Koningsschieting van 12 juni 2005
Het is alweer 3 jaar geleden dat de vorige koningsschieting plaats had.
Voor de huidige koning, Marc Dankers, zal het wel een spannende schieting worden. Marc is
immers reeds 6 jaar koning, wat wil zeggen dat dit jaar hem het keizersschap wacht, wanneer hij
voor de derde keer zou koning schieten.Er zijn echter nog andere gildenbroers die wel eens het
koningszilver zouden willen omhangen
Onlangs werd de hoge wip van het BLOSO-sportcentrum overgebracht naar de tuin van het
begijnhof achter de gildenkamer. Voor de organisatie zou het allemaal gemakkelijker moeten gaan
en ook minder kosten.
De dag begon voor onze gilde vandaag om 09.00 uur om de laatste voorbereidingen te treffen voor
het grote feest.
Om 13.00 uur werden alle broers en zusters dan in kledij verwacht aan de gildenkamer.
Om 13.30 uur vertrok de stoet over het begijnhof door de grote tuinpoort naar de hoge wip. Bij de
aankomst aan de tenten sprak de hoofdman een welkomstwoord voor een tamelijk groot aantal
toeschouwers. Vervolgens las de gildenkapitein het schietreglement voor.
Nadat de koning , de keizer en de dekens de gaai op de wip gezet hadden, begon het bannen .
Driemaal werd door de gildenbroers rond de hoge wip gegaan, terwijl de gildenmoeder de
voorbede las. Dit alles om de boze geesten te weren.
Na het bannen ontdeed de hoofdman de koning van zijn kazuifel met de koningsbreuk en hing
deze aan de wip. Daarbij hing hij ook de geldbeurs en zette de koningsstaf aan de voet van de wip.
De gildenmoeder plaatste daarbij een fles jenever. Zij zorgde dat een glaasje jenever gegeven
werd bij elk schot of ereschot.
Vervolgens deden de hoofdman en de keizer elk één ereschot. Dan nodigde de hoofdman de
eregenodigden uit om een ereschot te doen, bijgestaan door de ouderman Frans
Vandendriessche. Van burgemeester tot hoofdmannen van bevriende gilden schoten zonder de
gaai te raken.
De huidige koning Marc Dankers kreeg dan drie voorkeurschoten, waarbij met het derde schot de
gaai een draai kreeg en een pluim verloor. Op millimeters dus van het keizersschap.
Aansluitend moesten alle gildenbroers, in alfabetische volgorde schieten en drie euro in de beurs
storten. In de tweede ronde schoot Jan Berghmans gevaarlijk dichtbij maar zonder resultaat.
Onze jongste boogschutter, Jan Van Camp haalde de pijlen op en zou daarvoor later beloond
worden doordat de schutters 22 euro samenbrachten om Jan te bedanken.
In de vijfde ronde schoot Marc Dankers weer zeer dichtbij en in deze ronde schoot Gust
Vandersteen ook een vlaggenversiersel los van de wip. Ondertussen nam het aantal toeschouwers
gestadig toe.
In de veertiende beurt, het was ondertussen 16.40 uur geworden, schoot Jan Berghmans de gaai
af. Hij was de eerste schutter van de veertiende ronde. De gaai werd teruggeplaatst want de beurt
moest verder afgemaakt worden. Er was echter geen verandering meer en om 16.50 uur werden
alle gildenbroers bij de wip gevraagd.
De hoofdman vroeg dan aan Jan of hij het koningsschap aanvaardde ? Jan was nog in grote
twijfel, hij is tenslotte nog tamelijk groen in onze gilde en hij overwoog de kans verder te laten
aan een ancien . Uiteindelijk aanvaardde Jan.
De hoofdman bood de koningsbreuk aan en Jan legde er zijn hand op ten teken dat hij aanvaardde.
De hoofdman hing dan, onder tromgeroffel, de breuk om bij de nieuwe koning en gaf hem de
nieuwe koningsstaf in de hand.
Vervolgens werd het gildenlied gezongen.
De vaandrig zwaaide driemaal met de vlag over de koning en spreidde ze nadien op de grond
waarna de nieuwe koning erover stapte.
Het kiezen van een koningin was moeilijker omdat de echtgenote van Jan, Jeannine Beutels,
slechts in januari 2006 de eed zal afleggen en dan eerst echt koningin kan worden.
Vervolgens ging de nieuwe koning bij alle gildenleden rond om hen zijn nieuwe koningsstaf te
tonen en gelukwensen in ontvangst te nemen.
Tenslotte danste onze gilde de rozendans rond het koningspaar.
Iedereen was gelukkig, alles was goed verlopen, het was droog gebleven en er was veel
belangstelling.
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Om 17.40 uur gingen dan onze gildenleden in stoet naar de zaal t Hof op de Grote Markt voor een
feestmaal, aangeboden door de gilde aan alle gildenleden ter afsluiting van het jubileumjaar 600
jaar gilde in Herentals : 12 juni 2004 12 juni 2005 en ter gelegenheid van de koningsschieting
2005.
De hoofdman en de leden van de raad danken alle medewerkers voor hun inzet en wensen de
nieuwe koning veel geluk in zijn functie.

Verslaggever René Ceulemans
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