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Voorwoord Burgemeester Severijns 

Het Gilde Broederschap van Onser Liever Vrouwe uit Oirschot organiseert op 

31 mei 2015 een Kringdag. Het gilde hee7 ongeveer 40 leden en hee7 als 

oprich
ngsjaar 1463! Ongeveer de hel7 van het gilde bestaat uit jeugd 

onder de 35 jaar en het voorstel om een gildefeest te houden kwam uit deze 

groep.  

 

Deze speciale dag begint met een Heilige mis, toespraken en een koffietafel 

waar alle hoogwaardigheidsbekleders van de deelnemende gilden aanwezig 

zijn.  

 

Ons Monument in het Groen vormt het prach
ge decor voor een massale 

opmars door ongeveer 50 gekostumeerde gilden. Er zijn verschillende 

wedstrijden in vendelen, trommen, bazuinblazen, standaardrijden, kruis-, 

hand- en geweerschieten op wip en kruis- en handboog schieten op doel. 

Aan de wedstrijden doen ongeveer 250 jeugdleden tussen de 6 en 25 jaar 

mee. De wedstrijden zijn uiteraard in historisch kostuum.  

 

Ook is er een tentoonstelling waar het unieke koningszilver, vaandels en 

andere a'ributen van de gilden worden getoond. Voor de basisschooljeugd 

is er een kinderdorp, waar zij naar hartenlust kan spelen en knutselen.  

 

Ik wens de organisa
e erg veel succes en plezier 

met alle voorbereidingen en hoop van harte dat 

het een onvergetelijke dag wordt. Geniet er van! 

 

Ruud Severijns 

Burgemeester 
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Voorwoord Pastoor Spijkers 

Gilde Broederschap van Onser Liever Vrouwe Oirschot… een kerkelijk Gilde. 

Het Gilde Broederschap van Onser Liever Vrouwe uit Oirschot viert op zondag 31 mei 

haar kringdag. Dit gildefeest begint met een eucharis
eviering in onze Sint-Petrus 

Basiliek. 

Het gilde onderscheidt zich van de drie andere Oirschotse gilden omdat het niet 

alleen het oudste gilde is, maar ook het enige kerkelijke Gilde. Dat betekent dat het 

organiserende Gilde sinds haar oprich
ng in het jaar 1463, een bijzondere band hee7 

met de kerkgemeenschap van Oirschot.  

 

Gilde Broederschap van Onser Liever Vrouwe organiseerde vanaf het begin van haar 

ontstaan de jaarlijkse processie van de Heilige Eik en leidde daar alles in en rond de 

kapel, in goede banen. Nog steeds trekken de Gildebroeders en Gildezusters van het 

gilde jaarlijks op Tweede Pinksterdag mee in de processie, waarbij het gilde de eer 

hee7 om de beeltenis van onze heilige moeder Maria te mogen dragen.  

Ieder jaar op of rond 2 februari, wanneer het feest van Maria Lichtmis wordt gevierd, 

komt het Gilde met slaande trom naar onze kerk om samen met ons de eucharis
e te 

vieren. 

 

Wij van onze parochie zijn er trots op en dat al zo lang. We hopen van harte dat de 

band van het Gilde met onze kerk tot in lengte van jaren zal blijven bestaan.  

Het gilde …..onderweg naar morgen! Misschien is het wel een uitdaging om als Gilde 

met 40 leden, waarvan bijna de hel7 onder de 35 jaar, te kijken hoe aan dat kerkelijk 

zijn van het Gilde Broederschap een frisse , sprankelende, nieuwe inhoud kan worden 

gegeven. Beginnen met een eucharis
eviering is mooi, maar de Broederschap op een 

moderne manier handen en voeten geven en omze'en in concrete daden, van 

onderlinge solidariteit, hulp en medeleven is misschien nog mooier en zeker ook 

kerkelijk. 

 

Ik wens jullie een schi'erend feest en ik heet al jullie 

gasten hartelijk welkom in onze Oirschotse kerk en in 

onze Oirschotse gemeenschap. 

