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VOORWOORD 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de Kring Land van Cuijk 2018 
 

Het jaarverslag is een weergave van alle activiteiten die in 2018 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 2018. Vanaf pagina 12  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. 
 

Communicatie en PR verliepen in het jaar 2018 via website, mail en facebook. 
  
Het bestuur van kring Land van Cuijk dankt alle commissies voor hun inzet in het 

afgelopen gildejaar 2018. Ook dank aan alle juryleden die hun bijdrage hebben geleverd 
tijdens wedstrijden.  

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

afgelopen gildejaar geeft. 
 
 

 
 

Megen, 9 januari 2019 
 

 
Bestuur Kring Land van Cuijk 
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IN MEMORIAM 
 

In dankbare herinnering gedenken wij alle gildebroeders en gildezusters die ons in het 
kringgildejaar 2018 zijn ontvallen: 

 
30-01-2018 Ida Tillemans     89 jaar Heilig Bloedsgilde   Boxmeer 

 
10-02-2018 Jan Centen     78 jaar St. Ant. St. Seb. H. Sac.  Beugen 
 

24-02-2018 Riet van Zwam    84 jaar Cloveniers of Schutterye Grave 
       tot Grave   

 
01-03-2018 Mia Janssen     89 jaar St. Lambertusgilde   Milsbeek 

 
15-04-2018 Lies Queens-de Bruin  88 jaar St. Lambertusgilde   Milsbeek 
 

24-06-2018 Theo Bonants    79 jaar St. Ant.-St. Seb. En H.Sacr. Beugen 
 

08-11-2018 Jan Arends     84 jaar St. Sebastianusgilde   Vianen 
 

20-12-2018 Henk van Leeuwen    89 jaar  St. Lambertusgilde   Huisseling 
 
De vermelde datum is de datum van overlijden 

 
Overledenen Groot Gaesbeeker gilde Soest 

 

13-02-2018 P.N. (Peter) Merts         69 jaar  

22-01-2018 Mevr. J.C.H. (Joke) de Beer - Wolfsen    52 jaar  

01-02-2018 Dhr. C.P. (Cees) Hilhorst     80 jaar  

06-02-2018 Dhr.  C.A.C. (Cees) van Doorn    80 jaar  

21-02-2018 E.A. Hengeveld - Looijen  

03-03-2018 J.M.G. (Annie) Huiden – Sturkenboom   84 jaar  

29-03-2018 Dhr. G.W. (Gerard)  van de Grift    84 jaar   

25-04-2018 Dhr. J.J. (Jaap) Plekkepoel     89 jaar  

22-04-2018 Mevr. P.G. (Nel) Valk - van Luytelaar   70 jaar  

06-05-2018 Mevr. A.M.J. (Sjaan) Stalenhoef – Hogenelst  78 jaar  

02-06-2018 Mevr. M. (Marleen) Westeneng – Vonk   79 jaar  

09-07-2018 Mevr. E. (Bep) van der Lugt – Wijnhoff   71 jaar  

28-07-2018 Mevr. H.G. (Lenie) van Logtestijn - van der Linden 74 jaar  

12-09-2018 Dhr. F.I.J (Franco) van der Lugt     79 jaar  

04-10-2018 Dhr. B.J.M. (Ben) van der Linden    69 jaar   

 

 

 

 



 

Jaarverslag 2018 Pagina 4 
 

Diverse kiekjes 
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                                                                                                 Nieuwe kringkapitein  
 
 

 
 

 
 

                                                                                
 
 

                                                                                        Indoor jeugdtoernooi 
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KRINGACTIVITEITEN 

 
Bestuursvergadering kringbestuur – 10 januari 2018 
Tijdens deze bestuursvergadering waren alle bestuursleden aanwezig. De agenda voor de 
jaarvergadering werd verder doorgenomen en vastgesteld zodat deze verstuurd kon 

worden. Daarnaast werd het huidige boetesysteem besproken en een voorstel van hoogtes 
boetes vastgesteld. Dit voorstel zou dan met de jaarvergadering ter stemming worden 

gebracht. Ook kwam het project 2025 ter sprake en werden de notulen van de extra 
hoofdliedendag november besproken. Deze notulen zouden samen met de uitnodiging 
naar de gilden worden gestuurd. 

 

Bestuursvergadering kringbestuur – 19 februari 2018 
Tijdens deze bestuursvergadering was Will Fransen wegens vakantie afwezig. De agenda 

voor de jaarvergadering werd besproken en hier en daar wat notities bijgeplaatst.  
Verder werd de post en ingekomen mail behandeld. 
 

Jaarvergadering Kring Land van Cuijk – 24 februari 2018 
 
De kring jaarvergadering vond dit jaar plaats in Linden, georganiseerd door het St. 

Antoniusgilde en Mariagilde. Na een korte, maar mooie mis was er een goed gevulde 
koffietafel, waarna de jaarvergadering begon. Er waren van 25 gilden een afvaardiging 
aanwezig.  

 

NBFS-vergadering algemeen bestuur -  6 maart 2018 
Namens kring Land van Cuijk nam Cor Bonants deel aan de vergadering.  
De jaarrekening 2017 is door de kascontrolecommissie goed gekeurd. Vergadering ging 

akkoord met opname van het jeugdindoortoernooi te Beugen op 16 december in de 
NBFS en gildetrom kalender.  

Annie Maas-van Dijk uit Den Dungen gaat de functie van federatiesecretaris van Ton de 
Brouwer overnemen. Ze wordt in functie benoemd en maakt dus geen deel uit van het 

federatiebestuur.  
Ko Huijbrechts en Rob Voet houden een voordracht over de toekomst. Vergadering gaat 
akkoord om verder te gaan met de voorgestelde uitgangspunten. Er komen wijzigingen in 

de privacywet. Gerry van der Schoot is hier beroepshalve mee bezig en zal voor de 
kringen en diens besturen een verhaal hierover uiteen zetten. Wat mag wel en niet met 

persoongegevens. Commissie Mixta boekt maar matige ontwikkelingen. 
Diverse kringen gaven aan dat men druk is met kringdagen te organiseren. Maasland 

geeft aan dat er gekeken gaat worden naar de financiering hiervan. 
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NBFS-vergadering Trom en Bazuincommissie – 16 maart 2018 
Vanuit kring Land van Cuijk waren Geert Janssen (voorzitter) en Maik Vloet 
vertegenwoordigd op deze vergadering. De belangrijkste punten uit deze vergadering 
waren:  

• Overname secretariaat van Truus van der Schoot door Frank Smetsers  

• Opleiding trominstructeur inmiddels 5 cursusavonden geweest. De lessen voor 

bazuininstructeur start in april 

• Federatietoernooi Esch 16 september, nog weinig te melden. 20 maart komt de 

technische commissie bijeen. 
 

Bestuursvergadering –  16 april 2018 
Allen waren aanwezig. Een belangrijk item was de aanpak om een jeugdcommissie op te 

zetten. Wie gaat de kar trekken en wie kunnen we benaderen die we ook aan het bestuur 

kunnen toevoegen. Daarnaast de opvolging van Hay Gooren werd besproken. Eric 
Janssen Milsbeek zal kringkapitein worden en overdracht zal met de gildedag 

Groeningen zijn. Will geeft aan dat hij stopt als voorzitter bij gilde Oeffelt. Daarnaast 
stelt hij zich niet meer verkiesbaar als bestuurslid kring bij kringjaarvergadering 2019. 

 

Bestuursvergadering –  18 juni 2018 
Allen waren bij de bestuursvergadering aanwezig. De aankomende gildedag Groeningen 

werd besproken, waarbij de overdracht van kringkapitein ook werd doorgenomen. Allen 
van het bestuur vervoegen zich na de optocht bij genodigden. Overdracht vindt plaats net 
voor slangedefilé.  

 
NBFS- algemene vergadering –  17 april 2018 
Vanuit Kring Land van Cuijk waren aanwezig Cor Bonants, Geert Janssen, Marc 

Pijnenburg en marisca Vossen. In deze vergadering werd Annie Maas benoemd tot de 
eerste vrouwelijke secretaris bij de NBFS. Zij neemt het stokje over van Ton de Brouwer. 
Zij zullen nu nog samenwerken zodat ze goed ingewerkt is.  

Vanuit de schietcommissie is er een proef met jeugd onder de 16 jaar onder begeleiding te 
laten meeschieten in een viertal. Het voorstel om dit aan te passen binnen de gehele 

NBFS wordt door de vergadering aangenomen.  
De commissie standaardrijden komt met het voorstel om ringsteken op te nemen in de 

wedstrijden. Dit wordt voor alsnog van tafel geveegd, maar mag wel als demonstratie 
getoond worden aan publiek.  
Commissie trommen en bazuin geeft aan dat ze in november met een 

reglementswijziging komen.  
Er komen weer instructeurscursussen voor vendelinstructeurs in het najaar. Er zijn reeds 

5 aanmeldingen.  

NBFS is aan het werk met een vernieuwde website waarbij alle kringen info hebben 

moeten aanleveren. Men is nog druk zoekende hoe om te gaan met de nieuwe 
privacywet. 
 

NBFS Toernooi Kruisboog op Wip  – 15 april 2018 
Toernooi heeft plaatsgevonden in Soerendonck. Opkomst was niet groot 49 schutters met 
3 jeugdschutters.   
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NBFS-vergadering SAT-commissie –  28 april 2018 
Vanuit kring LvC was er niemand aanwezig. In deze vergadering is de invulling van de 
hoofdliedendag 13 oktober besproken. Het thema van dit jaar is “de boog kan niet altijd 
gespannen zijn”. Vanuit de diverse kringen werd uiteengezet waar ze mee bezig waren.  

De nieuwe AVG-wet was weer een vee besproken item, alsmede immaterieel erfgoed. 

