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Mevrouwen, Mijne Heren, Waarde Collega’s, 
 

Wij hebben de eer en het genoegen U uit te nodigen tot het 98e NATIONAAL CONGRES van de 
K.N.B.B.W., dat plaats heeft te DEINZE op zondag 27 maart 2022. 

De aangesloten maatschappijen worden verzocht zich te doen vertegenwoordigen met vlag en/of 
breuk. De maatschappijen die vertegenwoordigd zijn, zullen tijdens de optocht een premie ontvangen 
van 10 EUR voor vlag en/of breuk. 

De agenda is als volgt : 

8.30 u: Samenkomst aan zaal BRIELPOORT – Lucien Mathijslaan 9, 9800 Deinze  

8.45 u: Vorming van de stoet aan de brielpoort. 

9.00 u: Start van de stoet. 

9.30 u:  Bloemenhulde aan het Monument der Gesneuvelden ‘De Puinruimer’ aan de kerk. 

    10.00 u: Receptie in zaal Brielpoort. 

     11.00 u: Aanvang van het Congres in zaal Brielpoort – Lucien Matthijslaan 9 – 9800 Deinze. 
A. Opening door de Voorzitter, Marc De Bruyne. 
B.1 Jaarverslag 2021 Seniors - Officiële overhandiging van de Challenge “KONING ALBERT I”. 

Prijzen en geschenken aan de Nationale Kampioenen door secretaris-verslaggever 
Eric Van Neste. 

B.2 Jaarverslag 2021 Jeugd - Overhandigen van de prijzen aan de kampioenen door de 
Jeugdvoorzitter Marc Goedertier. 

C. Kasverslag 2021 van de Schatbewaarder, Maria Van den Heuvel. 
D. Toelichting werking VLAS, overzicht verzekeringen + werkwijze door Nicolas Dezeure, 

directeur VLAS 
E. Toelichting Schuttersgids en website door Secretaris Digitale Communicatie Dieter Gezels. 
F. Programma 2022: Officiële schietingen – Nationale kampioenschappen - 

Bondschietingen - Europese Kampioenschappen - toelichting wijzigingen reglement door de 
Secretaris-Generaal Bram Uvyn. 

G. Aanduiding Congres 2023-2024. 
H. Loting Bondschietingen. 
I. Sluiting door de Voorzitter. 
Punten op de agenda niet vermeld worden niet besproken. 

    14.00 u: Feestmaal in zaal BRIELPOORT. 

        menu: Duo van rauwe en gerookte zalm – soepje van asperges – kalfsblanquette met gevulde aardappel en seizoensgroenten – gebak. 

                  Prijs: 60,00 EUR inclusief wijnen en drank tot en met de koffie (dienst en BTW inbegrepen). 

                 inschrijvingen vóór 11 maart 2022 - op rekening BE61 0689 3898 8117 op naam van         

                     Eendracht van Ooidonk  met mededeling “uw maatschappij + sector + aantal personen. 

     Zonder voorafgaande inschrijving, kan men aan het feestmaal niet deelnemen. 

                     Voor verdere inlichtingen verwijzen wij naar het officieel orgaan “De Schuttersgids” en onze website 

                   www.knbbw.be. 

                  In afwachting, bieden wij U, Mevrouwen en Mijne Heren, onze oprechte en genegen groeten aan. 

Namens het Bondsbestuur: 

 
Secretaris-Generaal, De Voorzitter, 
Bram UVYN Marc DE BRUYNE 
Potaardeberg 75 Wilgenpark 2 
B-9820 MERELBEKE B-9290 OVERMERE 

http://www.knbbw.be/


Mesdames, Messieurs, Chers Confrères, 
 

Nous avons l’honneur et le plaisir de vous inviter au 98e CONGRES NATIONAL de F.R.N.A.B. qui 
aura lieu à DEINZE, dimanche le 27 mars 2022. 

Les sociétés fédérées sont priées de se faire représenter avec leurs drapeau et/ou collier. Les sociétés 
représentées, recevront une prime de 10 EUR qui sera remise pendant le défilé. 

 
Ordre du jour: 

      8h30 : Réunion  dans la salle BRIELPOORT  - Lucien Matthijslaan 9, 9800 Deinze 

      8h45 : Formation du cortège à coté de la salle Brielpoort 

      9h00 : Départ du cortège. 

