter moeten duren. Nu duurt een Prijsuitreiking soms meer dan een uur en onderbreekt 
langdurig het feest en hét ontmoetingsmoment van de gildeleden.  
4. Bekijk voor een Landjuweel nog eens de relatie(s) organiserend gilde, NBFS-bestuur, 

Federatiecommissies en Bestuur en Commissies van de Kring waarbij het organiserende 
gilde is aangesloten. Zorg dat de uitgangspunten benoemd door en afgesproken met het 

organiserende gilde ook daadwerkelijk geïntegreerd worden opgepakt en dat de 
verantwoordelijkheden duidelijk zijn en worden vastgelegd.  

5. Ten aanzien van afspraken over het prijzenzilver, en de hoeveelheden prijzen die 
beschikking worden gesteld moet een directe relatie komen met het aantal daadwerkelijke 
deelnemers aan de wedstrijden. Thans zijn deze afgestemd op het aantal inschrijvingen, 

terwijl de deelname slechts op 70% uitkomt. Nevendoel dient ook te zijn dat het aantal 
uiteindelijke niet-deelnemers beperkt gaat worden.  

6. Onderzoek de mogelijkheden om de groepswedstrijden aantrekkelijker te maken door 
deze eerder dan thans te laten beginnen.   

7. Onderzoek de mogelijkheid om een Landjuweel mede in samenhang met de 
Federatietoernooien niet te laten worden tot een Kringdag met alleen maar meer 
deelnemende gilden. Zoek naar onderscheid, uitdagende elementen, een betere 

samenhang tussen de verschillende landjuwelen. Geef ook een Landjuweelkoning, 
Landjuweelkeizer en/of Landjuweelprins meer status (Kijk ook hoe Gelderland daar 

bijvoorbeeld mee omgaat).  
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8. Zorg dat bij een Landjuweel een breder beeld wordt gegeven van het Gildewezen in 
Nederland (naast Brabant ook Gelderland en Limburg) en houd daar in de planning van 

de activiteitenkalenders rekening mee (onderwerp voor Interfederatief overleg). 

 
NBFS-vergadering SAT-commissie – 11 november 2017 
Vanuit kring Land van Cuijk was niemand vertegenwoordigd. Kring Maasland geeft aan 

dat zij ook het 1e vrouwelijk bestuurslid hebben.  Belangrijkste punten uit deze 
vergadering waren: 

• Evaluatie hoofdliedendag: jeugdcommissie kwam goed over, maar zouden 
eigenlijk een eigen jeugddag moeten hebben. Halactiviteit was goed, maar zouden 

meer bedrijven mogen staan. 

• Stichting beheer gildeattributen: gilde St. Sebastiaan Hoogerheide heeft zijn 

gildeattributen overgedragen aan de SBG. Stukken moeten nog uitgezocht 

worden. 

• Inventarisatie federatieve archief stukken: Hans Pennings houdt zich hiermee 

bezig, maar zou hulp goed kunnen gebruiken.  

• 3 afgevaardigden van elke kring mogen in de federatieve SAT-commissie.  

 

NBFS- algemene vergadering – 14 november 2017 
Namens Kring Land van Cuijk zijn aanwezig geweest Cor Bonants, Geert Janssen, 
Antoon van Duijnhoven, Marc Pijnenburg. Hiervan zijn nog geen notulen. 

  

Bestuursvergadering –  13 november 2017 
Op de bestuursvergadering was alleen Frans Siroen afwezig. De vendelcommissie heeft 
aanpassingen gemaakt voor de wedstrijden jeugd en vendeliers in de leeftijd van 30-40 

jaar. Er komt voor 2018 een proef hiermee. De evaluatie Landjuweel Soest werd 
besproken, waarbij er veel lof was, maar dat er vier gildenleden van 4 verschillende gilden 

aan 2 wedstrijden hadden deelgenomen terwijl dit met nadruk van tevoren was 
aangegeven dat dit niet was toegestaan. Gilden worden hier nog op aangesproken. Er is 
een aanvraag voor gildedag 2022 vanuit het gilde Geijsteren ingediend.  

De agendapunten voor de extra hoofdliedendag werden doorgenomen.  
De ingekomen post werd doorgenomen en behandeld. Hay Gooren heeft te kennen 

gegeven te stoppen als kringkapitein.  
 

 

Extra hoofdliedendag Kring LvC – 25 november 2017 
Op de extra georganiseerde hoofdliedendag, die in Gassel gehouden werd,  waren 20 
gilden aanwezig, 8 gilden hadden van tevoren afgemeld en van 4 gilden hebben we 

helaas geen afmelding gehad. Er werd vooral veel gediscussieerd over de jeugdcommissie 

en toekomst van de gilden. Veel goede punten om het gilde in de gemeenschap zichtbaar 

te houden werden aangedragen en genotuleerd. Hiervan werd een aparte notulen 
gemaakt en besloten om dit als bijlage bij de uitnodiging voor de kringjaarvergadering. 

 

NBFS-vergadering algemeen bestuur – 7 december 2017 
Namens Kring Land van Cuijk is Cor Bonants naar deze vergadering geweest. 
De notulen hiervan zijn nog niet rondgestuurd.  
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ACTIVITEITEN GILDEN UIT DE KRING 
Alle gilden waarvan hieronder hun activiteiten 2017 beschreven staan zijn door de gilden 

zelf per mail aangeleverd. Hiervan is per gilde weer een beknopt overzicht gemaakt om 
het jaarverslag niet te lang te maken. Sommige gilden hebben veel tekst aangeleverd en 

andere gilden weer wat minder. Hiervoor mijn grote dank. Gilden waarvan niets is 
aangeleverd zijn derhalve ook niet opgenomen in dit verslag. Hopelijk zullen andere 

gilden eind van 2017 de andere gilden volgen. 
 
Sint Antoniusabtgilde Blitterswijck 

 
Het gildejaar werd overschaduwd door het overlijden van Wilbert Ingenpas.  

 

Het afscheid van Wilbert Ingenpass, Eerste Gildemeester van het St. Antonius-Abt 

Gilde Blitterswijck 
Op vrijdag 10 maart 2017 heeft het St. Antonius-Abt Gilde in samenwerking met de 

carnavalsvereniging “de Ruuk”  op gepaste wijze afscheid genomen  van Eerste 
Gildemeester Wilbert Ingenpass, tevens bestuurslid van de carnavalsvereniging “de 

Ruuk”, tijdens de avondwake met Gilde-eer in OL Vrouwe kerk in Blitterswijck.  

Een zeer indrukwekkende avondwake met toepasselijke muziek en mooie woorden van 

de sprekers. Een overweldigende belangstelling  zowel in de kerk als in het parochiehuis 

waar de avondwake op groot scherm te volgen was. Er waren elfhonderd aanwezigen.   

De laatste groet van het St. Antonius-Abt Gilde gebeurd e op het plein dat voor een groot 

gedeelte verlicht was voor dit 

afscheid. Na de vendelgroet werd 

een mars door de tamboers en 

klaroenblazers ten gehore gebracht. 