 

NBFS voortgangsoverleg 14 mei 2018 
Dit voortgangsgesprek ging over de toekomst 2025 en was belegd door de 2 adviseurs Ko 
Huijbrechts en Rob Voeten. Belangrijke punten uit dit overleg waren Organisatie NBFS 
en portefeuilleverdeling. Is dit goed afgestemd op persoonlijke expertise. Hoe is de stand 

van zaken m.b.t. uitwisseling van zaken. Hoe is het met de populatie binnen gilden? Hoe 
is het met de kennis en kunde binnen de diverse gilden gesteld, is hier een beeld van in de 

afzonderlijke kringen? Allerlei punten werden aangehaald en besproken. Bij dit overleg 

zijn Karel van Soest en Cor Bonants aanwezig geweest namens onze kring. 
 

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 geweerschieten Borkel – 2 september 2018 
De opkomst was erg laag. Hierdoor werd het prijzenaantal aangepast. Er waren wat 
misverstanden bij de schrijvers bij het schieten van de viertallen, maar werd snel recht 

getrokken.   
 

Bestuursvergadering – 10 september 2018 
Marisca Vossen was afwezig, verder was iedereen aanwezig. Will heeft genotuleerd. 

Belangrijkste punten waren de evaluatie van 24 augustus, uiteenzetting van de 
gesprekken van de GAC met de gilden. Evaluatie gildedag Groeningen: Ere-tribune was 

geen goede plaats, men moest gaan staan om iets te kunnen zien. Daarnaast moet de 
drinkpauze verbeterd worden om de optocht door te laten lopen. Nu hadden 
standaardruiters hier veel last van. 

 

NBFS Vendel-Trom-Bazuin-Standaardrijden toernooi – 16 september 2018  
In Esch heeft het VTBS toernooi zonder problemen plaatsgevonden.   
 

Overleg GAC en kringbestuur – 1 oktober 2018 
De aanleiding van het overleg was de uiteenzetting van de gesprekken die de GAC met 
alle gilden heeft gehad, waarvan uitleg en verslag op vrijdagavond 29 augustus heeft 
plaatsgevonden in Milsbeek. Tijdens dit overleg heeft de GAC de bevindingen en 

adviezen ten aanzien van gildedagen en kringbestuur verwoord.  
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NBFS-Algemeen bestuursvergadering – 9 oktober 2018 
Vanuit Kring LvC is Karel van Soest en Cor Bonants naar de vergadering in Oirschot 
geweest. De begroting voor 2019 werd door de penningmeester toegelicht. Aan de 
begroting wordt het jaarlijks kranslegging Brabantse dodenherdenking september 

toegevoegd. Daarnaast werd alle nieuws uit de kringen en EGS geventileerd. 

 

NBFS – vergadering schietcommissie geweer – 11 oktober 2018 
Vanuit kring LvC waren Leo Gomans, Frans Siroen en Marc Pijnenburg 
vertegenwoordigd. Het NBFS-toernooi van 2 september werd geevalueerd. Opkomst was 
erg laag en alle prijzen werden door schutters uit kring Maasland gewonnen. Men 

prefereerde liever een zilveren schildje i.p.v. een geldprijs. Toekomst van dit toernooi 
werd besproken, want opkomst wordt steeds lager door drukte onder de schutters. 

Sommige toernooien komen veel schutters op af en sommige wedstrijden is de opkomst 

ook laag. Dit is per kring verschillend. Kring Kempenland heeft nog een gemiddelde 

opkomst van 140 terwijl andere kringen rond 30-40 schutters zitten. Belangrijk is om te 
weten wat er veranderd moet worden aan het huidige NBFS-toernooi zodat er weer een 
hogere opkomst is.  

Er komt een nieuwe versie in de richtlijn geweerschieten waarin ook de jeugd in een 
viertal een plaats moet krijgen.  

EGS Leudal is de inschrijving niet goed verlopen bij een twintigtal gilden waardoor hun 
koning niet mee kon schieten. De inschrijfformulieren waren niet goed doorgelezen 

waardoor de inschrijving niet geldig was op zaterdag. 

 
Hoofdliedendag ’s-Hertogenbosch - 13 oktober 2018 
De animo voor de hoofdliedendag loopt elk jaar terug. De heilige mis werd opgeluisterd 

door het Onze Lieve Vrouwe Schuts uit Elshout 
Op het programma stond de presentatie van de gilde-app, maar helaas kon deze niet 

gepresenteerd worden. Daarnaast was er een uiteenzetting over de nieuwe AVG-wet 
door Gerry van der Schoot. Er werd een lezing over bogen gehouden. 
Ton de Brouwer kreeg een mooi en waardig afscheid waarbij hij toegezongen werd door 

het gildekoor Dinther. Aan het eind was iedereen in de gelegenheid om afscheid te 
nemen. Alle gilden hadden een klein flesje met drinken voor hem mee gebracht. 
 

NBFS-jaarvergadering vendelcommissie – 23 oktober 2018 
Namens Kring Land van Cuijk waren Cor Bonants en Oscar Huizinga naar deze 

vergadering geweest. De belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen in deze 
vergadering zijn: 

- Proef Groepsvendelen  die federatief breed uitgezet is, loopt goed 

- Proef LvC om bij Vendelen za 30 jarigen toe te laten, verloopt ook goed. Proef 

wordt doorgetrokken naar 2020 vanwege afwezigheid van een gildedag in 2019. 

- Federatietoernooi Esch is goed verlopen 
- Jeugdtoernooi Moergestel 100% inzet, geen hoge opkomst 

- Jeugdtoernooi Beugen 16 december gepland, tot nu toe wel voldoende vendeliers 
maar slechts 2 tamboeren en 1 bazuin blazer 
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Bestuursvergadering  – 26 oktober 2018 
Dit was de laatste bestuursvergadering die bij Will plaats vond. Maurice Franssen is 
intussen samen met zijn dochter al bezig met de jeugdcommissie NBFS.  
De extra hoofdliedendag werd doorgenomen waarbij het voorstel tot 

contributieverhoging, verandering van gildendagen volgens GAC 
(gildenadviescommissie) en aftredend bestuurslid en in 2020 aftreden kringsecretaris-

penningmeester, aan bod zouden komen.  
 

Extra hoofdliedendag kring LvC – 2 november 2018 
Op zaterdagochtend 2 november heeft er een extra hoofdliedendag voor de gilden LvC 

plaats gevonden in Zeeland. De belangrijkste speerpunten in dit overleg was de toekomst 
van de gilden, hoe krijgen we nieuwe aanwas en hoe krijgen we het stoffige image van 
het gilde, hoe krijgen we meer betrokkenheid gilde en samenleving. Ludo Hartjes 

verwoorde namen GAC wat hun advies was ten aanzien van gildedagen. 
Daarnaast werd nog een keer aangehaald dat het kringbestuur op zoek was naar nieuw 

bestuurslid i.p.v. Will Franssen en voor 2020 een nieuwe secretaris/penningmeester. 
Daarnaast werd het idee opgegooid om de huidige taak van secretaris/penningmeester 

uit elkaar te trekken, dus iemand verantwoordelijk voor gildedagen, penningmeester en 
secretaris los van elkaar te zien. Dit wordt nog verder bekeken. 
 

NBFS- SAT-commisse vergadering  – 10 november 2018 
Land van Cuijk was nog niet vertegenwoordigd. De diverse kringen hebben verslag 
gedaan van wat er binnen hun kringen speelt. De hoofdliedendag werd geëvalueerd. 
 

 

NBFS- Algemene vergadering  – 12 november 2018 
Vanuit kring Land van Cuijk waren Antoon van Duijnhoven, Geert Janssen, Cor 
Bonants en Karel van Soest aanwezig.  

Alle commissies deden verslag van het afgelopen jaar. Daarnaast werd de gilde-app 
(NBFS-app) gepresenteerd door Stefan Klerkx van het St. Antonius Abt Mierlo-hout, 

Kring Peelland. 
De gildetrom deed ook verslag en zijn aan het kijken hoe te verbeteren en meer 

abonnementen bij gildenleden los te krijgen. 
KNTS deed verslag, men is bezig met de ministerie om in de wetgeving vast te leggen  
het vlakschieten van de gildes onder federatie, zodat deze ondergebracht kunnen worden 

onder het KNTS. Ter discussie staat het 1-jarig verlof. Het voorstel dit te verlengen is 
door de huidige minister van tafel geveegd.   
  

Bestuursvergadering –  19 november 2018 
Op de bestuursvergadering was alleen Marisca Vossen afwezig.  
Punten die besproken zijn onder andere het toekennen van het koning en keizerschieten 

aan gilde van Linden. Datum is nog niet bepaald. Het voorstel voor contributieverhoging 
is doorgenomen en goedgekeurd voor doorzenden aan de gilden. Daarnaast is de agenda 

voor de kringjaarvergadering vastgesteld. 
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NBFS- algemeen bestuur – 26 november 2018 
Namens Kring Land van Cuijk zijn aanwezig geweest Karel van Soest en Cor Bonants.  
De ingelaste vergadering had betrekking op toekomst 2025. 
Hierbij waren ook de adviseurs Rob Voeten en Ko Huijbrechts aanwezig. Elke kring had 

de toekomst 2025 binnen hun eigen kring bespreekbaar gemaakt onder de gilden en 
deden in deze vergadering hiervan verslag.  

Structuur van de NBFS moet in zijn geheel zichtbaarder worden. Er is behoefte aan meer 
communicatiedeskundigheid, want gilden zijn onvoldoende bekend in de samenleving. 

Voor een goed communicatieplan te maken is een werkgroep opgericht die dit verder 
gaat uitwerken. 
Voor 2019 staat vele overleggen met diverse functionarissen op de planning. 

 

Overleg GAC en burgemeesters kring LvC – 28 november 2018 
Er waren bij dit overleg 19 gilden door hun burgemeester vertegenwoordigd. De 
volgende gemeenten waren vertegenwoordigd: Boxmeer, Landerd, Soest, 

Cuijk/Grave/Mill; Doel van dit overleg: het effectueren van de toekomstverwachtingen 
(in samenwerking met de gemeenten en elkaar) met het accent op de versterking van 

elkaars meerwaarde door middel van het behouden van traditie en erfgoed. Er werd over 
en weer gediscussieerd over meer betrokkenheid, meer positievere uitstraling vanuit 
gilden zodat het stoffige imago vervaagt, nieuwe aanwas. 