      9h30 : Hommage fleuri au Monument des Anciens Combattants ‘De Puinruimer’ à l’église 

     10h00 :  Réception offerte dans la salle Brielpoort, Lucien Matthijslaan 9, 9800 Deinze 

     11h00 : Début du Congrès dans la salle Brielpoort, Lucien Matthijslaan 9, 9800 Deinze 
A. Ouverture par le Président, Marc De Bruyne. 
B.1 Rapport annuel 2021 Seniors - Remise officielle du Challenge “ROI ALBERT I”. 

Prix et cadeaux aux Champions Nationaux et Vainqueurs par le Secrétaire-Rapporteur 
Eric Van Neste. 

B.2 Rapport annuel  2021 des Jeunes. Prix et cadeaux aux Champions et Vainqueurs par le Président de la 
Jeunesse Marc Goedertier. 

C. Rapport de caisse 2021 du Trésorier, Maria Van den Heuvel. 
D. Explication du fonctionnement VLAS, aperçu assurence + méthode de travail par 

Nicolas Dezeure, directeur VLAS 
E. Explication “Schuttersgids” et site web par le Secrétaire Communications Digitale Dieter 

Gezels. 
F. Programme 2021: Tirs officiels – Championnats nationaux - Tirs fédéraux - 

Championnat Européen - explications des changements du règlement par le Secrétaire-
Général Bram Uvyn. 

G. Indication du Congrès 2023-2024. 
H. Tirage au sort des tirs fédéraux 
I. Levée de la séance par le Président. 
Les points ne figurant pas à l’ordre du jour, ne seront pas discutés. 

14h00: Banquet dans la salle Brielpoort, Lucien Matthijslaan 9, 9800 Deinze. 

menu: Duo de saumon fumé et cru, soupe d’asperges, blanquette de veau avec pomme de terre farcie et légumes de saison, pâtisserie. 

Prix: 60 EUR vins et boissons inclus jusqu’à le café (service et TVA inclus). 

inscriptions avant le 11 mars 2022 sur compte BE61 0689 3898 8117 au nom de 
Eendracht van Ooidonk avec communication de “votre société + secteur + nombres des 
personnes”. 

Sans inscription, il sera impossible d’assister au banquet. 

Pour les communications ultérieures voit l’organe officiel “De Schuttersgids” et le website 
www.knbbw.be. 

Nous vous prions, Mesdames, Messieurs, d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Pour le Comité Fédéral: 

Secrétaire-Général, Le Président, 
Bram UVYN Marc DE BRUYNE 
Potaardeberg 75 Wilgenpark 2 
B-9820 MERELBEKE B-9290 OVERMERE 
 

http://www.knbbw.be/


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



08u30 Samenkomst - Réunion:
Brielpoort - Lucien Matthijslaan 9, 9800 Deinze

08u45 Vorming van de stoet - Formation du cortège

09u00 Start van de stoet - Départ du cortège

09u15 Bloemenhulde aan het monument der Gesneuvelden

Hommage fleuri au monument des Anciens Combattants

10u00 Receptie - Réception:
Brielpoort

11u00 Aanvang congres - Début du congrès
Brielpoort

14u00 Feestmaal - Banquet
Brielpoort

Programma - Programme:

Congresschieting: zondag 20 maart 2022 - Tir de Congrès: zondag 20 maart 2022

Terrein - Terrain: Merendree Sint-Sebastiaan

Met medewerking van Stad Deinze en radio Tequila

KNBBW - FRNAB
Sector - Secteur 2

98ste Nationaal Congres - Congrès National
Zondag 27 maart 2022 - Dimanche 27 mars 2022



Congres 2022 te Deinze 

De prijzen van de jeugdschietingen 2019, zijn uitgedeeld op het kampioenschap en de 

koningsschieting van België te Haasdonk op zaterdag 28 augustus 2021. De jeugdschutters 

die niet aanwezig waren kunnen hun prijs nog persoonlijk afhalen op het nationaal congres te 

Deinze op zondag 27 maart 2022. 