Onder groot applaus verliet onze 

Eerste Gildemeester Wilbert 

Ingenpass in de rouwwagen 

Blitterswijck. Daarna werden de 

attributen van het gilde ontdaan 

van de rouwbanden en speelden de 

tamboers en klaroenblazers een 

pittige mars bij de afsluiting, zoals 

dat hoort bij een afscheid van een 

overleden gildebroeder of -zuster.  

Ook in de Witte Hoeve in Venray op zaterdag 11 maart was de belangstelling groot 

tijdens de uitvaartdienst. Wilbert werd onder begeleiding van de vendeliers van het St. 

Antonius-Abt Gilde naar buiten gebracht. Na afloop van de dienst was er een samenzijn 

voor iedereen met het welbekende broodje knak van Wilbert dat hij zo graag lustte.     

WILBERT BEDANKT VOOR ALLES!!!!! 
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Het nieuwe gildeterrein van het St. Antonius-Abt Gilde Blitterswijck 

In maart, april en mei van dit jaar is er zeer hard gewerkt door de gildebroeders en –

zusters. Bloed, zweet en tranen heeft het gekost om dit nieuwe gildeterrein schietklaar te 

krijgen voor 18 juni 2017, de streefdatum. En op zondag 18 juni werd inderdaad voor de 

eerste maal het nieuwe gildeterrein  in gebruik genomen voor het traditionele 

Koningschieten dat altijd veertien dagen na Pinksteren op sacramentszondag plaats vindt 

bij het St. Antonius-Abt gilde in Blitterswijck. 

Onze eerste Gildemeester Wilbert Ingenpass was de architect van het nieuwe 

gildeterrein. In het dagelijks leven was hij ook architect en had een Bouw en Advies 

bureau. Hij was zeer betrokken bij het ontwerp van het gildeterrein en had grootse 

plannen hiermee. Op 3 maart kwam er onverwachts een wending, Wilbert kwam, tot op 

heden nog door onbekende oorzaak, om het leven. Dat was een grote schok voor het 

gilde en de gemeenschap van Blitterswijck.  

Maar eind maart pakte de gildebroeders en -zusters de draad weer op. Enkele 

gildebroeders namen de leiding op zich voor deze grote klus. Niet alleen het terrein, maar 

ook het zeer oude bruggetje werd onder handen genomen. Het gildeterrein ligt namelijk 

op het oude kasteelterrein en dit bruggetje is een overblijfsel van het kasteel van de Heren 

Blitterswijck. Het kasteel dateert uit 1229 en is in oorlog van 1945  verwoest.  

Het  kostte veel arbeid en vakmanschap 

om dit bruggetje te herstellen. Twee 

gepensioneerde bouwvakkers 

(gildebroeders) hebben dit op zich 

genomen en deze klus perfect 

uitgevoerd. Dit was één van de wensen 

van Wilbert en het gilde. De 

gildebroeders en -zusters van het St. 

Antonius-Abt Gilde Blitterswijck  

kunnen trots zijn op het vele werk wat 

er verricht  is aan dit prachtige 

gildeterrein! Het is nog niet helemaal 

klaar, maar als de vakanties voorbij zijn  worden de laatste werkzaamheden weer hervat.  

De officiële opening zal in 2018 plaatsvinden. 
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Sint Antonius en Mariagilde Linden 
 

Het gilde heeft aan een aantal interne activiteiten zoals nieuwjaarsreceptie, vieren 1e en 2e 
patroonsdag, nationale schoonmaakdag etc.. 

 
Andere activiteiten:  
7 mei:  Koningsschieten Gemeente Cuijk, helaas viel de koning bij het gilde van  

Haps in de persoon van Berry Peeters. 
17 juni: Koningschieten waarbij na 114 schoten Wim Martens zich tot koning  

schoot. 
3 september: Landjuweel Soest, waar het gilde deel nam aan de optocht. 

 
Helaas moesten ze op zondag 5 oktober ook, na kortstondig ziekbed afscheid nemen van 

gildezuster Cunera Peters-Essers. 

 
St. Dionysiusgilde Heijen 

 
Het gilde heeft helaas afscheid van John van Haare als gildelid moeten nemen. Door zijn 

verhuizing naar Delft was het niet meer haalbaar om lid te blijven. Hij heeft heel veel 
werk voor het gilde, maar zeker ook andere verenigingen verricht. Hiervoor is hij 
onderscheiden met een lintje  “lid in de orde van Oranje Nassau” en voor hem werd een 

groot afscheidsfeest gehouden. 
Daarnaast heeft het gilde acte de precense gegeven bij de onthulling van het 

informatiebord en de sculptuur op de rotonde Gennep-Noord op de rijksweg Venlo-
Nijmegen. De sculptuur is een ontwerp van beschermheer dhr. Y. Roovers.  

Hoogtepunt van het jaar was voor hun gilde het landjuweel. 
 
Sint Joris en Sint Anthoniusgilde Maashees 

 
Weinig te melden voor het jaarverslag. Wel willen ze melden dat ze in 2017 begonnen 

zijn met de nieuwbouw van een eigen clubgebouw. Dit is in 2017 nog niet afgerond en 
zal een deel van 2018 in beslag nemen waarna de opening zal plaatsvinden. 

 
Sint Anthonius en Sint Nicolaasgilde Groeningen 
 

Het gilde van Groeningen heeft met Pinksteren om koning geschoten. Hierbij hebben 
Alby Jans zich tot koning en Teun van der Zanden zich tot jeugdkoning geschoten.  

 
Daarnaast hadden ze nog drie jubilea, namelijk± 

• Drumband 60 jaar 

• Ere Deken Jan Ebben was 50 jaar lid 

• Jan Schoofs 40 jaar lid 
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St. Antonius, St. Sebastianus en Heilig Sacrament-gilde Beugen 
 

Door het jaar heen heeft het gilde diverse activiteiten zelf ontplooit of een bijdrage 
aangeleverd. Vast activiteiten zoals teerdag, gildemis in januari. Festiviteiten rondom 

dodenherdenking-bevrijdingsdag. Zo ook dit jaar, want zo vond er op 6 mei een 
herdenking bij het oorlogsmonument Pinpoint plaats waar het mannenkoor uit Urk 
aanwezig was en nadat de kranslegging en vendelhulde had plaats gevonden, nog een 

concert heeft gegeven in de kerk. 
Op 2e pinksterdag vond het jaarlijks koningschieten 

plaats. Hierbij schoot Cor Bonants zich met het 143e 
schot tot koning. Lianne Philips schoot zich voor een 2e 

keer tot jeugdkoningin. Roy Weren en Nicky Bonants 
werden allebei gehuldigd wegens hun 25-jarig 

lidmaatschap, terwijl Theo Bonants in het zonnetje gezet 

werd wegens zijn 60-jarig lidmaatschap.  
Traditiegetrouw vond ook dit jaar weer de 

vaartprocessie plaats, waarbij de het gilde van Beugen 
samen met Sambeek en Boxmeer met de processie 

meeliep.  
 