Conclusie uit dit overleg: Veel is mogelijk mits de gemeente op tijd wordt betrokken en 

ingelicht (burgemeester, portefeuille houdende wethouder en ambtenaren). Gilden zelf 

dienen haar activiteiten te verbreden en afstappen van het traditionele gebeuren. 

Vernieuwen dus (met dynamiek). 

NBFS-vergadering algemeen bestuur – 11 december 2018 
Deze vergadering is wegens te veel afmeldingen verplaatst naar januari 2019 
 

Indoor jeugdtoernooi Beugen– 16 december 2018 
 

Zondag 16 december heeft het St. Antonius-, St. Sebastianus- en H.Sacramentsgilde 

Beugen het jeugd indoor toernooi vendelen, trommen en bazuinblazen georganiseerd. De 

officiële opening om 12:30uur werd onder andere gedaan door de voorzitter van de kring 

Land van Cuijk. Door de matige geluidsinstallatie was hij slecht te verstaan, maar toch 

kon om 13:00uur de strijd beginnen.  

Vooral bij de vendeliers werd er flink gestreden om de prijzen maar ook de tamboers en 

bazuinblazers bleven niet achter. In totaal hebben 37 jeugdige gildeleden en 3 

jeugdgroepen deelgenomen aan het indoortoernooi welke gehouden werd in het 

Hoogkoor te Boxmeer. 

Naast de wedstrijden had het gilde van Beugen gezorgd dat de bowlingbanen beschikbaar 

waren voor de jeugd. Hier werd gretig gebruik van gemaakt. 

De jeugd van Brabant kan terug kijken op een mooie gildemiddag. Alle prijswinnaars van 

harte gefeliciteerd met de behaalde prijzen. 
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ACTIVITEITEN GILDEN UIT DE KRING 

Alle gilden waarvan hieronder hun activiteiten 2018 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. Gilden die wel iets hebben 
laten horen, maar geen aanvulling hebben voor dit verslag is een link van een website 

opgenomen. 
 

Sint Antoniusabtgilde Blitterswijck 
 

18 januari 2018 

Gilde Blitterswijck liep flinke stormschade op  

De storm van donderdag 18 januari raasde met een snelheid 

Van ± 120 km/uur over het Gildeterrein van het St. 

Antonius-Abt Gilde in Blitterswijck. Het resultaat was dat de 

schietinstallatie het begaf! Deze schietinstallatie was net 3 

maanden gereed. Het afgelopen jaar hebben veel gildeleden 

hier tijd en energie gestoken in het installeren van deze 

duurzame schietinstallatie. Het is een flinke strop voor het 

gilde, maar we zullen met alle gildebroeders en -zusters dit 

weer zo snel mogelijk herstellen. 

23 januari 2018 

Nieuwe dekenstok  

De Eerste Gildemeester en de 

Dekenschatbewaarder van het 

gilde van Blitterswijck dragen 

ieder eenzelfde dekenstok in de 

optocht mee wanneer het gilde 

uittrekt. Sinds het overlijden 

van Eerste Gildemeester 

Wilbert Ingenpass, gaat uit 

respect en eerbied, zijn 

dekenstok niet meer mee in de 

optocht. Tijdens het 

Koningschieten van 18 juni 

2017 schonk Ger Janssen het 

gilde een nieuwe dekenstok 
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voor de toekomstige Eerste Gildemeester. Hubert Engelen van het St. Joris Gilde uit 

Deurne, al 35 jaar zeer nauw betrokken bij het gilde, was ook aanwezig op dit 

evenement. Hij zag dat het gilde nu twee verschillende dekenstokken had en dat kon 

natuurlijk niet! Hubert wilde het gilde precies eenzelfde nieuwe dekenstok schenken en 

hij nam contact op met gildebroeder Hay Gooren die direct dit regelde met de maker 

Pieter Zanders uit Venlo. Hubert kwam tijdens de jaarvergadering de nieuwe Eerste 

Gildemeester feliciteren en schonk het gilde deze nieuwe dekenstok. Zo heeft het gilde nu 

weer twee dezelfde prachtige exemplaren in bezit! Het gilde is Hubert hier zeer dankbaar 

voor.  

Sint Antonius en Mariagilde Linden 
 

Nieuwjaarsreceptie van het gilde Linden in het clublokaal. Veel Lindense gasten met de 
beste wensen voor 2018,in een gezellige ambiance. 

 

Gildemis en Patroonsdag, De 1ste zondag na 17 januari, H. Antonius viering, goede opkomst 
van onze gildeleden in de H. Mis.  

Gildeteerdag maandag, Broodjes voor de Gildezusters, s’ avonds een gezellige teerdag, met 
bespreking van de jaaractiviteiten   

 

Jaarvergadering Kring Land van Cuijk, op zaterdag 
24 februari. ontvangst gilden in gemeenschapshuis “De 

Burcht” met koffie en cake, Mis me t gilde-eer in de 
Lambertuskerk van Linden met het “Akkoordje” uit 

Cuijk als koor, Koffietafel voor de aanwezige 
gildebroeders. Jaarvergadering van de Kring, met een 
intermezzo over het archeologisch en Romeins 

verleden van de gemeente Cuijk 
 

Linden Schoon, op zaterdag 24 maart o.l.v. de hoofdman werd het achtergelaten vuil 
verwijderd rond de Kraaijenbergse Plassen en in 

dorp zelf. Het verzamelde plastic en achtergelaten vuil was 
gelukkig nog al wat minder als het jaar ervoor. 
 

Gemeente Cuijk Koningschieten in Linden op zondag 6 
mei, vaste  datum hiervoor is de 1ste zondag in mei. (dit jaar 

voor de 25ste keer in de gemeente Cuijk). Alle zes de 
 gilden in grote getale aanwezig, De zes vogels lieten 
zich ditmaal redelijk snel afschieten.  

Gilde Cuijk veroverde de nieuwe gemeentekoning titel 2018. 
I.v.m. het 25-jarig jubileum was er een extra wedstrijd voor 

alle vorige gemeentekoningen, ook hiervan werd een 
gildebroeder uit Cuijk de winnaar. 

 

Koning schieten Linden, 2de zaterdag na Pinksteren om 
15.30 uur waren de gildebroeders in gildekostuum aanwezig, 

deelname aan het gilde koningschieten door 15 leden, Wim Martens als oud koning werd 
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thuis afgehaald. De vogel was door Wim extra stevig gemaakt, waardoor het gilde niet met de 
nieuwe Koning naar de H. Mis om 19.00 uur kon gaan. Na de H. Mis met gilde-eer werd het 

Koningschieten hervat en wist Peter Grotens zich tot nieuwe koning te laten installeren. Na de 
installatie van de nieuwe Gildekoning werd Frans Martens 70 jaar lid en Martien Bardoel 60 

jaar lid van het gilde gehuldigd. De barbecue verzorgt door de gildebroeders Paul en Geert van 
Raaij, werd verder vervolgd door een gezellige avond. 
 

 
 

 

Vrije Gildedag in Groeningen, onder een zeer zomerse en ook warme dag werd hieraan 

deelgenomen op zondag 1 juli. Er werden helaas geen prijzen behaald. 
 

4-daagse doortocht op vrijdag 20 juli, met de medewerking van alle gildebroeders en 
gildezusters werd weer een goed geslaagd evenement mede door de fijne samenwerkende met 
alle verenigingen in Linden. 

 

Europees Schutterstreffen 2018 in Leudal Limburg, een 12 a 14-tal gildebroeders en zusters 

van ons gilde hebben hier aan deel genomen.  
 
St. Dionysiusgilde Heijen 

We zijn het jaar begonnen met de Nieuwjaarsborrel. Hoogtepunt huldiging Marco 

Roelofs i.v.m. 25-jarig jubileum. 

Gildeactiviteiten: Uitwisseling met St. Dionysiusgilde uit Tilburg. Dit is om de 2 jaar en 

dit jaar in Heijen. Was een leuke dag. 4 mei de dodenherdenking samen met st. 

Lambertus uit Milsbeek  in Milsbeek en op 6 mei ons koningschieten. Ook dit jaar is 

Tobias Wolters onze koning geworden en Sanne Graat de Jeugdkoningin. 16 Juni heeft 

de huldiging plaatsgevonden en het “koningsbier” op Kasteel Heijen en is hun een 

receptie aangeboden in D’n Toomp. 17 aug.  
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Zijn we naar het EST te Neer geweest en 2 sept. 

Naar het Bondsfeest in Horst. Verder nog het 

gemeentelijk koningsschieten van gem. Gennep op25 

aug.. De titels bleven in Heijen. Martijn Graat voor 

het 2e jaar op rij de jeugdkoning en Ineke 

Roosengarten de Gemeentekoning. Als afsluiting 

van het seizoen de teerdag, dit was een uitje naar 

Den Bosch precies op de dag van de hoofdliedendag. 

Dan nog de nodige recepties o.a. naar de winnaars 

van het OLS uit Sevenum.  

 

Hoogtepunt was de gildedag in 

Groeningen. We waren maar met een 

kleine groep, velen 

vonden het maar niks en 

hadden eigenlijk niet 

willen gaan. Maar hoe 

klein de groep ook was, 

we hebben nog nooit 

zoveel  prijzen behaald als 

die dag. Zelfs de 1e prijs in 

de optocht, dit hadden we 

nog nooit behaald en dan nu ineens zomaar. We waren al bijna naar 

huis. 

 

Activiteiten waren weer de rommelmarkt, het fietsweekend, de donateursactie en voor de 

kinderen van Heijen waren we aanwezig tijdens palmpasen en ´t uitzwaaien van groep 8. 

Dit jaar hebben we van 2 gildebroeders afscheid moeten nemen en wel dhr. G. Broeks en 

dhr. J. Hermsen, Jan was erelid van onze vereniging. Helaas hebben zich het afgelopen 

jaar 10 leden afgemeld. Dit waren gildeleden en steunende leden. We hebben 10 nov. 