 

Pastoor Leendert Spijkers 
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LATOUR CARWASH 

Bestseweg 47  

Oirschot 

25% korting  

op  10  

wasbeurten 
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Voorwoord Kringvoorzi�er Bert van der Staak 

Het gilde.....onderweg naar morgen!  

Een gedurfd thema? 

Nee, een heel actueel onderwerp binnen de NBFS en onze kring, we zijn er 

volop mee bezig.  

Hoe krijgen we jonge mensen geïnteresseerd in het gildewezen en hoe 

dragen we oude tradi
es over? 

 

De voornaamste ingrediënten voor het organiseren van een gildefeest zijn; 

broederschap en vriendschap, beiden nodig om nauw samen te werken, 

naast doorzeGngsvermogen om het allemaal geregeld te krijgen.  

Aan het programma te zien hebben jullie van alles voldoende in huis en is 

veel aandacht geschonken aan de jeugd.  

Petje af, het ziet er perfect uit. 

 

Wij, als kringbestuur, zullen alles in het werk stellen om jullie met raad en 

daad bij te staan.  

Natuurlijk wensen we jullie heel veel succes toe! 

 

Voor het mooie weer dat we jullie toewensen heb ik al een kaarsje 

aangestoken.  

De worst voor Clara ligt klaar dus is er ook voor 

pastoor Spijkers nog werk aan de winkel! 

 

 

Met Gildegroet, namens het kwar
er,  

Bert van der Staak, voorzi'er 
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RTO, het goede doel 
voor dit gildefeest! 

 

Wij dragen RTO een 
warm hart toe. 

 

U toch ook…? 

Slagerij Cas Smits 
 

Ook voor de complete  

verzorging 

van uw BBQ! 
 
 

0499 - 572666 / 0499 - 571598  
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Voorwoord Hoofdman Leo Schellekens 

Het is alweer 4 jaar geleden dat het Gilde “Broederschap van Onser Liever Vrouwe” 

de beslissing nam om een gildefeest te houden. 

Het idee kwam toender
jd uit onze groep van jong volwassen leden, waarvan de 

meeste inmiddels de lee7ijd van 30 jaar gepasseerd zijn. Zij wilden ervaring op doen 

met het organiseren van een gildefeest. 

 

Wij, als bestuur hebben toen volmondig “ja” gezegd en besloten om voor een 

kringdag te gaan. Wel hebben we de gildebroeders en -zusters gevraagd om al hun 

medewerking. Het s
ch
ngsbestuur en de organisa
e commissies zijn een mix van 

jong en oud, die met respect voor elkaar en in volle samenwerking op eigen
jdse 

wijze deze kringdag opgezet hebben. Natuurlijk is er medewerking en financiële 

steun van sponsoren en adverteerders nodig. Zij hebben gezorgd dat we in staat zijn 

om de kringdag van het Kwar
er van Oirschot van 2015 te organiseren. 

 

Door het organiseren van de kringdag hopen we een stap naar de toekomst te 

kunnen ze'en. Vandaar ook ons thema  “Het gilde... onderweg naar morgen!”.  

Dit geldt ook voor het goede doel dat we ondersteunen ”Running team Oirschot”, 

die we een warm hart toedragen.  

 

Het beloo7 een kleurrijke dag te worden en we hopen op een verbroederlijk 

samenzijn. Ik wens allen die aan de wedstrijden deelnemen veel succes met als 

resultaat het felbegeerde zilver. 

 

Via deze weg wil ik iedereen bedanken, die zijn medewerking en belangstelling hee7 

getoond 
jdens de organisa
e van de kringdag door Gilde “Broederschap van Onser 

Liever Vrouwe” op 31 mei 2015! 

Het gilde hoopt op een geweldige dag vol verbroedering. 

Dat het een onvergetelijke dag voor organisa
e, gilden en 

publiek mag worden! 