Het gilde was ook present bij twee landjuwelen, 

namelijk het Gelders landjuweel op 25 juni in Oud-Dijk 
en het Brabants landjuweel op 3 september in Soest. Op 

beide landjuweel werden prijzen gewonnen bij het 
vendelen. 

 
Landjuweel Oud-dijk  

Wies van Oostrum 1e prijs vendelen t/m 13 jaar.  Evi Willems 1e prijs vendelen t/m 15 

jaar. Roberto Philips 1e prijs vendelen klasse C. Lambert Essers 1e prijs Vaandelklasse 
50+. Jeugdgroep 1e prijs groepsvendelen 
Landjuweel Soest 

Lianne Philips 2e prijs vendelen t/m 12 jaar. In het algemeen klassement wist het gilde in 
de categorie Grote gildes een 2e prijs in de wacht te slepen. 

Daarnaast zijn er aan NBFS-wedstrijden deelgenomen op 17 september te Eindhoven en  
Lambert Essers wist de tweede prijs te behalen in de vaandelklasse met acrobatiek. Dit is 
gezien zijn leeftijd een uitzonderlijke prestatie.  Evi Willems werd tweede in de klasse 

jeugd 13 t/m 15 jaar.  De jeugdgroep bestaande uit Sem en Evi Willems, Lianne Philips 
en Wies van Oostrum wist eveneens tweede te worden. 

Op 01-01-2017 telde ons gilde 79 leden, te weten 10 jeugdleden, 20 damesleden(waarvan 
8 ongekostumeerd) en 49 seniorenleden(waarvan 18 ongekostumeerd). 

Op 31-12-2017 telde ons gilde 78 leden, te weten 7 jeugdleden, 19 damesleden (waarvan 
7 ongekostumeerd) en 52 seniorenleden (waarvan 18 ongekostumeerd). 
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St. Jorisgilde en St. Anthoniusgilde Maashees 
 

Het gilde heeft geen bijdrage voor dit jaar. Zijn druk bezig met hun nieuwe clubgebouw.  
 

Sint Sebastianusgilde Vianen 
 
Geen bijdrage voor het jaarverslag 

 
Groot Gaesbeeker en St. Agathagilde Soest 

Organisatie Landjuweel centraal in activiteiten Groot Gaesbeeker Gilde Soest 

Eind 2014 heeft het bestuur van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden 

ingestemd met de organisatie van een Landjuweel te Soest in 2017. De organisatie van 

het Landjuweel stond dan ook centraal in de activiteiten van het Soester gilde dit jaar. 

De organisatie van de Brabantse Gildedag op zondag 3 september werd aangegrepen om 

een diversiteit aan activiteiten te organiseren met een maximale betrokkenheid van het 

Soester vooral culturele verenigingsleven. Dit kwam met name tot uit uiting in het 17-

dagen durend programma van dit Landjuweel, waarvan de jaarlijkse activiteiten van de 

gildefeesten rondom het Koningsschieten van de Soester gildebroeders onderdeel 

uitmaakte. 

Vele Soester verenigingen hebben een “eigen avond” in het programma ingevuld 

gebruikmakend  van de accommodatie die op het gildeterrein De Blaak werd ingericht. 

Het Landjuweel werd op een spectaculaire en indrukwekkende wijze op vrijdagavond 18 

augustus geopend met een defilé en presentatie van aan het Landjuweel deelnemende 

verenigingen in de tuin van Paleis Soestdijk. Het defilé werd o.a. afgenomen door de 

Commissaris van de Koning in Utrecht, de heer W. van Beek. 

Een absoluut hoogtepunt van dit Landjuweel was de Gildedag op 3 september met meer 

dan 120 schuttersgilden voornamelijk uit Brabant. De organisatie had deze keer gekozen 

voor een afwijkend concept met geen eucharistieviering als opening van deze dag, maar 

een Massale Opmars als start van de gilde-activiteiten met aansluitend twee Optochten 

door delen van Soest en gevolgd door diverse wedstrijden. De prijsuitreiking vond op het 

buitenterrein plaats, waarbij door de inzet van het Soester gildekorps een speciale 

huldiging plaats vond van de bij de schietwedstrijden behaalde titels van 

Landjuweelkoning, -Keizer en -Prins. Een zonnige en zeer geslaagde Gildedag. 

Op zondag 27 augustus, de dag van het jaarlijkse Koningsschieten in Soest, waren al 

verschillende delegaties naar Soest gekomen om deel te nemen aan de gildeviering in de 

HH Petrus en Pauluskerk, de broodmaaltijd en de Opening van het Koningsschieten. 

Voor de Brabantse gildeleden werd op deze dag een aparte schietwedstijd georganiseerd. 

Een delegatie van het Kringsbestuur was daarnaast aanwezig op de jaarlijkse 

Ledenavond die op donderdag voorafgaand aan het Koningsschieten werd gehouden in 

de tentaccommodatie op het gildeterrein.  
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Het Groot Gaesbeeker Gilde wilde met de organisatie van het Landjuweel ook een 

bijdrage leveren aan de diverse discussies die plaats vinden over de toekomst van het 

Gildewezen in Nederland.  

In dat kader werd op zaterdag 10 juni in het Nationaal Militair Museum in Soest een 

symposium georganiseerd met als thema “Gildewezen in Nederland; Verleden, Heden en 

Toekomst”. De organisatie wist twee deskundige sprekers vast te leggen, t.w. Generaal 

b.d. Peter van Uhm en historicus en kenner van de Nederlandse Volkscultuur Gerard 

Rooijakkers. Door de bezoekers werd dit symposium zeer gewaardeerd. 

In de periode van 22 juli tot en met 22 oktober werd daarnaast een wisseltentoonstelling 

in het Museum Soest ingericht over het Gildewezen in Nederland. Hierbij waren diverse 

gilde-attributen en kleding/uniformen gepresenteerd van de gilden en schutterijen in 

Nederland. Deels waren deze beschikbaar gesteld door het Limburgs Schutterij Museum 

uit Steyl, het Gelders Schuttersmuseum uit Zevenaar en de Noordbrabantse Federatie 

van Schuttersgilden. De tentoonstelling werd geopend door wethouder Peter van der 

Torre in aanwezigheid van een delegatie van het bestuur van de NBFS. Tijdens deze 

opening werd ook de speciale landjuweelwijn gepresenteerd. 

Doordat ook binnen de Gelderse Federatie St. Hubertus in Didam een Gelders 

Landjuweel werd georganiseerd in het laatste weekend van juni, heeft het Soester gilde 

verschillende malen met het organiserende St. Isidoriusgilde contact gehad en heeft 

deelgenomen aan zowel het door hen georganiseerde symposium als de Gildedag.  