Een extra ledenvergadering gehad om te kijken hoe nu verder. Komende jaar toch nog 

als gilde en kijken gaandeweg het jaar hoe het loopt. 
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St. Antonius, St. Sebastianus en Heilig Sacrament-gilde Beugen 

2018 was een jaar met vele ups en downs voor het St.Antonius-, St.Sebastianus-en 

H.Sacramentsgilde Beugen. 10 februari moesten we afscheid nemen van onze ere-deken, 

Jan Centen. Jan Centen was 60 jaar lid van ons gilde en hij was vele jaren de eerste-

deken. 2e pinksterdag 21 mei wist Tonny Weren zich tijdens het jaarlijkse koningschieten 

tot koning te schieten. 24 juni moesten we helaas weer afscheid nemen van een van onze 

gildeleden. Keizer Theo Bonants overleed op 79-jarige leeftijd. Na 49 jaar een keizer 

gehad te hebben moeten we het nu zonder keizer stellen. Zondag 16 december werd het 

indoor jeugd toernooi door ons gilde georganiseerd. Dit was een geslaagd toernooi met 

vele positieve reacties. 

 

Theo Bonants   Jan Centen 

 
St. Jorisgilde en St. Anthoniusgilde Maashees 

 
In de zomer van 2016 heeft het oude schuttersgebouw van het gilde van Maashees flinke 

schade opgelopen tijdens een flinke zomerstorm. Nadat alles geïnventariseerd was bleek 
dat herstellen (en dan een jaar of 5 hooguit vooruit kunnen) bijna net zo duur zou zijn als 

nieuwbouw (en dan voor jarenlang klaar zijn). Na het nodige overleg binnen de overheid, 
met de leden, met de verzekering en de gemeente, enzovoort, is daarom besloten om 
voor nieuwbouw te gaan: in het najaar van 2016 is al begonnen met asbestverwijdering 

en sloop van het oude gebouw, waarna nog voor de winter het terrein bouwrijp is 
gemaakt. Vanaf het voorjaar van 2017 is er door heel veel leden, met hulp van (en 

financiële steun van) vele bedrijven en vrijwilligers uit Maashees en de regio, heel veel 
werk in gestoken om een volledig nieuw schuttersgebouw uit de grond te stampen. Bijna 

elke zaterdag is er gewerkt, en soms zelf ook nog op door-de-weekse avonden of in 
vakanties. In het najaar van 2017 was de ruwbouw zover gereed, en is begonnen met de 
afwerking en aankleding binnenin. 
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Met als resultaat, dat we op 22 april 20018 alle leden, vrienden, bevriende gilden, 
sponsors, helpers, enzovoort enzovoort konden uitnodigen om ons fraaie, nieuwe 

gebouw “het Broekven” officieel te openen. Na een korte toespraak van Capiteyn Wiljan 
Kersten en onze raadsheer en burgemeester dhr. Karel van Soest, werd het lint voor de 

deuropening doorgeknipt door de raadsheer en koning Frans de Hoog. Aansluitend was 
er een gezellig samenzijn met alle gasten. 
 

Sint Sebastianusgilde Vianen 

 
Het jaar 2018 was voor het Sint Sebastianusgilde uit Vianen erg turbulent. 
In april zijn we begonnen met het inrichten van ons eigen gildeterrein, dit na meer 
dan 15 jaar knokken en vechten. De bouw van de twee schietmasten, met elk 4 
kogelvangers, en de accommodatie werden tegelijk uitgevoerd in eigen beheer.        
In mei is het traditionele koning schieten gehouden en Danny Hendriks wist na 380 
schoten de vogel naar beneden te halen. Door de drukke werkzaamheden aan het 
terrein en accommodatie kwam het oefenen met geweer schieten wel eens in het 
geding. Ondanks dat we minder geoefend hebben behaalde ons korps, in juni, de 
Maasbokaal binnen. Verder werden we met het korps 2e in de bekercompetitie van 
de Kring van scherpschutters ‘Land van Cuijk”. 
 
 20 april 2018 begin.    24 december nu. 

 
 

Ook droevig nieuw hebben we afgelopen jaar gehad. In november ontvingen wij het 
bericht dat Jan Arends was overleden. Jan was bijna 65 jaar lid van ons gilde, 
waarvan 30 jaar als voorzitter. 
 

Sint Georgiusgilde Heumen 
 
Het gilde heeft geen aanvulling op het jaarverslag. Hierbij de link naar hun website: 

www.sintgeorgiusgilde.nl 
 
Sint Jacobusgilde Zeeland 

 
Op 2e Pinksterdag 21 mei was het jaarlijkse Koningschieten. Angela van der Ven – 

Noijen (penningmeester) schoot zich bij het 136e schot tweede male tot koningin, de 1e 
keer was in 2008. Zij nam het koningschap over van Thijs Bongers (secretaris). 

De vrijdag erna was er een druk bezochte koningsreceptie voor de nieuwe Koningin. 
 
Op 20 augustus werd de 2e editie van de Franse Middag georganiseerd. Een geslaagde 

activiteit, gebaseerd rondom Jeu des Boules. Alles met de Franse slag, wijn, kaas, zelfs de 
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Franse vlag. Het Gilde van het aangrenzende Uden was ook aanwezig. De dag werd 
afgesloten met een gezellige Barbecue. 

 
Op 31 augustus vond er een Gildehuwelijk plaats. Hoofdtamboer Joris van der Ven 

stapte in het huwelijks bootje met Michelle Hermes. De opluistering van de H. Mis met 
Gilde eer. Joris is de oudste zoon van Koningin en prinsgemaal Angela en Antoon van 
der Ven en werd door hen naar het altaar begeleidt. Na de Mis werd het kersverse 

bruidspaar op het kerkplein overvendeld door onder andere de broer en zus van Joris, 
Dirk en Wendy en nichtje Emma. Aansluitend was het gilde uitgenodigd voor de receptie 

in de voormalige melkstal bij het ouderlijk huis van de bruidegom. 
 

 
Sint Jansgilde Gassel 

 

Korte terugblik 

Op 7 en 8 april waren er de landelijke vestingstedendagen met dit jaar Grave als 

middelpunt. Als gilde Gassel hebben we deelgenomen aan de verschillende festiviteiten. 

Tijdens de wandeltocht Gassel groet Gassel hadden we open huis. Deelnemers aan de 

wandeltocht kregen er soep en koffie en konden kennis maken met het geweerschieten en 

kruisboogschieten. Tevens was er een kleine tentoonstelling ingericht.  

Traditiegetrouw vind er in de maand mei een open lucht viering plaats bij de kapel in 

Gassel. Gildebroeders dragen de staakmadona naar de kapel en samen met de Harmonie 

luisteren zij de viering mee op. 

Op 1 juli namen we deel aan de gildedag in Groeningen. We namen deel aan de optocht 

en de verschillende schietwedstrijden. 6 prijzen gingen mee naar Gassel. 

Om de 3 jaar wordt het Europees Schutterstreffen gehouden. Dit jaar in het Limburgse 

Leudal. Koning Geert was al op vrijdag afgereisd om zo de opening en de eerste 

activiteiten mee te maken. Zaterdag nam hij deel aan het koningschieten. Er wordt 

anders geschoten dan wij gewend zijn maar een leuke ervaring. Met ruim 300 schutters is 

het moeilijk om je te plaatsen voor finale wat Geert dan ook niet lukte. Op zondag was er 

de optocht. 450 gilden namen daar aan deel. Prachtig om te zien de verscheidenheid aan 

kostuums en koningsvogels van de buitenlandse gasten. 

 

Gemeentekoning schieten  

Dit jaar waren de Cloveniers uit Grave gastheer op 12 mei. Samen met het gilde van 

Escharen werd er gestreden om de titel Gemeentekoning Grave. Onze gildebroeder 

Martien van de Lockant was de winnaar en de titel ging mee naar Gassel. 

 

Zomergildedag met koningschieten  

23 juni vond het koningschieten van ons gilde plaats. Na de viering in de kerk kon er 

begonnen worden met de strijd. Geert Meijer was uiteindelijk de gelukkigste schutter en 

werd de nieuwe koning van 2018. Na de gebruikelijke verplichtingen werd de voorzitter 

Martien van Berkel in het zonnetje gezet. 25 jaar bestuurslid. Tijdens deze periode 

werden het nieuwe gildegebouw gerealiseerd en de schietpalen van kogelvangers 
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voorzien. De burgemeester van Wijchen was naar Gassel gekomen om Martien een 

Koninklijke onderscheiding op te spelden. 

 

Sint Lambertusgilde Huisseling 
 

Het jaar stond in teken van de gemeenschap van 
Huisseling. Samen bouwen aan een mooie nieuwe 
veilige kern. Het pleintje rondom de kerk werd 

opgeknapt, voorzien van een nieuw grasveldje met 
speeltoestellen voor de kinderen, genoeg parkeerruimte 

voor alle bezoekers van de kerk en D’n Achterhof, het 
gemeenschappelijk onderkomen voor Huisseling. Voor 

jong en oud werden er activiteiten in het dorp ontplooit 
waarbij het gilde haar steentje bij droeg.  

 

Gemeentekoning schieten  
Jaarlijks vindt er om toerbeurt binnen de Gemeente Oss het 
gemeentekoning schieten plaats. Dit jaar was het de beurt 

aan Huisseling om dit te organiseren. Het mooie van dit 
gemeentekoning schieten is dat er 2 gilden uit Kring Land 
van Cuijk, Ravenstein en Huisseling en 3 gilden uit de 

Kring Maasland, Oss, Maren-Kesssel en Geffen mee doen. 
Na 236 schoten, waarvan 193 rake schoten, schoot Tom 

Neve zich voor een 3e keer tot gemeentekoning.   
 

 

 

 

Huwelijk met een gildetintje 
Op 31 juli trad Tom Neve met zijn Jovina in het huwelijksbootje. 
Hij wilde dit graag in zijn gildepak met zijn gemeentekoning 

schild doen. Een hele eer voor ons gilde. Ons gilde was hier 
uiteraard getuige van toen hij zijn ja-woord gaf op het 

gemeentehuis te Oss. Daarnaast schitterde Tom met zijn Jovina op 
de cover van de gildetrom no 3. dit jaar. Volgend jaar in mei 

verwachten ze hun kindje. 
 