 Naam club 

1 Bellinckx Goran Heusden S.M. Berkenbos 

2 Bukenbergs Kobe Tubize S.S. 

3 De Neve Alessio Bassevelde S.S. 

4 De Smedt Xenia Wichelen S.S. 

5 De Vleeschouwer Lucas Kallo Vrij & Blij 

6 Demaerel Joshua Houtem S.S 

7 Demaerel Thimoty Houtem S.S 

8 Eeckhoudt Kyani Wichelen S.S. 

9 Marcelis Leslie Tubize S.S. 

10 Steenhout Maxence Londerzeel Schuttersvrienden 

11 Van Loock Milan Schriek S.J.B. 

 

Volgende jeugdschutters worden eveneens opgeroepen naar het Congres te Deinze om 

persoonlijk hun verdiende prijzen (erelinten, sierborden en/of diploma’s) van het 

Kampioenschap van  België 2021 in ontvangst te nemen: 

  Naam club 

1 Bellemans Jordy Galmaarden Willem Tell 

2 Deferme Luca Koersel Sint-Jorisgilde Onderstal 

3 Geldhof Edouard Dudzele Sint-Sebastiaan 

4 Goedertier Michiel Gent Ware vrienden 

5 Lambregts Warre Merksplas de Kunstvrienden 

6 Lambregts Ylian Merksplas de Kunstvrienden 

7 Queldry Seppe Ieper Willem Tell 

8 Roosens Brecht Galmaarden Willem Tell 

9 Uvyn Loïc Gent Ware Vrienden 

10 Van der Weyen Quinten Merksplas de Kunstvrienden 

11 van Loock Milan Haasrode Verenigde Geburen 

12 Van Merhaeghe Thibau Kluisbergen de Vrije Schutters 

13 Vuylsteke Rune Zedelgem Willem Tell 

14 Wastyn Senne Merksem Sint-Sebastiaan 

 

Marc Goedertier 

Jeugdvoorzitter  

0487/518 775  

marc.goedertier@telenet.be 



 

 
De inrichting van het jaarlijkse congres van de KNBBW berust bij een 

maatschappij aangesloten bij de nationale bond. De ervaring leert ons dat 
het steeds moeilijker wordt om de inrichting van het congres goed voor te 

bereiden binnen één jaar. Zo zijn geschikte zalen meestal reeds bezet 
wanneer men slechts 1 jaar op voorhand de definitieve toewijzing krijgt 

van het congres. Daarom willen vanaf nu de toewijzing 2 jaar op voorhand 

doen. Op die manier hopen we dat meer maatschappijen in staat zijn het 
congres in te richten. 

 
Maatschappijen die geïnteresseerd zijn in de organisatie van het congres 

in 2023/2024, kunnen vanaf nu hun kandidatuur insturen naar het 
secretariaat. We raden ook aan om je kandidatuur reeds voldoende te 

staven zodat duidelijk blijkt dat uw maatschappij voldoende 
mogelijkheden heeft om de inrichting tot een goed einde te brengen. 

Wanneer er meerdere kandidaten zijn, zullen wij voor de toekenning ook 
rekening houden met speciale vieringen in dat jaar (vb 100 jarig bestaan 

van een maatschappij, aanstelling als gilde, …). 
 

De kandidaturen kunnen opgestuurd worden naar het secretariaat 
(Potaardeberg 75, 9820 Merelbeke) en moeten binnen zijn ten laatste op  

17 maart 2022. 

 
 

 

 

Les sociétés qui sont interessées pour organiser le congres de la FRNAB 
2023/2024 peuvent envoyer leur candidature au sécrétariat de la FRNAB 

(Potaardeberg 75, 9820 Merelbeke) avant le 17 mars 2022. 

 
Quand il ya plusieurs candidats, nous tiendrons également compte des 

célébrations spéciales cette année-là (par exemple 100e anniversaire 
d'une société, nommée en tant que guilde, ...). 

 
secretaris generaal     De voorzitter 

secrétaire général      le Président 
 

Bram Uvyn       Marc De Bruyne 
 
 



 
 
In het begin van de 19de eeuw was Deinze een kleine omwalde stad met de Kaandelbeek als stadsgracht. 

 
 
 
 
De Markt was toen één van de 
weinige gekasseide straten en dus de 
belangrijkste verbindingsweg van 
Deinze. Doorheen de hedendaagse 
stadsontwikkeling schemeren de oude 
patronen door, maar de wekelijkse 
markt gaat nog steeds door op deze 
locatie. 
 