 

Namens het bestuur en leden van Gilde “Broederschap 

van Onser Liever Vrouwe”, 

 

Leo Schellekens 

Hoofdman 
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Het kringbestuur 

 

Voorzi'er     L.L.B.M van der Staak 

Vice-voorzi'er    J. van Gisbergen 

Secretaris     J.P.Th.A.M. van Gelooven 

Penningmeester    J. van Rooy 

Raadsheer     J. van Gisbergen 

      J.P.T. van Gelooven 

      E. van Puijenbroek 

 

Ere-leden     J.A. Abrahams 

      J.M.C. Schreuder 

      Drs. P.B. Mertens 

      P.C. Huijben 

      M. van Heerebeek 

      J.C.A.F. van Riel 

      J.C. van den Biggelaar  
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Het federa-ebestuur 

 

Voorzi'er     J.M.J Verbeeten 

Secretaris     A.H.A.M de Brouwer 

Penningmeester    M. Pijnenburg 

Kring Land van Cuijk   K.W. Th. van Soest 

Kring Kempenland   F.M.W. Crooijmans 

Kring Maasland    J.G.M. Goudsmits 

Kring Kwar
er van Oirschot  L.L.B.M. van der Staak 

Kring Peelland    H.C.J. de Hair 

Kring Baronie-Markiezaat  H.E.J. Hoppenbrouwers 
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Het comité van aanbeveling 

Leden die horen tot het comité van aanbeveling zijn: 

- De heer R. Severijns - Burgemeester van de gemeente Oirschot 

- De heer L. Spijkers - Deken 

- Mgr. drs. A.L.M. Hurkmans - Bisschop Bisdom 's-Hertogenbosch 

- Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk - Commissaris van de Koning - Noord-Brabant 

- De heer H. Hoppenbrouwers - Noord-Brabantse Federa�e van Schu ersgilden 

- De heer en mevrouw P. Mertens-Slingerland - Beschermheer en -vrouwe  

- Mr. A.J.A. Marks - Notaris te Oirschot 

- Mevrouw G.W.M. Claasen 

- De heer en mevrouw G. Vinke-Noordman 

- De heer en mevrouw J. van den Hout 
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Het gilde… 

Gilde Broederschap van Onser Liever Vrouwe is opgericht in 1463 en 

nog steeds blijven we bestaan.  

Vandaag de dag bestaat ons gilde uit veel jeugdleden.  De jeugdleden 

nemen hier en daar het stokje over van de oudere garde. Bijvoorbeeld 

bij de organisa
e van bepaalde evenementen als onze jaarmarkt en 

diverse verschie
ngen. De jeugd hee7 de toekomst binnen ons gilde.  

Jong en oud verbroederen samen!  

Natuurlijk blijven tradi
es van vroeger bestaan, maar toch proberen we 

steeds meer tradi
es te vernieuwen. ‘Het gilde…onderweg naar 

morgen!’ is daarom gekozen als mo'o voor onze kringdag. 

  

Het gilde hee7 voor deze dag een goed doel gekozen. Namelijk Running 

Team Oirschot. Zij zijn voortdurend in ac
e voor mensen met kanker. 

Wij dragen hen een warm hart toe! 

 

Binnen ons gilde zijn we erg ac
ef met schieten. We schieten met 

kruisboog op wip. Hiermee doen we aan vele wedstrijden mee. Ook 

organiseren we ieder jaar het Nederlands Gilde Kampioenschap Hand- 

en kruisboogschieten op wip in onze eigen gildetuin. Ook dit jaar zullen 

deze worden gehouden en wel op zondag 11 oktober 2015.  

 

De hoofdman van het gilde is sinds dit jaar Leo Schellekens en de koning 

is Jan van de Ven. We hebben bij ons gilde een flinke groep tamboers 

voorop lopen. Daarnaast hebben we een tweetal bazuinblazers en een 

vendelier. We hebben ook een nar een levend uitgebeelde 

patroonheilige.  
 

 

Voor meer informa�e over ons gilde kunt u kijken op: 

www.mariagildeoirschot.nl 

Ook hebben wij onze eigen facebook pagina.  
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Het gilde… 

 

  S-ch-ngsbestuur gildefeest 2015: 

  Voorzi'er   Leo Schellekens 

  Secretaris   Marië'e Smetsers 

  Penningmeester Frank Smetsers 

  Overige   Hans Smetsers 

    Cor Smetsers 

    Ad Aarts 
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Programma van de Kringdag - 31 mei 2015 

 

08:30  Samenkomst afgevaardigden van de gilden 

09:30  Heilige mis in de Sint Petrus Basiliek van Oirschot 

10:30  Erewijn aangeboden door het gemeentebestuur, wordt  

  geschonken bij gildehuis ‘t Vrijhof. 