 

Bestuurswisseling  
Binnen het gilde vond een bestuurswisseling plaats. De 
voorzittershamer werd door Paul van Lier overgedragen 

aan John Loeffen. Paul van Lier wilde door zijn 
verhuizing naar Ridderkerk betrokken blijven bij het gilde 

en werd benoemd tot hoofdman van ons gilde.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/stlambertusgilde/photos/a.1464955123745440/2052172118357068/?type=3
https://www.facebook.com/Huisselingvanverledentotheden/photos/a.749233941874571/1392611164203509/?type=3
https://www.facebook.com/stlambertusgilde/photos/a.1464955123745440/2130878080486471/?type=3
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Jaarlijkse gildefeesten met gildekoning schieten 
1 keer in de drie jaar vindt er bij het gilde Huisseling het gildekoning schieten plaats. Dit 
jaar op vrijdagavond 21 september. Er wordt dan ook om burgerkoning geschoten. Het 

duurde vrij lang voordat de vogel viel en bij de burgers moest zelfs de volgende ochtend 
verder geschoten worden, omdat het te donker werd. Het geluk kon dit jaar niet op voor 

Tom Neve, want hij werd ook nog eens gildekoning voor een periode van 3 jaar. Gijs van 
Dijk van het St. Damianusgilde Niftrik werd voor de 2e keer burgerkoning. Omdat het 

gilde zowel voor jong als voor oud haar gildefeesten houdt, was er een spelletjes, 
knutselmiddag voor de kinderen in de tent. Daarnaast was er door VVN een circuit 
uitgezet waar de kinderen met skelter of fiets doorheen konden rijden.  

Op zondag 23 september werd de patroonsdag gevierd met een gildemis waarbij het 1e 
ongekostumeerde lid van het gilde, de nieuwe koning en nieuwe hoofdman werden 

geïnstalleerd. Een gedenkwaardig moment. 

 

Het gilde heeft op 20 december helaas ook afscheid moeten nemen van hun oprichter, 
ere-lid van het gilde, Henk van Leeuwen. Hij is 89 jaar geworden. 
 

Sint Theobaldusgilde Overloon 

Sandra van de Ven winnaar zuilenverschieten 
Op dinsdagavond 19 juni was, traditiegetrouw, weer ons 
jaarlijks zuilenverschieten. 

Dit ter nagedachtenis aan onze overleden gildeleden, waar 
wij ook altij d beginnen met een minuutje stilte voor ieder 

zijn of haar eigen gedachten. 
Ook hier schieten wij op een houten vogel en degene die het 

laatste stukje vogel naar beneden haalt mag een jaar lang 
onze herinneringsbokaal is zijn of haar bezit hebben. 
Dit jaar was het Sandra van de Ven die het laatste restje naar 

beneden haalden. 
Na 165 schoten begaf de vogel het. 

Uit handen van de voorzitter kreeg ze de herinneringsbokaal 
uitgereikt. 

 

Francien Janssen nieuwe koningin van Sint 

Theobaldusgilde 
Zondag 1 juli vond weer ons jaarlijks 
koningschieten plaats. 

Op deze zondag moest Annie Verberk  haar 
titel hier verdedigen.  

De dag begon om 8.00 uur met de reveille op 
verschillende plaatsen in het dorp. 

Daarna was er een H. Mis in de kerk. 
Na de lunch werd de vogel bevrijdt door de 
“Heerenscheuten” en kon de strijd beginnen. 

Onder een stralende zon en na een spannende strijd haalde Francien Janssen bij het 271ste 
schot het laatste restje van de vogel naar beneden en ze mag zich weer een jaar lang 

koningin van ons gilde noemen. 



 

Jaarverslag 2018 Pagina 21 
 

Voor Francien is het de 3de keer, in haar “carrière”, dat ze zich tot koningin schiet en de 
laatste 3 jaar hebben de vrouwen, de mannen van een koningstitel af kunnen houden. 

 

Gemeentelijk koningschieten 
Sint Theobaldusgilde wint het gemeentelijk 

koningschieten, waarbij Willeke Boom zich 
tot nieuwe gemeentekoningin schiet. 

 
Zondag 9 september werd, dit jaar in 
Overloon, het 2 jaarlijkse gemeentelijk 

koningschieten gehouden. Hier werd 
gestreden om de titel: gemeentekoning van 

Boxmeer. 8 gilden uit onze gemeente strijden 

om deze titel. 

Eerst volgde een korte optocht door 
Overloon. Daarna werd “oud koning” Rini 
Peters uit Groeningen, ontdaan van het wisselschild en kreeg daarbij een 

herinneringsschild  uitgereikt door de voorzitter. 
 

Dit jaar was het onze eigen voorzitter Willeke Boom die bij het 96ste schot de vogel naar 
beneden schoot. Het bleef nog even spannend omdat er aantal gilden nog niet klaar 

waren met schieten, maar nadat bleek dat geen enkel gilde het in minder schoten kon dan 
96, ging te titel “Gemeente koning”, voor het eerst sinds de nieuwe gemeente Boxmeer,  
naar het gilde van Overloon. 

Bij de jeugd was het Daniek Janssen van het gilde van Boxmeer die na 60 schoten de 
vogel naar beneden haalde en bij de dames was het Berty van Beusekom, eveneens uit 

Boxmeer na 75 schoten de vogel naar beneden liet komen. 

 
St. Antonius Abt Mook 

Het gilde heeft geen aanvulling op het jaarverslag. Hierbij de link naar hun website: 

www.schuttersgildemook.nl 

 
St. Antonius gilde Well 

Het gilde heeft geen aanvulling op het jaarverslag. Hierbij de link naar hun website: 

www.gildewell.nl  
 

St. Antonius en Martinusgilde Cuijk 
Het gilde heeft geen aanvulling op het jaarverslag. Hierbij de link naar hun website: 

www.gildecuijk.nl 
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Koninklijk Sint Willibrordusgilde Geijsteren 
 

Koningsschieten Koninklijk St.-Willibrordusgilde uit Geijsteren 

Op sacramentsdonderdag 31 mei 2018 werd er 

binnen het gilde traditiegetrouw gestreden om het 

koningschap van het gilde.  De wedstrijd van de 

aspirant gildebroeders was spannend. De schoten 

werden snel afgevuurd, daar het hier al ervaren 

aspirant-schutters betrof (onder professionele 

begeleiding). Toch moest de vogel snel het onderspit 

delven en na 82 schoten, was het Martijn van der 

Vorst, die zich voor de 2de maal in zijn nog jonge gilde-carrière, jeugdkoning van het 

gilde mag noemen. 

Daarna kon de wedstrijd om het koningschap van het gilde beginnen. De mooie en 

uiterst gehaaid in elkaar gezette oersterke vogel van essenhout, die traditiegetrouw (dit 

jaar voor de 50ste keer) weer was gemaakt door keizer Hay Boom, werd door 

burgemeester Hans Gilissen, gildepriester pastoor Wauben en voor het eerste door 

Beschermvrouwe Judith de Weichs de Wenne en tenslotte keizer Hay Boom vrij 

geschoten. Vervolgens bonden de gildebroeders de strijd aan. Na een spannende strijd 

van 398 schoten, gaf de vogel zich gewonnen en vol trots en geëmotioneerd keek Berry 

Vink op. Berry is 35 jaar gildebroeder en al vele jaren wapenmeester. Hij mag zich voor 

het eerst koning van het gilde noemen. Berry zal door zijn echtgenote Annemie begeleid 

worden. Zij zal de taak van koningin op haar nemen en zal de zilveren 

koninginnenkroon van het gilde dragen. 

Jaarvergadering  

Woensdag 7 november 2018 vierde het  

Kon. St. Willibrordusgilde haar jaarvergadering.  

In de avond komen de gildebroeders in het geijsterse-bos 

bijeen om in de Willlibrorduskapel het einde en begin van 

nieuwe gildejaar te vieren, het is de sterfdag van de 

patroonheilige sint Willibrord. Als gildebroeder een 

bijzonder moment, de viering in het bos, afgelegen, 

donker, stil. Terugkijken op alweer een jaar voorbij en richting geven naar het nieuwe 

gildejaar. Na de mis in de kapel wordt de viering voorgezet met de jaarvergadering in 

zaal de kei waar het afgelopen jaar wordt afgesloten, onze jubilarissen worden gehuldigd 

en aspirant jeugdleden met de eed van trouw worden aangenomen als gildebroeder. Dit 

jaar zijn het Teun Cuijpers en Bram Linders die worden aangenomen als gildebroeder. 

Vieren we het 40-jarige jubileum van Geert Janssen, het 50-jarige jubileum van Henk 
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Weijers en 60-jarige jubileum gildebroeder van Herman Jacobs. Een mooie vergadering 

waar onder het genot van een vaatje-bier de jubilarissen gevierd worden en word 

afgesloten met een film en fotoreportage van het afgelopen gildejaar. 

100 jaar intocht Sinterklaas  

Op zondag 18 november 2018 een mooie zonnige koude herfstdag is het Kon. St. 

Willibrordusgilde op pad om de Sint welkom te heten in 

Geijsteren. 

Een traditie die 100 jaar gelden is begonnen. Na brand in 

kasteel Geijsteren in 1918 kwam de vraag of het gilde kon 

helpen met het inzamelen van kadootjes en het binnenhalen 

van Sint Niclolaas. Deze traditie bestaat nog tot vandaag de 

dag. Vandaag vieren we 

100 jaar van het begeleiden van de Sint door het 

gilde. Het gilde gaat een paar weken voordat de Sint 

in het land is, langs alle inwoners in het dorp om 

een bijdrage op te halen. De laatste decennia wordt 

er geld opgehaald en zorgt een sinterklaas comité 

vanuit het dorp voor de organisatie van een 

kadootje en bijeenkomst voor de jeugd. Deze 

zondag trok het gilde er weer op uit om de Sint 

buiten het dorp op te halen. Ter ere dat het 100 jaar 

geleden is werd een mooie foto gemaakt. De Sint en zijn 

pieten naar het dorp gebracht waar de jeugd en ouders vol verwachting klaar stonden. Na 

een vendelgroet, het oplaten van ballonen, zelfs een enorm grote ballon met getal 100 

werd de Sint begeleid naar zaal de kei waar het kinderfeest kon beginnen. 