 
 
 

 
Het oude en nieuwe stadhuis “Leiespiegel” liggen 
niet ver van de kerktoren van het Onze-Lieve-
Vrouwekerk, het historische merkpunt van het 
stadscentrum. Een ander merkpunt, de 
Tolpoortbrug, de ophaalbrug, was en is nog altijd 
strategisch belangrijk. Wie hier voorbij kwam 
diende tol te betalen. Om die reden liet de Graaf 
van Vlaanderen er een kleine vesting bouwen, die 
echter al in de Middeleeuwen werd verwoest. 
 
 
In 1584 was Deinze andermaal totaal vernield en ontvolkt. Het kreeg zelfs vrijstelling van belastingen omdat er 
niemand was om te innen en er niemand was om te betalen.  
 
Op 25 augustus 1625 schonk de koning van Spanje Deinze, dat hij meteen tot markizaat bevorderde aan Don 
Diego Mesia de Guzman, kapitein-generaal van de artillerie in de Nederlanden.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
Zeven jaar later verkocht Diego Mesia de Guzman het nieuwe markizaat aan 
de familie de Merode. Stukken van Deinze en omliggende dorpen bleven 
trouwens tot het einde van het ancien régime in het bezit van deze familie. 
Prins van Mérode, voorzitter van het EGS is hiervan een afstammeling.  

 

 

Vanaf de 16e eeuw kregen de Deinzenaren de ophaalbrug in eigen handen. Vandaag is de Vlaamse Waterweg 
NV beheerder van deze brug. Tijdens de pleziervaartperiode is de bediening van de brug een voltijdse job.  
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Vanaf 1 januari 2019 vormen Stad Deinze en de gemeente Nevele een 
nieuwe stad. Deinze, met als baseline ‘Het Land van Nevele’. 

 

Beide hebben al een lange gezamenlijke geschiedenis achter de rug. Het aaneengesloten gebied Nevele, 
Deurle, Landegem, Lotenhulle, Meigem, Poesele, Sint-Maria-Leerne, Sint-Martens- Latem, Vinkt, Vosselare en 
Zeveren werd Het Land van Nevele genoemd. In de middeleeuwen maakte dit deel uit van een belangrijke 
heerlijkheid van het graafschap Vlaanderen met aan het hoofd de heer van Nevele. 

  

 

De eerste heren en dames woonden vanaf de 
11e eeuw in een stenen burcht (donjon) in het 
centrum van Nevele. Eind 14e – begin 15e eeuw 
kozen ze het kasteel Ooidonk in Sint-Maria-
Leerne als hun Nevelse residentie.  

 

 

Leden van de familie ‘Van Montmorency’ waren de heren en dames van Nevele van 
1422 tot 1592. Filips van Montmorency, de graaf van Horn, was de bekendste heer uit 
dat geslacht. Hij zal samen met Lamoraal van Egmont en Willem van Oranje de 

geschiedenis ingaan als het driemanschap ter verdediging van de vrijheden. Wegens 
hun religieuze verdraagzaamheid tegenover het protestantisme werden Egmont en 
Horne op 5 juni 1568 – 454 jaar geleden – op de Grote Markt van Brussel onthoofd en 
hun bezittingen verbeurd verklaard. Het standbeeld op de Kleine Zavel in Brussel 
vereeuwigt beide heren.  

***** 

Hedendaags, in DC Leiespiegel vind je de administratieve diensten van de stad, het vroegere OCMW en het 
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) terug. Ook de dienst toerisme/VVV Leiestreek, de centrummanager van de 
vzw Deinze winkelstad aan de Leie en een horecazaak hebben een onderdak in het gebouw. Hier werken een 
honderdtal personeelsleden en tien mandatarissen voor de nieuwe stad Deinze, Het Land van Nevele. Deinze 
ligt tussen Zulte en Gent, aan de oevers van de Leie, één van de fraaiste stukjes van Oost-Vlaanderen: de 
Leiestreek! Een waar paradijs voor wie rust, natuurschoon en kunst weet te appreciëren. Deinze heeft een 
dynamisch hart. Blikvangers zijn zeker het centrum van de stad met de volledige stadskernvernieuwing, het 
Museum van Deinze en de Leiestreek, het provinciaal recreatiedomein De Brielmeersen met de jachthaven, de 
omgeving van Astene Sas en het Kasteel Ooidonk met de prachtige Franse tuin. 