Sint Georgiusgilde Heumen 

Vanuit het Sint Georgius gilde uit Heumen kunnen wij melden dat wij sinds 23 april 2017 

een Keizer in onze gelederen hebben. Jan Kerkhoff is tijdens een prachtige gilde 
dienst/mis ingehuldigd en in gezegend door onze gilde pastor Aloys van Velthoven als 1e 
keizer van het Sint Georgius gilde. Onder grote belangstelling van de burgerij van 

Heumen en omgeving, als ook de regionale pers is dit groots gevierd. 

Jan Kerkhoff wist zich op 16 juli ook tot kringkeizer in Gassel te schieten.   

Sint Matthiasgilde Oploo 
 

Dit jaar geen bijdrage voor het jaarverslag.  
 

Sint Jacobusgilde Zeeland 
 

Het jaar 2018 begon voor het gilde met de huldiging van gildebroeder Wouter van der 
Wijst, 25-jarig gildebroeder.  
Er waren weer talloze activiteiten waaraan het gilde haar bijdrage leverde of zelf 

organiseerde, zoals witte donderdagviering, dodenherdenking, 12½ jarig huwelijk, franse 
middag, bedevaart, oud ijzer ophalen, kerstbomenverkoop.  
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Bij het koningschieten op 5 juni schoot Thijs Bongers zich met 192 schoten tot koning. 
Annie Verkuijlen schoot zich bij het 0e schot tot barones.  

 
Juli stond in teken van het kringkoning en keizer schieten in Gassel op 16 juli. Daarnaast 

de Sint Jacobus zondag op 23 juli. Geslaagde dag met ’s ochtends bezoek van zo’n 17 
leden van het Jacobsgenootschap. ’s Middags dagkoning geschoten. Michelle van der 
Linden wederom dagkoningin (vanwege slechte weer schieten in volgorde snel afgewerkt 

door schutters). Geen Jeu des Bouleswedstrijd, vrijgelaten, dit blijkt beter te werken in 
combinatie met schieten. (29 aanwezigen). 

 
Op 3 september was het gilde aanwezig op het landjuweel tijdens optocht en deed mee 

aan wedstrijden. Bus geregeld met Coos van Ras als chauffeur. (1971-1981, vendelier). 
Landjuweel had andere opstelling dan gewend. Eerst Erewijn, daarna de opening met 

massale opmars. Hierna optocht. Vervolgens aanvang wedstrijden. 123 gildes aanwezig. 

Ivm verlate aanvang koningschieten om 16.30u huiswaarts.  Voor het eerst sinds lange 
tijd ook jeugd erbij. Mark en Koen van Hout als vendelier, Bram van Hout als 

zilverdrager. Nick en Emma Bongers als prins en prinses bij Koningspaar.(29 gildeleden 
aanwezig). 

Het Sint Jacobusgilde heeft per 20-12-2017 46 betalende leden, waarvan 5 
ondersteunende leden, dus in totaal 41 gekostumeerde leden. 
 

Sint Jansgilde Gassel 

 

Historisch spektakel Graven 8 en 9 april 

Dit jaar namen we ook weer als gekostumeerd gilde deel aan beide dagen.  Het 
programma zag er in grote lijnen hetzelfde uit als vorig jaar. Vanaf de Hampoort naar het 
oude gemeentehuis waar de start van beide dagen plaatsvond. In de binnenstad waren er 

verschillende activiteiten en vele mensen waren in historische kledij gestoken. 
Gezamenlijk werd ook weer de dag afgesloten met een optocht van de binnenstand naar 

de Hampoort. Wij hebben ons weer laten zien. 
 

Kringkoning en kringkeizerschieten op 16 juli 2017. 
In 2017 waren er in het land van Cuijk geen gildedagen. Wij als gilde Gassel hadden 
daarom de kring gevraagd om het traditionele kringkoning en kringkeizerschieten in 
Gassel te mogen organiseren. Sinds de oprichting van de kring zou het anders de eerste 

keer zijn dat er geen kringkoning en kringkeizer verschoten zou worden. Dit zou 
natuurlijk zonde zijn. De kring heeft dit ook ingezien en ons de organisatie toegewezen. 

Verschillende koningen en keizers kwamen dan ook naar ons schietterrein om zich te 
meten met de andere koningen. Allereerst waren het de koningen die de strijd aanbonden 

met de koningsvogel. Na een spannend gevecht was het de koning van het gilde van 

Soest, Mark Leegwater, die de vogel na 148 schoten eraf schoot. Hij mag zich nu een jaar 

lang de Kringkoning noemen. Ook bij de keizers was er een lange strijd. Na liefst 239 
schoten ging uiteindelijk gildekeizer Willy Jaspers van St. Gregorius uit Heumen er met 
de titel vandoor. Ook voor de andere zestig gekostumeerde gildebroeders en -zusters, die 

met hun koning en keizer mee naar Gassel gekomen waren, was er de mogelijkheid om 
te schieten. Bij het onderdeel kampioen was het Theo Strik van het St. Jansgilde uit 

Gassel die met de eerste prijs naar huis ging. Bij de viertallen was het ook het gilde van 
Gassel die de prijs in eigen huis hield. Rond half zeven was er de prijsuitreiking. 
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Vicevoorzitter van de kring, Cor Bonants, overhandigende de winnaar het bijbehorende 
zilveren kringschild. Mooi weer, een mooi schietterrein in de bossen van Gassel, alles bij 

elkaar een gezellige en geslaagde middag. 
 

Deelname landjuweel 
Er waren goede prestaties van onze collega gilden uit de kring. Onze eigen 
jeugdgildebroeder Jurre van Boxtel behaalde bij het schieten een fraaie 3e prijs.  

 
Daarnaast heeft het gilde nog met verschillende schietwedstrijden en competitie schieten 
meegedaan.  

 
Natuurlijk ook het koningschieten op 24 juni: Het koningschieten werd na een spannende 

wedstrijd met 67 schoten beslist door Sander Schuurmans. Hij werd de nieuwe koning 

2017-2018. Jeugdkoning werd Harm van de Weem met 69 schoten en Peter Oppers ging 

met 133 schoten als prijskoning naar huis. Na de installatie van onze nieuwe koning, die 
het hoofdvaandel overschreed, en een heildronk op hem werd uitgebracht was het 
moment om onze nieuwe keizer Hessel van Boxtel te instaleren. Hij won in 2010, 2014 

en 2016 de koningstitel en werd daardoor keizer. Na het omhangen van de keizersbreuk 
mocht hij het hoofdvaandel overschrijden en aanvaarde daarmee het keizerschap. De 

huldiging van 4 van de 6 jubilarissen vond daarna plaats. Gerrit Strik kon wegens zijn 
gezondheid niet aanwezig zijn maar was ’s morgens al door een afvaardiging van het 

gilde in het zonnetje gezet. Henk Brans liet de huldiging door persoonlijke 
omstandigheden aan zich voorbij gaan. De voorzitter, Martien van Berkel had een 
lovend woordje voor al de jubilarissen. 25 en 40 jaar lid van het gilde is niet niks. 

 
Sint Lambertusgilde Huisseling 

Het St. Lambertusgilde heeft een rustig jaar achter de rug. Ze organiseerde weer 
verschillende activiteiten voor de gemeenschap voor zowel jong als oud.  