Salvator Mundi Oeffelt 

 

Het jaar van Salvator Mundi uit Oeffelt. 
Als een gilde soms gekenmerkt wordt als een rustige vereniging is dat zeker niet van 

toepassing op het Oeffelts Gilde Salvator Mundi. 
In het begin van dit jaar daverde de schokken nog na vanwege de Ereprijs die we 

verdiend hadden in Soest op het Landjuweel. Onze inspanningen betaalden zich uit. We 
haalde met grote trots en blijdschap de hoogst haalbare waardering die we ons denken 

konden in Soest. 

 

En dit succes kreeg meerdere vervolgen. Eerst mochten we in Groeningen op hun mooie 
gildefeest de ereprijs in ontvangst nemen. Als u denkt dat wij dat gewoon beginnen te 
vinden dan hebt u het mis. We waren opnieuw  op 1 juli het mooiste gilde en dat maakte 

ons opnieuw super blij. Het stimuleert en motiveert om constant te blijven werken aan 
kwaliteit en enthousiasme in ons gilde. We voelen ons rijk omdat we een goed gesorteerd 

ledenbestand hebben. 

Figuur 2 - rond 1928 bij kasteel Geijsteren 

Figuur 1- Nov 2018 bij Hoeve de Boogaard 
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We zitten royaal in de jeugd en ook de dames zijn in ruim aantal aanwezig. We hebben 
een Keizer , een Koning en een Jeugdkoning. Al deze leden presteren steeds opnieuw als 

het gilde “op stap” gaat. 
Groots was vervolgens het verdienen van de Boxmeerse “Dr.Peelenprijs”. 

Een prijs die toegekend wordt aan diegene of vereniging die zich cultureel manifesteert. 
Aan deze prijs is een mooi beeldje en ook een mooi geldbedrag verbonden. Wij , van 
Oeffelt, zullen in lengte van jaren blijven memoreren wat we beleefd hebben in 2018 . 

Ons jaar van de victorie. 
 

Op de foto : Het schild vanwege de ereprijs in Groeningen. 
Op de foto : Burgemeester van Soest reikte de Dr.Peelenprijs uit . 

vlnr , deken-schrijver Wim Wolters , Gildezuster Toos Wolters , Hoofdman Will Fransen 
en aan de microfoon Burgemeester van Soest. 
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Cloveniers of schutterye tot Grave 
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St. Anthoniusgilde St. Anthonis 

 

Het St. Antoniusgilde uit St. Tunnis had een prima gildejaar. Traditioneel openden we 

ook dit jaar weer met onze patroonsdag in januari; een zonnige winterdag met een goede 

koffietafel en gezelligheid. 

Op koningsdag geeft ons gilde al jaren acte 

de precense bij de festiviteiten voor de 

gedecoreerden van onze gemeente. Dit jaar 

sloot het Matthiasgilde uit Oploo daar voor 

de eerste keer bij aan. Een mooie manier van 

gezamenlijk eer betonen aan ons koningshuis 

en degenen die uit naam van onze koning 

een onderscheiding hebben mogen 

ontvangen. En het bevordert de 

verbroedering tussen de twee gildes uit onze gemeente die steeds meer de samenwerking 

zoeken en gezamenlijk activiteiten oppakken. 

Op 3 juni vierden we Sacramentsdag en dan 

vindt bij ons het Koningschieten plaats. In 

het hart van ons dorp, op de zonovergoten 

Brink, schoot Gerrit Wientjes de vogel naar 

beneden en vormt sindsdien samen met zijn 

vrouw Jeanne het koningspaar van ons gilde.  

Andere hoogtepunten waren de gildedag in 

Groeningen en het EST in Neer. Het 

Groeningse gilde had een mooie dag georganiseerd, waar we prima hebben genoten. Het 

EST was een bijzondere happening met een 

bonte parade van gildes en schutterijen. 

Mooi om dit zo dicht bij huis mee te mogen 

maken. 

Maar naast deze bijzondere gebeurtenissen 

genieten we in St. Tunnis het meeste van de 

middagen en avonden waarop we samen 

komen op ons schietterrein en de kruisboog 

hanteren. Verbroedering en gezelligheid staan hierbij voorop. En gelukkig weten meer 

mensen dat te waarderen; ook dit jaar hebben we weer twee nieuwe leden mogen 

verwelkomen bij onze gild. Op naar een nieuw gildejaar 2019! 
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St. Antonius Abt gilde Escharen 

Wim van de Boom 25 jaar Keizer 

Het St. Antonius Abt gilde Escharen heeft in juni 2018 tijdens het jaarlijkse 

koningschieten een bijzondere jubileum gevierd. Hun Keizerpaar Wim en Toos 

bekleedde hun functie maar liefst 25 jaar. Dit kon het gilde natuurlijk niet ongemerkt 

voorbij laten gaan. Op deze dag werden Wim en Toos extra in het zonnetje gezet. In 

bijzijn van familie en vrienden werd dit bijzondere moment gevierd. Er is ter gelegenheid 

van dit moment een replica van de keizerbreuk gemaakt die Toos tijdens de optochten zal 

dragen. Daarnaast werd er ook een mooie bos bloemen overhandigd en een toost 

uitgebracht op deze bijzondere gebeurtenis. Tot op dit moment was Wim de enige keizer 

van het gilde. Op deze dag schoot namelijk Yvonne voor de 3e x de vogel naar beneden. 

Hierdoor voldoet ook zij aan de criteria om keizer te worden.  
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JAARVERSLAGEN COMMISSIES 

 
TROM-EN BAZUINCOMMISSIE  

Notulen jaarvergadering tromcommissie 15-11-2018 te Maashees. 

Aanwezig: Ad Matheeuwsen, Geert Janssen, Maik Vloet en Jan Aldenhoven. 
Afwezig met kennisgeving: Marisca Vossen-van den Berg. 

 
 
Geert opent de vergadering met de christelijke groet. 

 
Er is geen post of mail ontvangen en er waren geen ingekomen stukken. 

 
De gildedag te Groeningen is voor onze commissie goed verlopen. 

 
Er zijn in 2018 geen promoties. 
 

Het volgende kring en federatie nieuws is besproken. 
Het draaiboek voor de gildedagen gaat op de schop. 

Er komt waarschijnlijk een verandering van het regelement m.b.t. de te spelen marsen 
tijdens de wedstrijden. 

 
We willen op 12-3-2019 een tamboerleiders vergadering houden, Maik vraagt na of dat in 
Groeningen kan. 

Jan maakt een opzet voor de agenda voor deze vergadering en stuurt deze naar de 
overige commissieleden. 

Tijdens deze vergadering bespreken om de gildes een lijst aan te bieden met welke leden 
in pasje hebben.  

 
Mark Roosengarden heeft aangegeven  de tromcommissie te willen versterken, we nemen 
hierover nog een beslissing. 

Ad zit vanaf 1981 in de tromcommissie 
Jan vanaf 2003 

Geert  vanaf 2004 
Maik vanaf 2010 

Marisca vanaf 2016 
 
Er werd geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 
Geert sluit de vergadering met de christelijke groet en bedankt Ad en zijn vrouw voor de 

verzorging tijdens de vergadering. 
De volgende vergadering is in februari 2019. 
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VENDELCOMMISSIE  

 

Notulen jaarvergadering 22-10-2018 gehouden bij Will Fransen. 
 

Aanwezig : Mat Ermens, Toon Tissen, Oscar Huizinga,Will Fransen en Cor Bonants. 
 

1. Opening 

De voorzitter heet allen welkom op de jaarlijkse vergadering van de 
vendelcommissie en Cor bedankt  Will voor de gastvrijheid.  

 

2. Vaststellen agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  
3. Ingekomen en uitgaande stukken. 

Ingekomen:     
o Verschillende aanvragen vendelpasjes. 

o Oktober 2018 Notulen Fed.verg.24-10-2017 
o Uitslagen Fed.toernooi 2018 te Esch 
o Uitslagen Indoorjeugdtoernooi te Moergestel 

Uitgaande:       
o Diverse nieuwe vendelpassen. 

 
4. Vaststellen notulen verg.2 oktober  2017. 

  Notulen zijn goed gekeurd. 
 

5. Evaluatie indoorjeugdtoernooi te Moergestel . 

Geen houten vierkante palen meer gebruiken voor afzetting van de velden. 
Weinig deelnemers. 

 

6. Evaluatie Gildendag 1 juli te Groeningen . 

Redelijk goed georganiseerd. Zorgen dat de velden eerder klaar zijn. 
Juryrapporten b.v. via  ordners  

Op het schema van de vendelwedstrijden waren twee verschillende tijden 
ingevuld. 

Meer wedstrijdringen maken om eerder klaar te zijn. Juryleden geen punten laten 
optellen. 
Puntentelling van twee gildenbroeders uit Gennep was verkeerd. 

We hebben hierover een brief naar het gilde van Gennep gestuurd. 
De totale punten blijven gewoon door twee te delen (aantal juryleden) 

Betere wie wat doet op de gildendag afspreken voor de vendelcommissie. 

Juryrapporten ophalen blijft door de vendelcommissie gebeuren. 

  
7. Promotie vendeliers. 

De volgende vendeliers zijn gepromoveerd: 

Toon van Doorn – Gilde Soest – promotie van C-klasse naar B-klasse 
Stef Boumans – Gilde Boxmeer – promotie van C-klasse naar B-klasse 
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8. Evaluatie E.G.S.Leudal. 
   De organisatie was perfect. Zeer druk. Optocht duurde wat lang  

  Het was een gezellige dag. 

  
9. Evaluatie Fed.toernooi 2018 te Esch. 

Er voor zorgen dat de juryleden niet jureren van vendeliers uit eigen kring. 
Goed georganiseerd. Maar ook weer weinig deelnemers. 

  
10. Jaarvergadering verslag Fed. Com.Vendelen 2017 te Oirschot. 

  Verslag hebben jullie al ontvangen. 