11:30  Koffietafel voor genodigden bij gildehuis ‘t Vrijthof 

12:30  Opstellen voor de optocht 

13:00  Vertrek van de optocht 

14:00  Presenteren van de verschillende gilden voor de  

  hoofdtribune. Herinneringsschild wordt uitgereikt. 

14:30  Massale opmars, openingsceremonie en de eed van trouw 

15:00  Start van de diverse wedstrijden en opening van de 

  tentoonstelling in de tent 

16:00  Koningen schieten om het koningskruis 

17:00  Keizers schieten om het keizerskruis 

17:30  Slui
ng van de tentoonstelling 

19:00  Start prijsuitreiking 
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Pla�egrond van het fees�errein 
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Optocht route 
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Optocht volgorde 

Fanfare Concordia       Spoordonk 

 

1. Gilde Broederschap van Onser Liever Vrouwe   Oirschot 

2. Sancta-Barbaragilde      Oirschot 

3. Sint Jorisgilde        Oirschot 

4. Gilde Sint Sebas
aan      Oirschot 

5. Sint Jorisgilde        Oostelbeers 

6. Sint Jorisgilde        Middelbeers 

7. Gilde van Onze Liever Vrouw       West-en Middelbeers 

8. Sint Sebas
aangilde      Westelbeers 

9. Heilig Sacramentsgilde       Hulsel 

10. Sint Dyonisiusgilde        Tilburg 

11. Sint Jorisgilde        Diessen 

12. Sint Jorisgilde        Hooge Mierde 

13. Sint Odulphusgilde        Best 

14. Sint Sebas
aan & Barbaragilde     Moergestel 

15. Sint Jorisgilde        Sint Oedenrode 

16. Sint Cecilia gilde       Veldhoven 

17. Gilde Onze Lieve Vrouwe Broederschap   Biest houthakker 

18. Sint Sebas
aangilde      Hilvarenbeek 

19. Sint Ambrosiusgilde       Lage Mierde 

20.  Sint Mar
nus en Sint Antoniusgilde    Lexmond  

21. Gilde Sint Antonius-Abt       Liempde 

22. Sint Mauri
usgilde        Goirle 
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Harmonie en Drumband De Vriendschap  Oost- West en Middelbeers 

 

23. Sint Willibrordusgilde        Casteren 

24. Sint Sebas
aangilde       Diessen 

25. Sint Jorisgilde         Hoogeloon 

26. Sint Willibrordusgilde         Alphen 

27. Sint Brigidagilde        Netersel 

28. Sint Jorisgilde        Tilburg 

29. Sint Sebas
aangilde       Hoogeloon 

30. Sint Jorisgilde        Hilvarenbeek 

31. Onze Lieve Vrouwe gilde       Aarle-Rixtel 

32. Sint Monulphus en Gondulphusgilde    Knegsel 

33. Sint Catharinagilde        Moergestel 

34. Sint Joris- en Catharina gilde      Gemonde 

35. Sint Catharinagilde        Hilvarenbeek 

36. Sint Sebas
aangilde      Lage Mierde 

37. Sint Catharina en Sint Barbaragilde    Haaren 

38. Sint Lambertusgilde       Vessem 

39. Sint Jorisgilde        Goirle 

40. Gilde Sint Sebas
aan van Willem III     Tilburg 

41. Sint Jorisgilde        Kalmthout 

42. Sint Jorisgilde        Moergestel 

43. Gilde Sint Ambrosius      Loon op Zand 

44. Onze Lieve Vrouwe en Heilige  Willibrordusgilde   Wintelre 
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Te behalen prijzen (wijzigingen voorbehouden)  

 

Algemeen Klassement  Optocht algemeen    1
e
 prijs 

     Optocht algemeen    2
e
 prijs 

     Optocht algemeen    3
e
 prijs 

     Mooiste nar     1
e
 prijs 

     Mooiste Patroonheilige   1
e
 prijs 

  

Standaardrijden   Optocht     1
e
 prijs 

 