Het gilde heeft niet deelgenomen aan het landjuweel, maar daarentegen zijn ze met een 
aantal gildeleden naar Soest gegaan om alles te aanschouwen. Zo konden ze het een keer 
van een andere kant bekijken. 

Het hoogtepunt waren de jaarlijkse gildefeesten in september. Hierbij werd er om 
dagkoning geschoten waarbij Tom Neve het laatste schot loste. Bij de burgers was dit 

Gijs van Lieshout.  
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Sint Theobaldusgilde Overloon 
 

Koninklijke onderscheiding: 
Tijdens ons koningschieten kreeg Bas van Wieringen, 

uit handen  van onze burgemeester, een Koninklijke 
onderscheiding: Lid in de orde van Oranje Nassau, 
voor al zijn werk wat hij voor ons Gilde (waaronder 

25 jaar voorzitter) en de Overloonse gemeenschap 
heeft gedaan. (foto Bas) 

 
 

  
Koningin Annie Verberk: 

Op 2 juli schoot Annie Verberk zich tot koningin van ons gil de. 

Ze haalde dit jaar de “de dubbel” want 3 weken eerder haalde ze bij ons 
zuilenverschieten, ter nagedachtenis aan onze overleden gildeleden, ook al het laatste 

restje van de vogel naar beneden. (foto Annie koningin en foto Annie zuilenverschieten) 
 

 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
Koninklijk Sint Willibrordusgilde Geijsteren 

Er hebben weer diverse activiteiten plaatsgevonden bij het gilde van het Geijsteren.  
Een jaar waarin het gilde ook afscheid moest nemen van Baron de Weichs de Wenne. Op 
zondag 14 mei overleed hij op 83-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn dierbaren. De Baron 

was meer dan 50 jaar beschermheer en jarenlang (ere)voorzitter van kring Land van 
Cuijk.  

 

Zaterdag 20 mei 2017: Begrafenis beschermheer Baron de Weichs de Wenne 
Op deze morgen trekken we vanuit het gildehuis naar het woonhuis van onze 

beschermheer om hem daar op te halen. De kist zal worden vervoerd op een loopkoets 

van het woonhuis naar de kasteel alwaar de uitvaartdienst plaatsvindt.  

De dienst wordt voorgegaan door pastoor Wauben en op aanvraag van de familie zijn 
alleen het kringbestuur Land van Cuijk en de gilden uit de kleine kring uitgenodigd. 
Het is een mooie en waardige dienst met veel mooie anekdotes over de baron en het dorp 

Geijsteren in het bijzonder. Mooiste passage komt uit een prachtig verhaal wat een oude 
vriend over de baron vertelde aangaande hun gezamenlijke jacht op het landgoed welke 

vroeger nog zeer serieus werd bedreven maar wat later, toen steeds meer vrienden 



 

Jaarverslag 2017 Pagina 25 
 

afvielen, uitmondde in de gewapende wandeling. 
Na de dienst trekken we over de “brug beej Sjeng” naar het kerkhof alwaar onze 

beschermheer in het familiegraf zal worden bijgezet. 
Een droevige maar tevens ook zeer dankbare activiteit waarbij we als gilde trots  kunnen 

zijn hoe we dit afscheid waardig vorm hebben kunnen geven. 
 

Activiteiten waar het gilde aan deelgenomen heeft: 

21-05:   gildedag Oirschot 
26 en 27 mei: Rabarbertrekken 
15 juni: koningschieten, waarbij na 102 schoten Martijn van der Vorst zich tot  

jeugdkoning schiet en Cor Jakobs dit na 432 schoten deed.  
 

18 juni:  sacramentsprocessie en voorstellen koningen 

11 juni: defilé avondvierdaagse Venray 

6 t/m 9 juli: sheepdog trial Geijsteren, waarbij het gilde de openingsceremonie  
Verzorgde 

 

5 september: Landjuweel Soest 
Natuurlijk heeft het gilde nog aan verschillende acties en andere bijeenkomsten en 

wedstrijden deelgenomen. Een zeer actief gilde door en voor jong en oud. 
 

 
St. Martinusgilde Gennep 

Ere-Aalmoezenier Deken Huisman overleden 

 

 Ons bereikte het droevige bericht, dat onze Ere-

Aalmoezenier, Emeritus  Deken E.J.H. Huisman, 

donderdag 16 november 2017 van ons is heen 

gegaan. 

 

In  de gezegende leeftijd van 93 Jaar, heeft de Heer 

besloten om   

Deken E.J.H. Huisman weer tot zich te roepen. 

Hij was jaren onze Aalmoezenier. 

Tijdens iedere vergadering sprak hij inspirerende 

woorden om ons als St. Martinus Gilde te 

bemoedigen. en zo door te gaan waar wij als Gilde 

mee bezig waren. 

Met name tijdens het Patroonsfeest vervulde Deken 

Huisman een belangrijke rol. 
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Op zondag tijdens de fakkeloptocht leidde hij het spel van St. 

Martinus en de bedelaar rond de brandstapel. Hierna werd de 

brandstapel gezegend en  aangestoken. 

Ook bij het koningschieten de zaterdag voor Pinksteren sprak 

onze aalmoezenier een gebed uit dat wij in vriendschap en 

eenheid samen zouden strijden om de Koningstitel. 

Hij sprak altijd de hoop uit ‘moge de vogel vallen voor de H. 

Mis van 19.00u’. Dit lukte altijd. Onder klokkengelui werd de 

Koning begroet. 

Wij als St. Martinus Gilde zijn trots dat wij Emeritus Deken 

E.J.H. Huisman in ons midden mochten hebben.   

De uitvaart heeft plaats gevonden op zaterdag 25-11-2017. 

 

Salvator Mundi Oeffelt 

In Soest waren op zondag , 3 september , ruim 120 gilden uit geheel Nederland aanwezig 

om deel te nemen aan het prestigieuze landjuweel van het Groot Gaesbeeker Gilde uit 

Soest. 

Een landjuweel van een dergelijke 

omvang vindt slechts  zelden plaats. 

Een ritme van eens in de 7 jaar is zo’n 

beetje de regel maar in Soest is het 30 

jaar geleden dat een landjuweel van zo 

een omvang plaats heeft gevonden. 

Reden dan ook voor zeer veel gilden 

uit Nederland om met grote inzet deel 

te nemen. Er waren zeer veel prijzen te 

winnen maar er is natuurlijk altijd 

maar een de beste en de grootste. Dat 

is de Ereprijs die wordt toegekend aan 

het gilde dat in alle opzichten het 

mooiste, meest complete gilde van 

Nederland is. De uitstraling die Salvator Mundi uit Oeffelt toonde was  voldoende om 

die Ereprijs aan het Oeffelts gilde toe te kennen. Het gilde is mateloos trots op het 

verwerven van deze prijs die het gevolg is van veel inspanningen door veel mensen. Het 

Oeffelts gilde presenteerde zich in Soest met ruim 50 gekostumeerde leden die uiteraard 

allemaal gekleed waren in de recent aangekochte prachtige zwart met gele kostuums. Het 

grote succes is vooral te danken aan de saamhorigheid die traditioneel  bij de Brabantse 

gilden aanwezig is. Het gilde denkt natuurlijk ook alweer aan de toekomst waarin vele 

activiteiten op de agenda staan. Blijft u dus het gildewezen in Brabant volgen.  
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Het is mooi ,traditioneel en waardevol en vanaf nu is Salvator Mundi uit Oeffelt 

koploper daarin. 

