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Schuttersproat
Schuttersvrienden
Tijdens de afgelopen ledenvergadering hebben 
we teruggekeken op een succesvol schutters-
jaar 2017. Het was een aaneenschakeling van 
hoogtepunten met geweldige resultaten op de 
concoursen, een geslaagd marketentstertreffen 
en een steeds beter gevoel rond onze festivi-
teiten in de OGtent. Daarnaast zijn een aantal 
individuele schutters op bijzondere wijze in het 
zonnetje gezet.  

Inmiddels zitten we al weer volop in 2018. Zo 
blijven we werken aan de ware schutterssfeer 
tijdens onze evenementen op basis van de 
tips die we tijdens diverse evaluaties hebben 
ontvangen. Fijn dat zoveel leden zich betrokken 
voelen bij de toekomst van de schutterij. 
We blijven onverminderd bezig om jongeren 
te interesseren voor Onderling Genoegen. 
Nieuw is dat er dit jaar voor het eerst ook wordt 
samen gewerkt met de andere schutterijen 
uit de gemeente Duiven om gezamenlijk de 
Duivense jeugd enthousiast te maken voor 
onze tradities. 
Dit voorjaar gaat daarnaast ook een nieuwe 
werkgroep van start die het bestuur gaat 
adviseren over activiteiten voor verschillende 
doelgroepen binnen onze schutterij, bijvoor-
beeld onze oudere leden. Sommige van deze 
doelgroepen hebben de afgelopen jaren mis-
schien wat te weinig aandacht gekregen en dat 
willen we graag inhalen. 

Koningschieten 
De afgelopen jaren constateren we een terug-
lopende belangstelling om deel te nemen aan 
het koningschieten. Het bestaansrecht van 
onze schutterij is neergelegd in ons devies 
‘Betrokkenheid, respect en sociale verbonden-
heid’. Het koningschap staat symbool voor de 
gelijkheid en verbondenheid van mensen in 
onze gemeenschap. Via ons koningspaar vieren 
wij deze gelijkheid en verbondenheid. Dat 
mag niet verloren gaan. Wij willen er daarom 
aan werken om drempels rond het koning-
schap weg te nemen. In de Schuttersproat van 
 augustus hierover meer.

In augustus wordt voor het eerst sinds jaren 
het Europees schutterstreffen weer in Neder-
land georganiseerd door de schutterijen in het 
Limburgse Leudal. Onderling Genoegen zal 
deelnemen aan dit evenement dat gehouden 
wordt in het weekend voorafgaand aan de 
kermis. Op zaterdag zal onze koning Tom Vos 
meeschieten voor de Europese koningstitel. Op 
zondag vieren honderden schutterijen uit een 
groot aantal landen de Europese verbroedering. 
Grijp deze kans om kennis te maken met de 
vele prachtige facetten van schutterijen en 
gilden door heel Europa. 

2018 belooft weer een mooi schuttersjaar te 
worden. Laten we er samen van genieten.

Frans Dieker, voorzitter

De volgende bestuursvergadering kwam dit verzoek 
niet meer aan de orde, terwijl ik nogmaals aangaf dat 
we een kans hadden laten liggen om iemand voor te 
dragen voor deze onderscheiding. Vooral om het feit 
dat deze investituur in Nederland zou plaatsvinden en 
nog wel in  Doornenburg. Normaal vindt dit plaats in 
Antwerpen. Als reactie hierop kwam dat de inschrijf-
termijn al was verlopen. Ik wist niet dat er op dat 
moment al een aanvraag was ingediend om mij te 
onderscheiden. Na de toekenning van de onderschei-
ding moest er door het bestuur nog een plan worden 

gesmeed om mij op zaterdag 4 
november in  Doornenenburg 
aanwezig te laten zijn. Tijdens 
een ‘verrassingsaanval’ bij mij 
thuis door het bestuur in vol 
ornaat (in overleg met het thuis-
front), werd mij kenbaar ge-
maakt dat ik de onderscheiding 
van de Nobele Papegay zou 
ontvangen. Iets wat ik voor een 
ander wilde aanvragen viel nu 
mij ten deel.

Eren
De reden van het bestaan van de Nobele Orde van 
de Papegay (genoemd naar de houten vogel die vroe-
ger de vorm van een papegaai had) is actieve leden 
te eren, in de hoop dat ze hun goede werk nog jaren 
voort willen zetten. Bij deze orde zijn 2.400 schutters-
gildes en -verenigingen in Europa aangesloten.

