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Zondag 29 mei 2011 was een 
belangrijke dag voor de Sint- 
Sebastiaansgilde van Herentals: het 
koningsschieten is toch één van "de" 
evenementen binnen de gilde. 
Stralende zon dit keer. De tenten die 
drie jaar geleden werden gebruikt 
om te schuilen voor de plensbuien, 
dienden nu als zonnescherm. 
Evenals in 2008 werd de Sint- 
Antonius-Abtgilde uit Deurne, 
Nederland, verwelkomd in onze 
gildekamer op het begijnhof om 
deze dag op te luisteren en samen 
met ons te vieren. Uittredend koning, 
Marc Donkers, moest worden 
afgehaald in de Lakenhal op de 
Grote Markt. Om 12.30 uur vertrok 
de lange stoet met muziek en 
tromgeroffel naar de Grote Markt : 
netjes uitgedoste gildeleden 
gevolgd door de gastgilde van 
Deurne, in groen uniform en met 

geveerd hoofddeksel. 
Op de pui van de Lakenhal stonden 
koning Marc, de burgemeester en 
de schepen van cultuur ons op te 
wachten.  
Na de vlaggengroet door de 
Sint-Antonius-Abtgilde werden we 
binnen in de lakenhal uitgenodigd. 
De burgemeester en de  
hoofdmannen hielden de nodige 
toespraken en er werden 

geschenken uitgewisseld. Koning 
Marc werd nog eens extra bedankt 
voor zijn werk van de voorbije jaren. 
Nog een drankje en een hapje en 
dan ging het weer richting 
begijnhof, de gilde van Deurne nu 
voorop! 
Aan de hoge wip kwamen de 
genodigden en de toeschouwers nu 
ook stilaan toe. Om 14 uur stipt werd 
de plechtigheid rond het 
koningsschieten gestart. 
De genodigden, de burgemeester, 
de schepen, de voorzitter van het 
O.C.M.W., leden van de HGK 
hoofdmannen, koningen en keizers 
van bevriende gilden, 
gildekapelaan en ereleden waren 
present. 
Na de ereschoten en de drie 
voorkeurschoten van de koning kon 
de wedstrijd beginnen. Die verliep 
geheel binnen de lijnen van de 

verwachtingen. Een aantal van de 
regelmatige schutters had de vorige 
dagen immers al flink geoefend en 
één van hen had zich daar al 
bijzonder in de kijker geschoten! 
Het was die schutter, Ludo Boeckx, 
die in de twaalfde ronde erin 
slaagde de gaai naar beneden te 
halen. 
In de derde ronde was hij er al in 
geslaagd de gaai te raken, maar 

die viel niet. Jawel, enkele schutters 
later en zonder dat iemand hem 
had geraakt, kwam de gaai naar 
beneden door een felle windstoot. 
Nadien lukte het Ludo dan toch en 
hij aanvaardde zonder aarzelen de 
titel. 
Op passende wijze werd hij als 
nieuwe gildekoning geïnstalleerd en 
met felicitaties overladen. Met 
echtgenote Ria, de nieuwe ko-
ningin, moest hij in de kring. Voor het 
koningspaar werd traditiegetrouw 
de rozenwals gedanst. Het paar 
kreeg zelfs een vendelsaluut van de 
Sint-Antonius-Abtgilde. 
Ludo gaat een drukke tijd tege-
moet! Hij is al deken en gildeprins en 
hij zal zich nu zonder twijfel ge-
wetensvol aan het koningschap 
wijden. 
Marc Dankers bekeek het allemaal 
heel sportief, bleef er heel kalm bij. 
Zijn taak als koning is volbracht en hij 
heeft dat goed gedaan. Bedankt, 
Marc!  
Maar we moeten verder: leve de 
nieuwe koning Ludo! Deze stralende 
dag werd afgesloten met een 
smakelijke barbecue, een feestelijk 
glas wijn en een gezellige babbel. 

 