Volg ons op facebook en onze website www.gildesalvatormundioeffelt.nl 

Op de foto neemt onze gildekoning Jan-Willem Fransen het schild in ontvangst 

behorende bij de uitverkiezing. Dit schild gaat zoals gebruikelijk deel uitmaken van het 

prijzenvest dat al honderden jaren met dergelijke schilden is gevuld. 

Ook bij de jeugd heeft Koningsdag ons een nieuwe Koning gebracht. 

Traditioneel beleefde Gilde Salvator Mundi uit Oeffelt dit weer jaar haar Koningsdag op 

1e Pinksterdag en juist dit jaar stond die dag vol met verrassingen. Allereerst was er de 

nieuwe locatie. De vorige locatie naast de ingang van het Sportpark de Zwaluw moesten 

we na vele jaren verlaten. De huidige regelgeving liet het niet meer toe om daar onze 

Koningsdag te beleven. We zijn met z'n allen enige maanden geleden gestart met het 

geschikt maken van ons terrein aan de Rijtjes zodat het nu voor de eerste keer gebruikt 

kon worden voor geweerschieten. Ons terrein hebben we al enkele jaren in gebruik voor 

het kruisboog schieten en nu dus ook voor geweerschieten met een kogelvanger. Op de 

verlanglijst van het gilde staan nog de voorzieningen die we echt nodig hebben op dit 

evenemententerrein.  

Het Koningsschieten begon traditioneel met het jeugdschieten. De 10 jeugdleden gingen 

hun uiterste best doen om Koningin 2016 Faye Kaak te onttronen. Dit lukte met het 65e 

schot. Daarmee is Mart Fransen de nieuwe jeugdkoning 2017 van ons gilde. De 

onderkoning bij de jeugd is Dion Piek. Beiden waren heel trots op deze prestatie. 

Hierna begon het grote werk bij de volwassen leden. Het gilde had 5 kandidaat keizers. 

De vraag was dan ook , wie onttroont Keizer Leo de Wit  nadat hij tien jaar dit eervolle 

ambt heeft bekleed. Dit lukte gildebroeder Jan Aldenhoven met het 130e schot. Daarmee 

is hij de nieuwe Keizer van Salvator Mundi geworden en zal dat mogelijk vele jaren 

blijven totdat ook hij weer 

onttroont zal worden.  

Omdat we wel een nieuwe Keizer 

hebben maar nog geen nieuwe 

Koning was er een extra ronde 

nodig om die Gildebroeder of 

Gildezuster tot Koning of 

Koningin te laten schieten. Dit 

lukte Jan-Willem Fransen met het 

107e schot en als onderkoning 

plaatste zich Ben van Vonderen. 

 

http://www.gildesalvatormundioeffelt.nl/
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Cloveniers of schutterye tot Grave 
Het jaar 2017 in de geschiedenis van ons gilde, was een actief en succesvol jaar. 

 
Op onze algemene voorjaarsleden vergadering legde Aron vd Wees na 4 jaar zijn functie 

als onze gewalter neer. Leo Burgers was als kandidaat beschikbaar en werd met een 
ruime meerderheid door de leden gekozen als nieuwe gewalter. Anthony Peeters werd als 
nieuwe penningmeester gekozen. 

 
Op 8 en 9 april was ons Historisch spektakel, groter, rijper, nog mooier als het 

voorgaande jaar. Voorafgaand werden scholen bezocht waar een stukje geschiedenis van 
ons stadje werd toegelicht, de schoolkinderen bezochten de Hampoort, de trebuchet en 

onderaardse gang. De weken voorafgaand werd een winkeltje in de stad geopend waar 
traditionele kleding kon worden aangeschaft door de inwoners van ons stadje, de dames 

van ons gilde deden goede zaken en vonden het erg leuk om, om beurten de winkel te 

bemannen (bevrouwen eigenlijk)  
  

We mochten een flink aantal andere gildes verwelkomen waaronder Escharen en Gassel. 
Op Bekaf ons half bastion stond het vol met kramen en demonstraties, zwaardvechten, 

roofvogels, smeden en maliënkolders breien.  Voor de Hampoort werd paling gerookt en 
kon men foto’s maken in traditioneel kostuum.  De poort was geopend voor bezoekers, 
evenals het Graafs museum,  Generaal von Rabenhout en zijn Franse tegenstander 

markies de Chamily gaven acte de préséance.   
De beide dagen werden druk bezocht, in de Hampoort was een gezamenlijke 

breugeliaanse maaltijd. De trebuchet  “de geest” werd een aantal malen afgevuurd, 
evenals de kleine trebuchets welke door de kinderen afgevuurd mochten worden.  

  

Op zaterdag 13 mei was het gemeentekoning schieten, dit jaar was het gilde van 

Escharen de gastheer. Na 233 schoten werd onze Jos vd Port van de Cloveniers de 

gemeentekoning 2017 van Grave.  

Op 9 september was het zover, het jaarlijkse koning schieten bij ons gilde, de 

broederschap werd voor een korte tijd in de wacht gezet en strijd barste los.  Leo Burgers 

schoot uiteindelijk na 100 schoten de vogel definitief naar beneden. Daarmee werd hij 

voor de 2e maal koning (eerder in 2006) een bijzondere gelegenheid een gewalter die ook 

koning is. Na de gebruikelijke saluut schoten op de loswal werd in de Hampoort op zijn 

koningschap getoost.  
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JAARVERSLAGEN COMMISSIES 

 
TROM-EN BAZUINCOMMISSIE  

 
De Tromcommissie wenst U het beste voor het nieuwe jaar en dat U veel muzikaliteit in 
goede gezondheid mag beleven. 

 
De tromcommissie heeft het afgelopen jaar 3 maal gezamenlijk vergaderd. 

Om het landjuweel te Soest voor te bereiden en de indelingen voor de wedstrijden te 
maken hebben we nog 3 maal met het dagelijks bestuur vergaderd.  

Verder hebben we ook alle vergaderingen van de tromcommissie van de federatie 
bezocht. 

We hebben in 2017 niet met de tamboerleiders vergaderd omdat er geen nieuws te 

melden was. 
 

Omdat er in 2017 geen kring gilde dag was en er door onze kring niet is deelgenomen aan 
het federatie toernooi zijn er dit jaar geen promotie. 

Ook worden er geen diploma’s en certificaten uitgereikt. 
 