Tentoonstelling   Mooiste presenta
e algemeen  1
e
 prijs 

     Mooiste jongste koningsschild  1
e 

prijs 

     Mooiste gildevaandel   1
e
 prijs 

 

Vendelen    Vaandel klasse z.a.    1
e
 prijs 

     Klasse A     1
e
 prijs 

     Klasse B     1
e
 prijs 

     Klasse C     1
e
 prijs 

     Klasse C     2
e
 prijs 

     Jeugdklasse 14/16 jaar   1
e
 prijs 

     Jeugdklasse 14/16 jaar   2
e
 prijs 

     Jeugd t/m 13 jaar    1
e
 prijs 

     Groepen sen. 4/5 pers.   1
e
 prijs 

     Groepen sen. > 6 pers.   1
e
 prijs 

     Groepen junioren    1
e
 prijs 

 

Trommen    Jeugd             1
e
 prijs (o.v.b.) 

     Klasse C            1
e
 prijs (o.v.b.)

           Ereklasse                    1
e
 prijs (o.v.b.)

             

Bazuinblazen    Klasse A            1
e
 prijs (o.v.b.) 

     Groep             1
e
 prijs (o.v.b.) 

 

Voetboog    Kampioen     1
e
 prijs 

     Korps      1
e
 prijs 

     Viertallen     1
e
 prijs 

     Personeel     1
e
 prijs 

     Personeel     2
e
 prijs 
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Te behalen prijzen (wijzigingen voorbehouden)  

 

Kruisboog op wip   Koningskruis       1
e
 priis 

     Kampioen       1
e
 prijs 

     Korps        1
e
 prijs 

     Viertallen       1
e
  t/m 5

e
 prijs 

     Personeel       1
e
  t/m 9

e
 prijs 

 

Kruisboog op doel   Koningskruis       1
e
 prijs 

     Kampioen       1
e
 prijs 

     Korps        1
e
 prijs 

     Viertallen       1
e
 prijs 

     Personeel       1
e
 en 2

e
 prijs 

 

Handboog op wip   Koningskruis       1
e
 prijs 

     Kampioen       1
e
 prijs 

     Korps        1
e
 prijs 

     Viertallen       1
e
 prijs 

     Personeel       1
e
 en 2

e
 prijs 

     Jeugd        1e prijs 

 

Handboog op doel   Koningskruis       1
e
 prijs 

     Kampioen       1
e
 prijs 

     Korps        1
e
 prijs 

     Viertallen       1
e
 en 2

e
 prijs 

     Personeel                  1
e
  t/m 3

e
 prijs 

      

Geweer    Koningskruis       1
e
 prijs 

     Keizerskruis       1
e
 prijs 

     Kampioen       1
e
 prijs 

     Korps        1
e
 prijs 

     Viertallen       1
e
 prijs 

 

Laserschieten    Laserschieten 8 t/m 12 jaar     1
e
 prijs 

     Laserschieten 8 t/m 12 jaar     2
e
 prijs 

     Laserschieten 13 t/m 16 jaar    1
e
 prijs 

     Laserschieten 13 t/m 16 jaar    2
e
 prijs 

     Laserschieten 13 t/m 16 jaar    3
e
 prijs 
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Ad van der Pasch Transport Ad van der Pasch Transport Ad van der Pasch Transport Ad van der Pasch Transport ----    Lubberstraat 10A Lubberstraat 10A Lubberstraat 10A Lubberstraat 10A ----    5688 JC 5688 JC 5688 JC 5688 JC ----    OirschotOirschotOirschotOirschot    

 

 

 

Verspaandonk Herenmode - Molenstraat 10 - 5688 AD - Oirschot 

Ad van der Pasch Transport Ad van der Pasch Transport Ad van der Pasch Transport Ad van der Pasch Transport ----    Lubberstraat 10A Lubberstraat 10A Lubberstraat 10A Lubberstraat 10A ----    5688 JC 5688 JC 5688 JC 5688 JC ----    OirschotOirschotOirschotOirschot    



 

29 

Te behalen prijzen gastgildes (wijzigingen voorbehouden)  

 

Algemeen klassement  Optocht algemeen   1
e
 prijs 

 

Vendelen    Klasse A    1
e
 prijs (o.v.b.) 