 
11. Jaarvergadering Fed. Com.Vendelen 23 oktober 2018 te Oirschot. 

Cor en Oscar gaan er heen.. 
 

12. Indoorjeugdvendel toernooi 2018. 

Wordt gehouden op 16 december organisatie gilde van Beugen plaats sporthal te 
Boxmeer. Er zou een vergoeding tegen over staan vanuit de Federatie 

 
13. Mededelingen voor de Kringjaarvergadering 2019.  

Dit jaar geen promoties. Vaandelklasse Z.A. aanpassen wat betreft leeftijd om van 
40 jaar naar 30 jaar . En groepsvendelen klasse 3 & 4   en klasse 5 & meer 

vendeliers is goed bevallen. 
 

14. Will stopt als vendelcommissie lid. 

Cor bedankt Will voor al het werk wat hij gedaan heeft in de vendelcommissie. 
Hij werd destijds in 1978 gevraagd door Wienand Bonants (vader van Cor) 

om zitting te nemen in de vendelcommissie. 
 

15. Aanvulling vendelcommissie. 

Marc Ermens komt als nieuw vendelcommissielid. 

 
16. Datum volgende vergadering. 

  15 April 2019 bij Mat Ermens. 

 
17. Rondvraag. 

Er zijn geen vragen. 
 

18. Sluiting. 

 

Onder dankzegging voor ieders inbreng van het afgelopen jaar en tijdens de vergadering 

sluit de voorzitter om 22.15 uur de vergadering. 
Cor bedankt Will  voor de gastvrijheid en hapjes en drankjes. 

Was voor Will de laatste vergadering van de vendelcommissie. 
        

Notulist: 
Will Fransen 

(sec.vendelcommisie). 
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SCHIETCOMMISSIE  

 

JAARVERSLAG SCHIETCOMMISSIE KLVC         2018 

 

COMMISSIELEDEN: Frans Siroen , Peter Martens, Ludo Hartjes, Marc Pijnenburg, 

Leo Gommans, Trudie Bongers-Stevens. 
 

De commissie is dit jaar twee keer bij elkaar geweest 
 
Henk Jans is gestopt als commissielid vanwege zijn hoge leeftijd. 

Hij heeft Leo Gommans voor gedragen,en deze heeft dit aanvaard, 
Leo heeft meteen de titel van VICE VOORZITTER gekregen. 

 

Landjuweel Soest:Daar liepen wij weer tegen het probleem aan van opgegeven schutters 

die niet op kwamen  dagen,het dreigt uit de hand te lopen. 
 

Beboeten zou eventueel een oplossing zijn,het wordt voorgelegd bij de kring. We gaan 
het verder bekijken op de Gildedag Groeningen. 
 

Verder is deze dag probleemloos verlopen. 
  

Gildedag Groeningen: Het probleem doet zich weer voor,niks veranderd. De 
kring zegt om hier collant mee om te gaan. 

Probleem niet opgelost zit ook geen vooruitgang in. We gaan verder kijken wat we 
kunnen doen. 
 

Verder is deze dag probleemloos verlopen. 
 

Draaiboek willen we graag aanpassen,dan weer opnieuw presenteren. 
 

Kruisboogwip wil graag een nieuw reglement samenstellen. 
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COMMISSIE STANDAARDRIJDEN 

 

Jaarverslag van de commissie standaardrijden van de Kring van Schuttersgilden 

“Land van Cuijk” over het jaar 2018 

 

Commissie: Standaardrijden 

Opgesteld door: Mark Rutten (secr. commissie Standaardrijden), 

markrutten@telfort.nl 

Maashees, 27-12-2018 
 

Activiteiten in 2018: 
 

In de kring Land van Cuijk hebben we nu ongeveer 9 actieve standaardruiters. 
 

De vergadering van de federatiecommissie standaardrijden wordt altijd gehouden op de 

eerste zaterdag na carnaval, in Tongelre. 
Dit jaar was er binnen de kring Land van Cuijk één gildedag, en wel op 1 juli in 

Groeningen. Vanuit de standaardruiters was er minder deelname dan verwacht, maar 
waarschijnlijk is het zeer warme weer hier mede de oorzaak van, en hebben diverse 

ruiters voor het welzijn van hun dieren gekozen.  
Aan het einde van het seizoen, is op 16 september het federatietoernooi V-T-B-S 
gehouden, deze keer in Esch. Vanuit heel Brabant hebben er 9 combinaties deelgenomen. 

Dit jaar was er aansluitend op de wedstrijd standaardrijden op het toernooiveld ook de 
mogelijkheid voor de ruiters om deel te nemen aan een wedstrijd ringsteken. 

 
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 2019: 

Zoals elk jaar is in het voorjaar de vergadering van de federatiecommissie. Wat betreft 
gildedagen in 2019: Er staan helaas geen gildedagen op de agenda voor dit jaar. Het 

federatietoernooi V-T-B-S in 2019 wordt op 15 september gehouden in Lage Mierde. 
 

Wat betreft de commissie Standaardrijden: De commissie bestaat momenteel uit drie 

leden voor alle werkzaamheden: 
Voorzitter: Antoon van Duinhoven, gilde Milsbeek 

Secretaris: Mark Rutten, gilde Maashees 
Lid:  Emiel van de Weijer, gilde Oploo 

 
 

 

  

 

 

 

 

mailto:markrutten@telfort.nl
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GILDEN-ADVIES-COMMISSIE (GAC) 

 

Overzicht  samenstelling Gilden Advies Commissie 
 

      Naam    Plaats    
    HC Herman-Jan van Cuijk Boxmeer  

    TN Theo Noy   Heumen  
    HG Harrie Gooren  Blitterswijck  

    LH Ludo Hartjes   Milsbeek  
    PJ Peter Janssen   Geijsteren  

    KL Kees Lenkens  Oploo   
    EJ Eric Janssen(kapitein) Milsbeek  
    PP Perry Peeters   Haps   

    JF Jan-Willem Franssen Blitterswijck                   
    PA Pieter Arens   Gennep   

 

Overzicht aktiviteiten: 
 

13 augustus voorpresentatie Gilden Advies Commissie over de gesprekken met de 

32 gilden voor het Kringbestuur in de watermolen te Oploo. 

 
24 augustus     presentatie Gilden Advies Commissie over de gesprekken met de 32 gilden 

                       voor de 32 gilden en kringbestuur in het gemeenschapshuis te Milsbeek. 

 
  1 oktober  aanbevelingen Gilden Advies Commissie naar Kringbestuur Kring Land  

van Cuijk op het gemeentehuis te Boxmeer. 
                       (onderstaande aanbevelingen welke goed bevonden zijn door het  

kringbestuur). 
 

 
  3 november presentatie aanbevelingen voor het kringbestuur en gildedagen in het  

Gildehuis te Zeeland (aanbevelingen welke goed bevonden zijn door het  

kringbestuur). 
 

Overzicht aanbevelingen Gilden Advies Commissie: 
 

Kringbestuur: 
1. Afstand tot gilden voelt groot. 

2. Overleg met een overkoepelend orgaan wordt als zeer positief ervaren door de 
gilden. 

3. Meer transparantie richting de gilden. 
4. Kringjaarvergadering traditionele mooie vergadering maar is geen platform voor  

     discussie, dit moet van tevoren gebeuren. Vergaderingen in kleine commissies.  
5. Andere overlegvorm tussen gilde en kring. 
6. Positiviteit binnen de complete kring is erg belangrijk.  
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Gildedagen: 
1. Te weinig gildedagen. Doel minimaal 2 gildedagen per jaar. 
2. Coach aanstellen die gilden begeleid met het organiseren van de gildedagen.  

      Coach controleert de eisen/wensen van het kringbestuur.  
      Geen controle kringbestuur meer nodig. 

3. Vergunningen, proces voor aanvraag zo makkelijk mogelijk maken.  
      Gildebroeder zoeken met kennis van vergunningen.  

4. Meer vrijheid vanuit kring bij het organiseren gildedag.  
5. Prijsuitreiking, jeugd meteen na wedstrijden, algemeen klassement alleen 1e, 2e, 

3e noemen. 

6. PR anders aanpakken: 
      Gemeente/provincie betrekken, groter gaan dan lokaal. 

      Professioneel aanpakken, gilden zijn hier niet sterk in. 

      Meer bekendheid onder publiek is belangrijk. 

7. Jury rapporten optocht uitgebreider en beter delen met de gilden. 
8. Organiserend gilde heeft de vrijheid om een tentoonstelling te organiseren. 
9. Gemeenten meer betrekken, ambtenaren benaderen aan de operationele kant, niet 

de bestuurlijke kant.  
10. Afschaffen huur kogelvangers, contributie hoger zetten.  

11. Massale opmars/slangendefile, keuze geven aan organiserend gilde.  
12. Aanpassen draaiboek.  

 

Contactpersonen: 
Contactpersoon van de Gilden Advies Commissie naar het bestuur Kring Land van Cuijk 

zal Ludo Hartjes worden. 
Coach die gilden begeleid met het organiseren van de gildedagen zal Kees Lenkens 
worden.  

 
28 november    presentatie Gilden Advies Commissie voor de 13 burgemeesters van de  

                       gemeenten waaronder de 32 gilden vallen in het gemeentehuis te Boxmeer, 
                       agenda presentatie; even voorstellen, doel van de bijeenkomst, toekomst 

van onze historie, 32 gilden rijk, wat is de meerwaarde voor gemeenten, 
                        traditie&historie waarborgen, verwachtingen.  
 