VENDELCOMMISSIE  

 
We zijn in 2017  met de vendelcommissie uitgebreid met gildenbroeder  

Oscar Huizinga van het Sint Lambertus gilde Milsbeek. 
In 2017 is er helaas geen indoorjeugdvendeltoernooi geweest. 

We hebben het afgelopen jaar een prachtige gildendag, landjuweel Soest, gehad. 
De organisatie was perfect. Het weer was goed. 

Er hebben wel een paar communicatie foutjes hierbij plaatsgevonden. Dus een volgende 
keer zal er beter afgestemd worden met het federatiebestuur. 
 

NBFS-toernooi 16 september Stratum 
Het NBFS toernooi vond plaats te Stratum. Prachtige gelegenheid en goed georganiseerd. 
 

Promoties: 
We hebben dit jaar geen promoties. 
 

Vooruitblik 2018 
De vendelcommissie gaat in het voorjaar 2018 in maart een avond of een middag 
organiseren voor de juryleden en vendelleiders. Hier zullen o.a. de richtlijnen voor 

juryleden besproken worden. 

• Aandacht van jury ten opzichte vendelier moet ten allen tijden de volle aandacht     

krijgen. 

• Jeugdvendeliers en jeugdgroepen bij het laten vallen van de vlag toch punten te 

geven door bij rubriek reinheid een 0 te geven. En op het formulier bij 
opmerkingen te schrijven over het niveau van de vendelier. 

• Met ingang van 2018: de leeftijd van de klasse Vaandel Z.A te verlagen van 40 

naar 30 jaar. 
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Het komend jaar zal in de gehele federatie een proefjaar zijn in de discipline  
Er zal ook een proef komende jaar in de hele federatie zijn in de discipline 

groepsvendelen senioren. De discipline wordt uitgebreid met groep 3 of 4 vendeliers en 
groep 5 of meer vendeliers. 

 

Kalender 2018 
- 4 maart: Indoor jeugdvendeltoernooi te Moergestel 

- 1 juli:     Gildendag te Groeningen 
 

 

SCHIETCOMMISSIE  

In 2017 hadden we geen gildendag, maar wel een landjuweel en kringkoning/keizer 

schieten. 

 

Het kringkoning en kringkeizerschieten vond plaats in Gassel op 16 juli. Hierbij werd de 
keizerskruis gewonnen door Willy Jaspers van St. Gregorius Gilde Heumen. 
Het koningskruis werd gewonnen door Mark Leegwater van het Groot Gaesbeeker Gilde 

Soest. De keizersvogel was te sterk en er is daar ook met een verstelbare diopter 
geschoten. (een foute diopter kan verlopen) 

 
Het landjuweel vond plaats in Soest op 3 september. Een hele mooie dag en ook zeer 

goed verlopen. Wat het schieten betreft, kwam het schietmateriaal van kring Land van 
Cuijk. Namens de schietcommissie aan allen die prijs hebben gewonnen (zie uitslagen) 
proficiat.  

 
Commissienieuws: 

Henk Jans heeft, gezien zijn leeftijd, aangegeven te gaan stoppen als commissielid. Henk 
heeft heel veel voor de commissie gedaan en betekend. Grote dank vanuit de commissie 

en vanuit de kring. Henk heeft zelf een commissielid aangedragen, namelijk Leo 
Commans uit Sambeek.   
 

COMMISSIE STANDAARDRIJDEN 

 

Activiteiten in 2017: 
In de kring Land van Cuijk hebben we nu ongeveer 10 actieve standaardruiters. 

De vergadering van de federatiecommissie standaardrijden wordt altijd gehouden op de 
eerste zaterdag na carnaval, in Tongelre. 

 
Dit jaar waren er binnen de kring Land van Cuijk geen gildedagen. Wel hebben heel veel 
gilden deelgenomen aan het Landjuweel op 3 september, georganiseerd door het Groot 

Gaesbeecker Gilde uit Soest. En aangezien het Soester gilde ook onder onze kring valt, 
zijn vanuit de commissie standaardrijden ook hier weer enkele mensen betrokken 

geweest met betrekking tot de organisatie rondom het standaardrijden. Omdat het een 
landjuweel betreft, deze keer in samenwerking met de federatieve commissies. 

 
Vlak daarna, aan het einde van het seizoen, is op 17 september het federatietoernooi V-T-
B-S gehouden, deze keer in Eindhoven.  
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Helaas doen er, al een aantal jaren, niet zo heel veel ruiters mee aan deze wedstrijd. 
Ondanks dat, en ondanks de zeer grote verschillen in niveau en opleiding van de paarden 

en ruiters, was er toch een mooie wedstrijd. 
 

Sinds 2014 wordt het ontvangen van de juryleden, het uitdelen en weer terug innemen 
van alle juryrapporten, het berekenen van de uitslag enzovoort geheel door de commissie 
standaardrijden in eigen hand gehouden. Dit betekent alleen wel, dat minimaal 1 

commissielid dan tijdens een gildedag zelf niet kan deelnemen aan het standaardrijden. 
  

Vooruitblik naar 2018: 
Zoals elk jaar is in het voorjaar de vergadering van de federatiecommissie. 

 

Wat betreft gildedagen in 2018: op 1 juli staat de gildedag in Groeningen gepland. 

Uiteraard zal de commissie standaardrijden hierbij weer medewerking verlenen. 

Het federatietoernooi V-T-B-S in 2018 wordt op 16 september gehouden in Esch. 
 
Wat betreft de commissie Standaardrijden: De commissie bestaat momenteel uit twee 

leden voor alle werkzaamheden. Twee jaar geleden, en vorig jaar, is er contact gezocht 
met alle gilden binnen de kring, en gevraagd worden wie er eventueel interesse heeft om 

de commissie standaardrijden te komen versterken. Standaardruiter Emiel van de Weijer 
van het gilde van Oploo heeft hierop toegezegd, vanaf komend jaar bestaat de commissie 

standaardrijden dus uit 3 personen: 
Voorzitter: Antoon van Duinhoven, gilde Milsbeek 
Secretaris: Mark Rutten, gilde Maashees 

Lid:  Emiel van de Weijer, gilde Oploo 
 

 

SAT-COMMISSIE  

 
Het jaar 2017 was voor de nieuwe SAT-commissie een overgangsjaar, dit kon omdat er 

in 2017 geen gildendag in onze kring Land van Cuijk was. 
We hebben als SAT-commissie niet stil gezeten, we zijn een rondgang langs alle gilden 
bezig, (naar de gilden toe, geen grote vergadering), we willen weten hoe het gaat bij het 

gilde , wat er leeft bij het gilde, hoe ze over het organiseren van gildedagen denken, over 
het huidige dagprogramma van een gildedag, hoe denken ze over het kringbestuur 

algemeen. 
We hebben op dit moment 22 gilden bezocht, dus nog 10 gilden, het presenteren van de 

bevindingen zal niet gebeuren op de jaarvergadering van 24 februari 2018, datum en 
locatie worden later bekend gemaakt. 
 