     Klasse B    1
e
 prijs (o.v.b.) 

     Klasse C    1
e
 prijs (o.v.b.) 

     Jeugd klasse 14/16 jaar  1
e
 prijs (o.v.b.) 

     Jeugd klasse 13 jaar   1
e
 prijs (o.v.b.) 

     Groepen sen. 4/5 pers.  1
e
 prijs (o.v.b.) 

 

Trommen    Jeugd     1
e
 prijs (o.v.b.) 

     Klasse C    1
e
 prijs (o.v.b.) 

     Ereklasse    1
e
 prijs (o.v.b.) 

     Groepstrommen sen. B  1
e
 prijs (o.v.b.) 

 

Bazuinblazen    Klasse A    1
e
 prijs (o.v.b.) 

     Klasse B    1
e
 prijs (o.v.b.) 

     Groep     1
e
 prijs (o.v.b.) 

   

Kruisboog op wip   Kampioen    1
e
 prijs 

     Korps     1
e
 prijs 

     Viertallen    1
e
 prijs 

     Personeel    1
e
 prijs 

 

Handboog op wip   Viertallen    1
e
 prijs 

     Personeel    1
e
 prijs 

     Jeugd     1
e
 prijs 

 

Handboog op doel   Personeel    1
e
 prijs 

     Jeugd     1
e
 prijs 

   

Laserschieten    Laserschieten 8 t/m 12 jaar  1
e
 prijs 

     Laserschieten 13 t/m 16 jaar 1
e
 prijs 
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Algemene mededelingen - 1 

Aansprakelijkheid 

Het Kringbestuur, alsmede de organisa
e, zijn niet aansprakelijk voor 

ongelukken, vermissingen of schade, veroorzaakt door of overkomen aan 

deelnemende gilden of gildebroeders en/of gildezusters. 

 

A;alen prijzen 

Prijzen aValen dient te gebeuren in volledig uniform. 

 

Alcohol 

Er mag geen alcoholhoudende drank verstrekt worden aan personen 

beneden de lee7ijd van 18 jaar. Bij twijfel zal worden gevraagd naar een 

geldig legi
ma
ebewijs. 

 

Bazuinblazen 

De bepalingen van het tromreglement van de Noord-Brabantse Federa
e van 

Schu'ersgilden zijn van toepassing op de wedstrijden voor het bazuinblazen. 

Iedere deelnemer aan de wedstrijden behoort te zijn voorzien van een 

legi
ma
ebewijs bazuinblazen, afgegeven door of namens het bestuur van 

de kring, waartoe zijn of haar gilde behoort.  

Dit legi�ma�ebewijs dient voor aanvang van de wedstrijd te worden 

ingeleverd bij de desbetreffende jurytafel. 

 

Deelname aan wedstrijden 

Om aan wedstrijden, maakt niet uit welke, te kunnen deelnemen, moeten de 

gildebroeders en gildezusters aan de optocht hebben deelgenomen. Met 

toestemming van de Hoofdman of Kapitein kan daar na overleg met de 

organisa
e van worden afgeweken. 

EHBO 

Een post voor het verlenen van eerste hulp bij ongelukken is ingericht op het 

fees'errein en wordt bemand door leden van de plaatselijke EHBO-

vereniging. 
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Algemene mededelingen  - 2 

Laserschieten 

Het laserschieten is voor leden jonger dan 16 jaar en ook voor de dragers 

van de bordjes. 

 

Naambordjes en vergoeding 

Ieder deelnemend gilde is verplicht het door het kringbestuur verstrekte 

naambordje te voeren. De aandacht van de gildeoverheden wordt gevraagd 

de dragers te belonen met minimaal 5 euro. 

 

Organisa-e 

Deze gildedag wordt georganiseerd door S
ch
ng Gildefeest 2015 van Gilde 

Broederschap van Onser Liever Vrouwe te Oirschot 

www.mariagildeoirschot.nl. 

 

Parkeergelegenheid 

Het parkeerterrein is met pijlen aangegeven. Op het fees'errein en in de 

straten van de optochtroute mag niet worden geparkeerd. 