Diverse data    Er zijn 8 commissievergaderingen geweest 

 

Waar zijn we met bezig/plan 2019 
-aanpassen draaiboek/richtlijnen 
-opzet aanvraag vergunningen 

-draaiboek, plan van aanpak voor de gemeente 

-stappenplan 

-schrijven plan van aanpak voor werven van gelden bij diverse instanties 
-aanpak PR 
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UTSLAGEN WEDSTRIJDEN 
 

Gildedag Groeningen 1 juli 

 

Algemeen 
klassement         

omschrijving prijs punten naam gilde 

          

Ereprijs   219 Salvator Mundi Gilde Oeffelt 

          

categorie A 1e prijs 217 Groot Gaesbeeker gilde Soest 

  2e prijs 211 
Koninklijk 
Willibrordusgilde Geijsteren 

  2e prijs 211   Beugen 

          

Categorie B 1e prijs 145 St. Dionysiusgilde Heijen 

  2e prijs 141 Heilig Bloedsgilde Boxmeer 

          

Categorie C 1e prijs 84 St. Lambertusgilde Huisseling 

  2e prijs 83 St. Barbaragilde  Ravenstein 

          

extra prijzen         

meest jeugdige 
gilde 1e prijs   Blitterswijk   

beste 
tentoonstelling 1e prijs   Geijsteren   

          

 

STANDAARDRIJDEN 
omschrijving prijs   naam gilde punten 

            

optocht 
1e 
prijs   Ron Bueters Escharen 72 

optocht 
2e 
prijs   Emiel de weijer Oploo 71 

            

wedstrijdveld 
1e 
prijs   Stefan Peters Haps 68 
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muziektrom           

omschrijving prijs   naam gilde punten 

            

            

individueel            

jeugd tot 12 jaar 1e prijs   Daniek Fransen Blitterswijck 63,5 

            

            

            

senioren 13 jaar ouder           

Klasse A 1e schild   Ember Peters Holthees 63,5 

klasse B 1e schild   Daniek Jansen Boxmeer 65,5 

            

korpsen zonder klaroen           

Ereklasse 1e schild nazenden   Holthees   143 

            

            

korpsen met klaroen           

Hoofdklasse 1e schild nazenden   Soest   129 

            

            

 
 

BAZUIN 
BLAZEN           

omschrijving prijs   naam gilde punten 

            

groepen            

senioren 1e prijs   Blitterswijck   162 

            

Individueel            

klasse C 1e prijs   Linda Lelieveld Mook 53,5 
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GILDETROM           

omschrijving prijs   naam gilde punten 

            

groepen senioren           

Klasse A 1e prijs    Blitterswijck   170 

            

            

            

Individueel senioren           

ere klasse 1e prijs   Theo Heiligers Oploo 80 

Klasse A 1e prijs   Ties van Riet Oploo 79 

            

 

 

Kruisboogschieten         

          

omschrijving prijs   naam gilde 

          

korps 1e prijs   St. matthiasgilde Oploo 

          

viertallen 1e prijs   
St. 
Anthoniusgilde Beers 

viertallen 2e prijs   
St. 
Dionysiusgilde Heijen 

          

kampioen     
Ronnie 
Sommers 

St. Matthiasgilde 
Oploo 

personeel 1e prijs   
Markus 
Katalonski 

St. Dionysiusgilde 
Heijen 

personeel 2e prijs   Marius Fransen Beugen 

personeel 3e prijs   Henk Jans 
St. Anthoniusgilde 
Beers 
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Geweerschieten       

omschrijving prijs naam gilde 

        

Kringkoning   Tobias Wolters Heijen 

Kringkeizer   Jeroen Kuijpers Groeningen 

        

Korps klos 
1e 
prijs 

Koninklijk 
Willibrordusgilde Geijsteren 

Korps klos 
2e 
prijs St. Antonius Abt gilde Blitterswijck 

Korps klos 
3e 
prijs St. Dionysiusgilde Heijen 

        

Korps wip 
1e 
prijs St. Jansgilde Gassel 

        

viertallen op wip 
1e 
prijs St. Jansgilde Gassel 

viertallen op wip 
2e 
prijs St. Lambertusgilde Milsbeek 

viertallen op wip 
3e 
prijs Salvator Mundi gilde Oeffelt 

        

kampioen 
1e 
prijs Theo Strik  St. jansgilde Gassel 

        

personeel 
1e 
prijs Martien van Berkel St. Jansgilde Gassel 

personeel 
2e 
prijs Josje Derks 

St. Lambertusgilde 
Milsbeek 

personeel 
3e 
prijs 

Martien van de 
Lockant St. Jansgilde Gassel 

        

vrije hand 
1e 
prijs Leo Gommans Sambeek 

vrije hand 
2e 
prijs Eric jansen 

St. Lambertusgilde 
Milsbeek 

vrije hand 
3e 
prijs Grad Derks  

St. Lambertusgilde 
Milsbeek 

        

jeugd 
1e 
prijs Jurre van Boxtel St. jansgilde Gassel 
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vendelen         
  

omschrijving prijs   naam gilde punten 
            

groepen 5 of meer personen 1e prijs   St. Matthiasgilde  Oploo 54,5 

            

groepen 3 of 4 personen 1e prijs   Mook   53,5 

            

jeugdgroep 1e prijs   Beugen   52 

            

vaandelklasse 50+ 1e prijs   Matt Ermens Oploo 55,5 

            

vaandelklasse tot 49 jaar 1e prijs   Willem Hamers Ravenstein 51 

            

vaandelklasse zonder 
acrobatiek 1e prijs   Marius Gieben Oploo 48,5 

            

vendelen            

klasse A 1e prijs   Marc Ermens Oploo 58,5 

            

Klasse B 
1e prijs 
nazenden   Marco Verstraten Sambeek 54 

            

Klasse C 1e prijs   Toon van Doorn Soest 51 

Klasse C 2e prijs   Stef Boumans Boxmeer 49,5 

Klasse C 3e prijs   Linda Lelieveld Mook 47 

            

jeugd t/m 15 jaar 
1e prijs 
nazenden   Evi Willems Beugen 50 

            

jeugd t/m 12 jaar 1e prijs   Jesse Piek Oeffelt 47 

jeugd t/m 12 jaar 2e prijs   
Wies van 
Oostrum Beugen 45,5 
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NBFS toernooi Kruisboogschieten Soerendonck 15 april   
 

prijs Naam Schutter Aantal 
schoten 

Gilde 

1ste 
 

Theo Sommers 11 Sint Mathiasgilde Oploo 

    
1ste  Frans van de Schoot 12 Sint Jorisgilde Udenhout 

    
1ste Frans Roest 13 Sint Jorisgilde Bergeijk 

2de Harry Geerts 13 Sint Joris & Sint Catharina gilde 
Gemonde 

    
1ste  Rob Weijtmans 14 Sint Jorisgilde Udenhout 

2de Theo Heiligers 14 Sint Mathiasgilde Oploo 

3de Johan Vlemmix 14 Onze lieve vrouwen 7 weën gilde 
Lierop 

4de Hennie van de Wassenberg 14 Sint Catharina - Sint-Joris gilde 
Rosmalen 

    
1ste Henk Vrenken 15 Sacrementsgilde Bergeijk 

2de Wilfred van der Leest 15 Sint Joris & Sint-Catharina gilde 
Gemonde 

3de Francois van Hirtum 15 Sint Catharina – Sint Joris gilde 
Rosmalen 

4de Lambert van de Doelen 15 Sint Catharina – Sint Joris gilde 
Rosmalen 

    

 Jeugd   
1ste  Michel Weijtmans 14 Sint-Jorisgilde Udenhout 

2de  Tymo Meeuwis 14 Sint-Jorisgilde Udenhout 
3de Sunanda Krootjes 10 Sint Catharina – Sint Joris gilde 

Rosmalen 
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 Korps   

1ste  Korps van Sint Joris & Sint 
Catharina gilde Gemonde 

59  

 Roland Rooijakers   
 Martien van de Loo   

 Henry van de Schoot0   
 Wilfred van de Leest   

    
 Viertal   

1ste 1ste viertal Sint Catharina – Sint 
Joris gilde Rosmalen 

57  

 Arie Steenbakkers   

 Jo van Nuland   
 Andre Colijn   

 Patricia Steenbakkers   
 

 

NBFS toernooi geweerschieten Borkel 2 september 
 

Korps Opgelegd  Gilde: Sint Joris van Onseoort en Nieuwkuijk 

    Plaats: Nieuwkuijk. 

 

    Naam 1e schutter: Marco de Pinth 

    Naam 2e Schutter:  Melissa de Pinth 

    Naam 3e schutter: Natasja de Pinth 

    Naam 4e schutter: Adwan de Pinth 

 

Kampioen Opgelegd  Naam Schutter:   François van Hirtum 

Gilde:    Sint Catharina - Sint Joris 

    Plaats:    Rosmalen 

 

Kampioen Vrije Hand  Naam Schutter:   Marco de Pinth 

    Gilde:    Sint Joris van Onseoort en Nieuwkuijk 

    Plaats:    Nieuwkuijk. 

 

Jeugd Kampioen Opgelegd Naam Schutter:  Wessel Groen 

    Gilde:    Sint Joris van Onseoort en Nieuwkuijk 

    Plaats:    Nieuwkuijk. 
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Viertal Opgelegd 1. Gilde:    Sint Willebrordus 

    Plaats:    Esch 

 

   2. Gilde:    Sint Joris van Onseoort en Nieuwkuijk 

    Plaats:    Nieuwkuijk 

 

   3. Gilde:    Sint Catharina - Sint Joris 

    Plaats:    Rosmalen 

 

 

 

 

Personeel Opgelegd 1. Naam Schutter:  Frans Vriens 

    Gilde:    Sint Antonius - Sint Sebastiaan 

    Plaats:    Udenhout 

 

   2. Naam Schutter:  Casper van de Ven 

    Gilde:    Sint Willebrordus 

    Plaats:    Esch 

 

   3. Naam Schutter:  Martien van de Loo 

    Gilde:    Sint Joris - Sint Catharina 

    Plaats:    Gemonde 

 

Personeel Vrije Hand 1. Naam Schutter:  Marco de Pinth 

    Gilde:    Sint Joris van Onseoort en Nieuwkuijk 

    Plaats:    Nieuwkuijk 

 

   2. Naam Schutter:  Adrie Verhoeven 

    Gilde:    Sint Willebrordus 

    Plaats:    Esch 

 

   3. Naam Schutter:  Adwan de Pinth 

    Gilde:    Sint Joris van Onseoort en Nieuwkuijk 

    Plaats:    Nieuwkuijk 
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NBFS toernooi VTBS Esch 16 september  
 
Uitslagen vendelen 
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Voor akkoord 

 

Voorzitter Karel van Soest 

 

Datum: 
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