De Leie vormt de ruggengraat van de stad. Je kan er vanuit het centrum varen, kajakken en suppen. 
De centrumwandeling toont je de open en verborgen plekjes en leert je de interessante weetjes over de 
stadskernvernieuwing. Wil je zelf op ontdekking, dan raden we je de fotozoektocht aan. Terrasjes zorgen voor 
de leuke en lekkere stops. De kunst van het genieten op z’n best.  

 

 

 



  

Bloemenhulde aan het monument der gesneuvelden 

 

Voorafgaand het Nationaal Congres van de Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters is er 

traditioneel een plechtigheid aan het monument der gesneuvelden. 

Op zondag 27 maart 2022 zal dit doorgaan te Deinze ‘Het Land van Nevele’. 

Het monument bevind zich op het Sint-Poppoplein op ongeveer 600 meter van de concertzaal ‘de 

Brielpoort’ waar het Nationaal Congres zal doorgaan. Het Sint-Poppoplein is de ruimte tussen de Onze-

Lieve-Vrouwekerk en de Leie die in 2011 volledig werd heringericht.  

  

Poppo was een zoon van het Vlaams adellijke echtpaar Titzekin en 
Adelvina van Deinze en werd in 978 geboren. Poppo besloot na een 
visioen tijdens één van zijn pelgrimstochten monnik te worden. Keizer 
Koenraad II de Saliër stelde hem aan tot zijn persoonlijk raadsman, in die 
hoedanigheid voerde hij in minstens zeventien kloosters de 
hervormingen door. Hij is gekend voor zijn wonderbaarlijke genezingen 
en verscheen aan enkele pelgrims in de kloosterkerk te Stavelot, zijn 
rustplaats. 

 

 

‘De Stad Deinze aan hare dooden 1914-1918’ 

Het oorlogsmonument de ‘Puinruimer’ werd in het bijzijn van kroonprins Leopold (de latere koning 
Leopold III) op 8 oktober 1922 onthuld. Het is van de hand van de Deinse kunstenaar Antoon Van Parys 
(1884-1968).  

Het oorlogsmonument is  een regelrechte 
aanklacht tegen het oorlogsgeweld. Van Parys laat 
de gruwel, de vernietiging en het lijden zien die de 
oorlog met zich meebracht, er is geen plaats voor 
triomf. Het meest opvallende element is een man 
in ontbloot bovenlijf, hij houdt een pikhouweel in 
de handen en ruimt het puin op die de oorlog 
achterliet. Op de wanden van het blok staat een 
ongewapende soldaat die samen met een 
boerenjongen een gesneuvelde kameraad 
wegdraagt van het slagveld. Na 1945 werden ook 
de namen van de burgerlijke slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog toegevoegd op een arduinen 
boek, dat voor het gedenkteken ligt. 

 

 

 



  

 

 

 

Sint-Sebastiaan in Het Land van Nevele 
Op 01 januari 2019 smolten de Oost-Vlaamse stad Deinze en de 

gemeente Nevele samen tot één grote stad. De naam Deinze werd 

behouden, de fusiestad kreeg wel de baseline ‘Het Land van Nevele’ 

Stad Deinze telt 5 schuttersgilden: Deinze Sint-Sebastiaan, Merendree Sint-Sebastiaan, Nevele 

Sint-Sebastiaan, Sint-Sebastiaan “de Eendracht van Ooidonk” en Merendree Willem Tell. 

De 4 Sint-Sebastiaansgilden organiseren samen het 98ste Nationaal Congres KNBBW 

********** 

De handboog raakte bekend omwille van zijn 

doeltreffendheid, gedemonstreerd door de 

kunde van Engelse Longbowschutters in de 

14de eeuw. Het belang van de boog als wapen 

nam af met de komst van het vuurwapen. 

Boog en pijl behoren nu tot de oudste 

cultuurelementen van de mensheid. Ontstaan 

uit de jachtwapens van de primitieve 

volkeren, het wapen van de middeleeuwse 

stedelijke milities die tot doel hadden het 

bewaken en beschutten van de bevolking,  is 

de moderne handboog nu een belangrijk instrument in de hedendaagse volkssport. Nergens 

bestaat er een rijkere schutterscultuur dan in onze Vlaamse steden en gemeenten, zo ook te 

Deinze.  