 

Schieten 

De bepaling van het schietreglement van de Noord-Brabantse Federa
e van 

Schu'ersgilden zijn van toepassing op de wedstrijden in het schieten voor 

alle wapens. De in het schietreglement gehanteerde afme
ngen van de 

wedstrijdterreinen zijn de basis voor het indelen van het schie'errein. De 

afme
ngen zijn via de technische commissie te verkrijgen. 

 

De regeling der wedstrijden en het nemen van beslissingen, hiermede 

verband houdende, is opgedragen aan de betrokken technische commissies. 

De namen van de leden hiervan staan afgedrukt elders in dit 

programmaboekje. Voor de schietkaarten is geen inschrijfgeld verschuldigd. 

In de algemene vergadering is besloten dat er voor alle wedstrijden 20 euro 

berekend aan organisa
ekosten. Ook de gilden die niet meedoen aan de 

wedstrijden zijn dit bedrag verschuldigd. Dit bedrag wordt verrekend met de  
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betaalde waarborgsom. 

De schietkaarten van kruisboog op wip moeten vóór 15.00 uur afgehaald 

worden op het kruisboog op wip-secretariaat en deze moeten vóór 15.15 uur 

ingevuld ingeleverd worden onder de schutsboom.  

 

Tevens dienen dan de schu'ers van alle gilden zich onder de bomen te 

melden. Indien de schietkaarten niet op 
jd ingeleverd zijn onder de bomen 

kan er niet meer geschoten worden. Alleen als de optocht na 14.45 uur 

binnen is kan dit wat opgeschoven worden. 

 

Onder het spelen van het Wilhelmus mag er niet geschoten worden. 

 

Tijdens het schieten moet men herkenbaar zijn als gildebroeder of 

gildezuster. 

 

Om een zo vlot mogelijk verloop van de wedstrijden te krijgen mogen de 

kaarten ingeleverd worden bij de schutsboom die op dat moment nog vrij is 

of waar niet veel kaarten liggen. De schietcommissie zal proberen de bomen 

zo veel mogelijk vol te houden. Wij hopen op de spor
eve medewerking van 

de schu'ers. 

 

Standaardpaarden 

Het organiserend gilde kan geen standaardpaarden ter beschikking stellen. 

Standaardrijders die met een eigen paard aan de optocht en/of wedstrijden 

meedoen kunnen een vergoeding van 20 euro krijgen bij contactpersoon. 

Tijdens de wedstrijden is het voeren van de standaard, die door de jury ter 

beschikking wordt gesteld, verplicht. 

 

Tentoonstelling 

De tentoongestelde a'ributen dienen uiterlijk 17.30 uur opgehaald te 

worden. 
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Trommen 

De bepalingen van het tromreglement van de Noord-Brabantse Federa
e  

van Schu'ersgilden zijn van toepassing op de wedstrijden voor het 

trommen. Iedere deelnemer aan de wedstrijden behoort te zijn voorzien van  

een legi
ma
ebewijs trommen, afgegeven door of namens het bestuur van 

de Kring, waartoe zijn of haar gilde behoort. 

Dit legi�ma�ebewijs dient voor aanvang van de wedstrijd te worden 

ingeleverd bij de desbetreffende jurytafel. 

 

Vendelen 

De bepalingen van het Vendelreglement van de Noord-Brabantse Federa
e 

van Schu'ersgilden zijn van toepassing op de wedstrijden in het vendelen. 

Iedere deelnemer aan de wedstrijden behoort te zijn voorzien van een 

legi
ma
ebewijs vendelen, afgegeven door of namens het bestuur van de 

Kring, waartoe zijn of haar gilde behoort. 

Dit legi�ma�ebewijs dient voor aanvang van de optocht te worden 

ingeleverd bij de Technische Commissie Vendelen. 

 

Vervoer kruisbogen  

Om problemen met de poli
e te voorkomen worden de kruisboogschu'ers 

verzocht hun wapens niet onverpakt en onbeheerd ergens neer te leggen. 

