
De geschiedenis van de Gilde 

De Dudzeelse schuttersgilde zoals iedereen deze vandaag kent, werd gesticht als 
schuttersgilde van Sint-Sebastiaan, in het jaar 1546. 
De eerste houten wip stond in een weide achter de herberg (vroegere hof van 
Commercie) waar vele jaren de zomerschietingen op de staande wip werden 
georganiseerd. 

Volgens de gegevens die zijn teruggevonden in de geschiedenis van de zwinstreek 
veranderde de naam van de gilde in 1736 naar de naam 'Jongmans Gilde van 
Dudzele'. 
De authentieke, perkamenten stichtingsdocumenten, evenals kasboeken en 
reglementeringen uit deze tijd zijn tot op heden nog steeds in het bezit van de 
gilde.  

De naam 'Jongmans Gilde' werd behouden tot 1889, waarna zij de naam kreeg die 
ze tot op heden nog steeds draagt: 
'St.-Sebastiaan, Eendracht Maakt Macht, Dudzele'. 

Meermaals werd de open wip, die toen op diverse locaties in Dudzele heeft 
gestaan, tijdens de oorlogsjaren vernietigd door de belegeringen. 
Dit omdat men toen dacht dat deze wip voor spionagedoeleinden gebruikt werd. 
Na de oorlogsjaren werd de wip geplaatst in de weide achter de herberg van de 
familie Dauw en kreeg deze de naam “In het Handbogen hof”. 
Door de dichtere bebouwing en klachten van schade aan woningen door de vallende 
pijlen moest er terug een nieuwe locatie gezocht worden voor de wip. 

In 1960 werd een nieuwe staande wip met beperkte kantine geplaatst langs de 
Damse Steenweg te Dudzele op het terrein van de heer M. Notterdam. 
De wip was een schenking van wijlen de heer Notaris J. Depuydt. 
In de jaren '90 werden toen al plannen gemaakt voor een nieuwe locatie in 
samenwerking met de Stad Brugge 

Na lang ook niet te weten hoe de titel van 'Koninklijke Gilde' bekomen kon worden; 
werd in het jaar 1995 de gilde alsnog bekroond met de koninklijke titel. 

In het jaar 2000 werd de titel van Hoofdman van onze gilde overgedragen van de 
heer Ere-Notaris J. Depuydt aan de heer Notaris B. Maertens; die tot op heden nog 
steeds de leiding van de gilde op zich neemt. 
Samen met deze gebeurtenis werden ook onze andere verdienstelijke leden in de 
bloemetjes gezet (hetzij als 30 jaar en 15 jaar bestuurslid, meer dan 25 jaar 
schutter en zelfs meer dan 50 jaar schutter). 

Deze gebeurtenissen werden toen nog gevierd op de oude locatie in de Damse 
Steenweg te Dudzele, waar een deel  van de oude accommodatie nog steeds 
overeind staat. 

  



De Gilde nu 

Na vele jaren van discussie en zoeken naar een oplossing voor de bouw van een 
nieuwe schuttersstand, werd het in 2002 tijd voor de langverwachte verhuis naar 
een vernieuwde en vooral ruimere stand; een locatie die wij toegewezen kregen 
van de Stad Brugge in de Stokerij te Dudzele. 
Op deze locatie die wij in bruikleen kregen, werd door de gilde in eigen beheer een 
kantine met een nieuwe muitwip opgetrokken. 

Na een tegenslag in oktober 2003, waarbij onze nieuwe muitwip door een hevige 
storm geveld werd; is de gilde er niet alleen in geslaagd de originele wip na 
herstelling terug te plaatsen, maar eveneens een bijkomende tweede wip te 
installeren. 
Tot op heden heeft de gilde nog steeds een stand met ruime kantine en twee 
muitwippen. 

Door de stilaan goedbekende jeugdwerking van onze schuttersgilde en op vraag van 
onze jeugdschutters, kon en mocht K.G.S.S. Dudzele het Belgisch Kampioenschap 
boogschieten voor de jeugd organiseren, op zaterdag 17 augustus 2016. 
Het organiseren van het Belgisch kampioenschap was een hoogtepunt voor de 
schuttersgilde die toen 470 jaar bestond. 

Dit jeugdkampioenschap werd al voor de 57ste maal georganiseerd en was voor het 
eerst te gast in Dudzele. 
De Dudzeelse schuttersgilde heeft zelf ook jeugdschutters die meedraaien aan de 
top en na de organisatie van het Belgisch Kampioenschap voor de jeugd, hebben 
wij beslist om de ingeslagen weg voort te zetten en onze jeugdwerking nog meer in 
de kijker te plaatsen door ieder jaar een nationale jeugdschieting in te richten op 
ons terrein, dewelke meetelt voor de selectie van deelnemers aan het Belgisch 
Kampioenschap. 

Onze talrijke deelnemende jeugdschutters hebben sindsdien ook al Belgische titels 
kunnen behalen op deze kampioenschappen. 
Niet alleen onze jeugdschutters, maar ook onze senioren kunnen boogschieten. 
Dit toonden ze onlangs nog door sectorkampioen te worden in 2022 te Zedelgem. 

2023 zal een druk jaar worden voor onze schuttersgilde. 
Na 476 jaar bestaan, het 99ste Nationaal Congres van de K.N.B.B.W. en tevens het 
sectorkampioenschap kunnen en mogen inrichten in hetzelfde jaar. 
Dit is en blijft iets dat voor altijd in de rijke geschiedenis van de Gilde zal bewaard 
blijven en die velen zich nog vele jaren zullen herinneren. 
Waar onze schuttersvereniging ooit van droomde, is dan toch uitgekomen. 

 



     

 

 

 