We hebben op dit moment nog geen functieverdeling ingevuld (voorzitter en secretaris), 
dit wordt in het jaar 2018 (commissie is nog niet compleet) bekeken. 
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De SAT-commissie bestaat uit de onderstaande samenstelling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling commissie Studie, Archief en Tentoonstelling   06-11-2017 

 Naam Plaats Tel.nr. E-mail 

HC Herman-Jan van 

Cuijk 

Boxmeer 0485-576368 hjvancuijk@hotmail.com 

TN Theo Noy Heumen 024-3583016 tnoy@caiway.nl 

HG Harrie Gooren Blitterswijck 0478-532366 familliegooren@ziggo.nl 

LH Ludo Hartjes Milsbeek 06-23376967 lcm.hartjes@ziggo.nl 

PJ Peter Janssen Geijsteren 06-53325410 pgjmjanssen@ziggo.nl 

KL Kees Lenkens Oploo 06-20252746 keeslenkens@hotmail.com 

     

CB Cor Bonants  

bestuur Kring LvC  

Beugen 0485-361919 corbonants@gmail.com 

mailto:hjvancuijk@hotmail.com
mailto:theonoy@zonnet.nl
mailto:familliegooren@ziggo.nl
mailto:keeslenkens@hotmail.com
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UITSLAGEN WEDSTRIJDEN 
 

Landjuweel 3 september Soest 
 
Vendelen individueel jeugd t/m 12 jaar 

2e  Lianne Philips   St. Ant./St. Seb./H. sacr. Beugen 47,5 punten 

Vendelen individueel klasse A 

2e  Marc Ermens   St. Matthiasgilde   Oploo  60,0 punten 
 
Gildetrom Individueel klasse E 

1e  Eric Langenkamp  St. Anthonius Abt   Blitterswijck 87,5 punten 
 
Gildetrom groep Jeugd/senioren  

1e      St. Anthonius Abt  Blitterswijck 161,5 pnt. 
 
Muziektrom jeugd 

1e  Vince Rutten   Onze Lieve Vrouwe Gilde Holthees 58,5 punten 
 
Muziektrom klasse B 

1e Mathijs Linders  St. Anthonius Abt  Blitterswijck 66,5 punten 
 
Muziektrom klasse E 

1e  Eric langenkamp  St. Anthonius Abt  Blitterswijck 74,0 punten 

 
Muziektrom Groepen Ereklasse zonder klaroen 

1e     Onze Lieve Vrouwe Gilde Holthees 99,0 punten 
 

Geweerschieten individueel kampioen 

1e prijs  Marco Verstraaten  St. Anthonius Gilde Sambeek 
2e prijs  Josje Derks  St. Lambertusgilde Milsbeek 

 
Geweerschieten viertal wip 

1e prijs  St. Anthonius Gilde Sambeek 

2e prijs  St. Anthonius Abt Gilde Blitterswijck 
 
Geweerschieten jeugd 

3e prijs  Jurre van Boxtel St. Jansgilde Gassel  
 
Standaardrijden Route blauw 

2e prijs  Antoon van Duijnhoven St. Lambertusgilde  Milsbeek 77,0 punten 
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Vervolg uitslagen Landjuweel 
 
Optocht  

Categorie A t/m 20 gildeleden 

1e prijs    St. Antonius Abt   Mook  886 punten 
3e prijs    St. Anthonius en St. Nicolaasgilde Groeningen 849 punten 

 
Categorie B 21 t/m 29 gildeleden 

1e prijs    St. Lambertusgilde   Milsbeek 891 punten 
 
Categorie C >30 gildeleden 

1e prijs    St. Antonius Abt   Blitterswijck 894 punten 
2e prijs    St. Ant. St. Seb. Heilig Sacr. Beugen 882 punten 

 

Het landjuweel is gewonnen door Gilde Salvator Mundi Oeffelt  896 punten  
 

 

NBFS toernooi VTBS Stratum 17 september  
 
Vendelen klasse A 
 

2e  Marc Ermens   St. Matthias gilde   Oploo  58,6 punten 

3e  Barry v.d. Vorst  St. Matthias gilde   Oploo  56,3 punten 
 
Vendelen klasse B 

4e  Roberto Philips  St. Ant./St. Seb./H. sacr. Beugen 43 vlgs regl. 
 
Klasse V t/m 49 jaar 

2e  Willem Hamers  St. Barbaragilde  Ravenstein 53,3 punten 
 
Klasse V 50+ 

1e  Mart Ermens   St. Matthiasgilde  Oploo  54,3 punten 
2e  Lambert Essers  St. ant./St. Seb./H. Sacr.  Beugen 52    punten 

4e  Marco Robins  Salvator Mundi  Oeffelt  50,6 punten 
 
Klasse V za 

5e  Marius Gieben  Salvator Mundi  Oeffelt  45 punten 
6e  Toon Philips   St. ant./St. Seb./H. Sacr.  Beugen 45 punten 

7e  Wouter Schoonhoven St. Lambertusgilde  Milsbeek 44 punten 
 
Klasse Jeugd 13-15 jaar 

2e  Evi Willems   St. ant./St. Seb./H. Sacr.  Beugen 47,6 punten 
4e  Danique Jansen  St. Lambertusgilde   Milsbeek 45,6 punten 

6e Sem Willems   St. ant./St. Seb./H. Sacr.  Beugen 45,3 punten 
9e  Iris Fransen   Salvator Mundi   Oeffelt  43,0 punten 
10e  Vincent Verbraak  St. Barbaragilde  Ravenstein  42,6 punten 
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Vervolg NBFS toernooi VTBS Stratum 17 september  
 
Klasse Jeugd t/m 12 jaar 

1e  Teun v.d. Zanden  St. Antonius/St. Nicolaas Groeningen 47,3 punten 

4e Stan Kusters   St. Antonius/St. Nicolaas Groeningen 43,3 punten 
8e  Lianne Philips  St. ant./St. Seb./H. Sacr.  Beugen 43,0 punten 
 
Groepen 4/5 

3e      St. Matthiasgilde  Oploo  48,6 punten  

 
Groepen jeugd  

2e      St. ant./St. Seb./H. Sacr.  Beugen 46,0 punten 

3e     Salvator Mundi  Oeffelt  44,6 punten 

 
Trommen groepen senioren klasse A 

1e      St. Matthiasgilde  Oploo  166 punten 
 
Trommen Senioren klasse E 

4e  Theo Heiligers  S. Matthiasgilde  Oploo  76,0 punten 
 
Trommen senioren klasse A 

2e  Ties van Riet   St. Matthiasgilde  Oploo  75,5 punten 
3e  Jan van Riet   St. Matthiasgilde  Oploo  75,5 punten 

 
Bazuin blazen senioren klasse C 

4e  Linda Lelieveld  St. Anthonius Abt  Mook  53,0 punten
   

 

 

Voor akkoord 

 

Voorzitter Karel van Soest 

 

Datum: 

 

Handtekening: 

 

Vice-voorzitter Cor Bonants 

 

Datum: 

 

Handtekening: 

 
 

 
 