Tijdens de optocht hoe7 de lat niet ingepakt te zijn. Als men niet hoe7 te 

schieten mag de kruisboog ingepakt in de auto gelegd worden. Men mag dus 

niet met kruisbogen rondlopen waarvan de lat niet ingepakt is. 

 

Wapencontainer 

Als men niet hoe7 te schieten mag de kruisboog ingepakt in de auto gelegd 

worden. Men kan de kruisboog ook in bewaring geven in de op het 

fees'errein aanwezig wapencontainer. De kruisbogen dienen vóór 19.00 uur 

opgehaald te worden. 
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Technische commissies Kring Kwar-er van Oirschot 

Geweerschieten   - B. van den Berk  

     - H. Schoenmakers  

     - K. van Dijk  

     - G. van de Ven  

     - H. Bullens 

 

Handboog op doel  - A. van de Heuvel 

     - M.W.M. van Heerebeek 

     - C.W. Daas 

 

Handboog op wip  - P.C. Huijben 

     - A. Plasmans 

 

Kruisboog op doel  - F. Claassen 

     - P. Gruijthuisen 

     - A. van de Wouw 

     - W. van Dijk 

 

Kruisboog op wip   - C.J.A.M. Seegers 

     - M.M.F.H. van Loon 

     - R. Bruurs 

     - G.M. Nouwens 

     - C.J.W. van Puijenbroek 

 

Voetboog    - F. Claassen 

     - G.J. Swinkels 
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Technische commissies Kring Kwar-er van Oirschot 

Standaardrijden    - M. van Disseldorp 

      - J. Valckx 

      - F. van Gils 

      - J. Verhagen 

 

Trommen en Bazuinblazen  - C. Smetsers 

      - H.J.A. de Laat 

 

Vendelen     - H. van Nunen 

      - A. Michelbrink 

      - R. Scheepens 

      - P. Smits 

 

Jeugd      - J. Hoogendoorn 

      - E. van Puijenbroek 

      - L.L.B.M. van der Staak 

 

Studie- Archief- en Tentoonstellingscommissie   

      - E. van Puijenbroek 

      - A. Hoozemans 

      - J. Hoogendoorn 

 

Ondersteunend aan kringbestuur: 

 

Opslag wedstrijdmaterialen  - J. Verhagen 

Omroeper op Gildefeesten  - L. van der Heijden 

Correspondent de Gildetrom  - G. van Elderen 
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Zilverschenkers  

  - Piet Schellekens 

  - Fam. L. Schellekens 

  - Fam. R. de Wijs 

  - Geert Beljaars † 

  - Fam. J. vd Ven 

  - Mw. G.W.M. Claasen 

  - S
ch
ng De Mug-van Heijningen 

  - Congrega
e Zusters Franciscanessen van Oirschot 

  - Hans Smetsers 

  - Marië'e Smetsers 

  - Frank Smetsers 

  - Babe'e Smetsers 
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Dankwoord 

Via deze weg willen wij iedereen heel erg bedanken voor hun inzet en 

steun om te komen tot deze kringdag.  

 

Zonder uw steun in financiële zin was het niet mogelijk om deze dag te 

kunnen organiseren. Heel erg veel dank hiervoor! 

 

Ook willen we alle mensen bedanken die 
jdens de kringdag hun 

handen uit de mouwen steken. Daarmee bedoelen we alle mensen en 

alle vrijwilligers die helpen om deze dag in goede banen te laten 

leiden. 

 

Daarnaast willen we alle gildes bedanken die op onze kringdag 

aanwezig zullen zijn. We hopen er samen met jullie een geweldige dag 

van te gaan maken.  

 

We bedanken daarnaast alle supporters, bezoekers en aanhang die 

aanwezig is op onze kringdag. Dat we er samen een mooi feest van 

mogen maken. 

 

Maar niet te vergeten, kijken we ook even naar de vereniging zelf. Het 

s
ch
ngsbestuur, de kartrekkers, de commissieleden en alle mensen 

die deze dag hebben kunnen organiseren tot deze dag. Er hebben wat 

uurtjes in gezeten, maar dat was het ook wel waard! 

 

Iedereen bedankt voor jullie inzet en jullie steun! 

 

Gilde Broederschap van Onser Liever Vrouwe te Oirschot 
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