Op 26 oktober 1428 werd door Phillipus van 
Bourgondië het charter van vrij bestaan afgeleverd. In 
het charter stond ook dat de Gildebroeders van Sint 
Sebastiaan te Petegem reeds lange tijd de handboog 
hanteerde. Dit doet vermoeden dat de Gilde al een 
geruime tijd bestond, hoelang kan men moeilijk 
opmaken. Het zou niet ongepast zijn te 
veronderstellen dat de Gilde al bestond in het jaar 
1302 wanneer onze dappere voorouders onder 
begeleiding van Arend Drubbel naar het 
Groeningeveld optrokken, dit ter verdediging van de 
Vlaamse vrijheden en rechten. Dit charter werd 
nogmaals bevestigd op 23 mei 1445, de in te lijven 
leden werd toen vastgelegd op 100 schutters. De 
Gildebroeders dienden in klederdracht uitgedost met 
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boog en pijlen te verschijnen telkenmale de heer Phillipus van Bourgondië hen oproept. Het vrij 
bestaan wordt nadien nogmaals bevestigd door Keizer Karel te Gent op 22 december 1522. Vanaf 
het jaar 1878 ijverden de leden om hun Gilde een Koninklijke titel te laten toekennen, doch diende 
men te wachten tot 10 maart 1905 om deze titel te verkrijgen, deze werd toegekend door zijnen 
majesteit Koning Leopold II. De Gilde was oorspronkelijk gevestigd in Petegem, pas sedert de 
aanhechting van Petegem bij Deinze werd het Sint-Sebastiaansgild als een volwaardige Gilde van 
Deinze aanzien. In 1837 werd voor de 1ste maal een schuttersterrein op grondgebied Deinze 
verkozen. 2 schuttersgilden werden in de loop der jaren aan de Sint-Sebastiaansgild toegevoegd, 
namelijk het Sint-Carolusgild in 1830, deze gilde had een kort bestaan en medio 1848 het Sint-
Jorisgild der voetboogschutters van oorsprong uit Deinze. 

Met de ondertekening van de statuten op 5 februari 
1717 door Willem Le Poyvre, heer van Vinderhoute 
Merendree werd een handbooggilde opgericht onder 
de bescherming van Sint-Sebastiaan. Le Poyvre werd 
later als hoofdman opgevolgd door zijn weduwe, 
Isabella Wauters, en nog steeds gebruikt de gilde als 
embleem met enige fierheid de gekoppelde 
wapenschilden van beide adellijke families zoals 
afgebeeld op het beschilderde titelblad van het 
eerste gildeboek. Vandaag haalt de gilde bijlange na 
niet de uitstraling uit de beginperiode toen in korte 
tijd niet minder dan tweehonderdzesentwintig 
personen zich als gildebroeder of -zuster lieten 
registreren. In de loop der jaren kende de vereniging 

een onvermijdelijke cyclus van bloei en verval. Met uitzondering van enkele korte perioden van 
gedwongen inactiviteit - wegens maatschappelijke omwentelingen of door 
oorlogsomstandigheden - bleven de schutters altijd een belangrijke rol spelen in het plaatselijke 
verenigingsleven. Naast de instandhouding en de promotie van het boogschieten als volkssport 
is de vereniging ook verantwoordelijk voor het behoud van een aanzienlijk en waardevol 
materieel cultureel erfgoed in de vorm van kunstwerken en archieven die in de loop der jaren 
werden verzameld. 

In het jaar 1818 is er sprake van de “heroprichting” 

van de Sint- Sebastiaangilde Nevele door Charles 

Martin Seriacop. De eerste sporen dateren reeds van 

lang daarvoor, van de Nevelse kruisboogschutters in 

1381! Dat is 641 jaar geleden. In de archieven heeft 

men een bericht gevonden dat er in 1381 90 Nevelse 

kruisboogschutters van Gent naar Kortrijk zijn 

getrokken, onder leiding van deken Symoen Gomaer 

en zijn 2 banierdragers Jan Vranke en Aloys Lampins. 

Het volgende spoor leidt naar een Deins 

verzoekschrift uit 1564 waarin de Nevelse 

handbooggilde wordt vermeld. In 1756 had het Sint-

Sebastiaangild voor het eerst een lokaal waar ze 

samenkomen, namelijk Herberg De Zwaan, destijds 

gevestigd op de Markt in Nevele. De schuttersdoelen 

zouden achter de herberg zijn opgesteld. 

Vermoedelijk is het nadien wat stil geweest rond de gilde, in de archieven dateert het 
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eerstvolgende bericht van 1818. In dat jaar is er sprake van de “heroprichting” van de Sint- 

Sebastiaangilde door Charles Martin Seriacop. De gilde nam toen zijn intrek in het Lokaal bij 

Jacques Cannoodt in de Sint-Jansstraat, tegenover de Kattestraat. Van een uniform, “eenen 

groenen jas, ene witte broek en eene zwarte muts” is pas in 1838 sprake. Ook te weten dat 

orgelbouwer Leo Lovaert lid geweest is van de gilde van 1832 tot 1854. Hij zou zich zelfs koning 

geschoten hebben in 1844. Wanneer de gilde in 1847 verhuist van het Lokaal naar Herberg De 

Roos van Armand Van Der Cruyssen, zouden 10-tallen Gentenaars per “char-à-banc” naar de 

markt in Nevele zijn afgezakt. Zij trokken door de straten met muziek, tot groot jolijt van de 

Nevelaars. Honderden nieuwsgierige Nevelaars kwamen kijken naar de festiviteiten. Het jaar 

nadien, in 1847, werd de wip op de Oostbroek opgesteld. In 1863 wordt het allemaal wat 

formeler, de statuten worden aangepast en voortaan noemt de schuttersgilde zich 

“maatschappij van den edelen ridder Sint-Sebastiaan”, met de kernspreuk: “Elk om het best ofte 

nayverige”. Ook nog noemenswaardig is het lidmaatschap van Cyriel Buysse eind de jaren 1800. 

Nevele Sint-Sebastiaan kreeg de titel ‘Koninklijk’ in het jaar 1968. 

Waarschijnlijk door bezieling van de adellijke familie 

t’Kint de Roodenbeke werd de Gilde in 1865 opgericht, 

of nieuw leven ingeblazen… Sedert die datum heeft 

de Gilde bestaan tot op vandaag, weliswaar niet altijd 

even actief en niet steeds op dezelfde wijze. 

Opvallend is dat, door de jaren heen, de Gilde een 

grote bloei kende tijdens de jaren waarin de familie 

t’Kint de Roodenbeke het burgemeesterschap 

waarnam in de gemeente Bachte-Maria-Leerne. Een 

niet te verwaarlozen persoon in het bestaan van de 

Gilde is E.H. Pastoor-dichter Baziel De Craene, die een 

grote stimulans gaf aan het bestaan van de Gilde in de 

loop van de dertiger jaren. Na deze jaren dertig, 

gedurende een periode tot halfweg de jaren ’90 werd 

geschoten op de liggende wip in gasthof 'Het Lusthof' 

te Bachte-Maria-Leerne (Bachte) onder de naam 

“Oydonckschutters". In 1993 werd de Gilde eens te 

meer nieuw leven ingeblazen door de schietingen op staande wip te hervatten. De vader van de 

huidige Graaf, Juan Graaf t’Kint de Roodenbeke, toen President van de Europese Gemeenschap 

der Historische Schuttersgilden (EGS) patroneerde dit gebeuren en liet ook de eerste 

handboogschieting op open staande wip doorgaan in de tuin van zijn kasteel op 26 juni 1993. Kort 

daarop verleende de Stad Deinze de toelating om een terrein te gebruiken, gelegen aan de 

Groenevelddreef in Bachte-Maria-Leerne, "De Gavers" genoemd. De Gilde mag zich verheugen 

vanaf 27 mei 1995 de titel te dragen van “Graaflijke Handbooggilde St. Sebastiaan-Eendracht van 

Ooidonk”. Deze titel werd geschonken door de heer Juan Graaf t’Kint De Roodenbeke. Nog in 

datzelfde jaar (7 oktober 1995) werd een tweede wip, een muitwip geplaatst. Op 18 april 2016 

heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd op ons verzoek in te gaan, de titel van “Koninklijk 

brevet” werd gegeven. De Petergilde “De Koninklijke en Ridderlijke Hoofdgilde St-Sebastiaan 

Gent” is tot op heden de petergilde. De Koninklijke en Graaflijke handbooggilde ‘de Eendracht 

van Ooidonk’ beschikt over een eigen gildelied en werd voor het eerst gezongen tijdens de 

Gildedag van het FVHS te Deinze op 29 september 2019. De Gilde beschikt over een eigen 

schuttersbier “Qoedoeble blond Belgium”, een donkerblond bier met een fruitig aroma en een 

subtiele bitterheid. 

 



 