Zaterdag 4 november verzamelden Wilma en ik samen 
met mijn broer en een delegatie van het bestuur ons in 
Kasteel Doornenburg. Hier was de  officiële ontvangst 
van 250 genodigden met koffie en krentenwegge. 
Daarna gingen we in een muzikale optocht naar het 
Gildehuis van Gijsbrecht van Aemstel, gevolgd door 
een vendelhulde voor alle genodigden. Na binnen-
komst werden 62 schutters uit Nederland, België, 
Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk in aanwezigheid van 
hun partners en entourage van hun vereniging in het 

Nobele Orde van de Papegay
Wat vooraf ging

Elk jaar in juni krijgen schutterijen en 
 Gilden in Europa de mogelijkheid om 
 actieve leden te laten onderscheiden. 
Ook dit jaar kwam er een verzoek bij 
onze secretaris Marijke binnen.

Tijdens de maandelijkse bestuursverga-
dering viel mij al op dat de ingekomen 
post niet in zijn geheel werd behandeld, 
terwijl ik nog wel wilde reageren of wij 
hier niet iets mee moesten doen.

schuttersgebouw van Gijs-
brecht van Aemstel geëerd met 
een medaille en oorkonde. Voor 
mij betekende dat de gouden 
medaille met bronzen  Papegay. 
Deze bronzen Papegay staat 
voor het Koningschap wat ik bij 
OG heb mogen beleven. 
Eerder werd deze onderschei-
ding van deze orde uitgereikt 
aan Gradus Hugen. Het was 
een bijzondere dag om mee te 
maken en een bijzondere on-
derscheiding. Ik kijk er dan ook 
met veel plezier op terug.

Serenade
De volgende dag weer over tot 
de orde van de dag. Sporttas 
en fotocamera gepakt. Even 
sporten in de sportschool. 
Daarna door naar DVV om nog 
enkele teamfoto’s te maken. 
Na het uitlaten van de hond 
werd ik door Wilma dringend 
verzocht om de plannen bij te 
stellen en thuis te blijven. De 
verbazing was dan ook erg 
groot toen ik door het raam 
keek en daar het bijna voltallig 
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In 2017 schreef ik dat het niet makkelijk zou 
zijn om 2016 te evenaren, maar de resulta-
ten van 2017 zijn uitstekend te noemen. 
We zijn als Schutterij Onderling Genoegen, 
mede door de diverse secties, natuurlijk 
een bijzonder mooi korps en voor de 
prestaties die we in 2017 hebben getoond 
zijn we als korps beloond. Het werd 
gewaardeerd met meeste punten over-
waardering totaal in Varsselder-Veldhunten. 
Het ging hier natuurlijk niet alleen om 
marcheren en defileren, maar de waarde-
ring kreeg je voor hoe we als schutterij naar 
buiten traden en hoe we ons gedroegen. 
Soms hoor je mensen langs de kant van de 
weg roepen kijk niet zo serieus, maar door 
niet te zwaaien, praten en ons te concen-
treren waar we op dat moment mee bezig 
zijn kom je als schutterij in aanmerking voor 
zo’n prijs. Ook individueel is er dit jaar op 
hoog niveau gepresteerd tijdens de 
concoursen. Er zijn goede resultaten 
behaald bij de vendelwedstrijden. We 
mogen als schutterij trots zijn op onze 
jeugd. Al jaren nemen zij voor ons edelme-
taal mee naar huis en zo wordt het oefenen 
beloond. De ouders weten het, want al 
vroeg in het voorjaar wordt er iedere week 
getraint om de juiste slagen op het goede 
moment te doen. Dit is niet onopgemerkt 
gebleven bij de jury, want er vielen een aan-
tal jeugdvendeliers in de prijzen. Ook 
behaalden zij prijzen als: hoogste over
waardering jeugdvendelen en hoogste 
overwaardering aspirant vendelen. 
In november heeft een afvaardiging samen 
met commandant Rudie Peer de prijs in het 
Andreasgebouw in ontvangst genomen.

Ook bij de schietwedstrijden hebben onze 
schutters hun beste beentje voor gezet en 
zijn er mooie prijzen behaald zowel bij de 
volwassenen als bij de jeugd en denk dan 
niet alleen aan geweer en pistool, maar ook 
aan hand- en kruisboog. Vendelen en 
schieten zijn moeilijke disciplines en het 
weer kan daarin een bepalende factor zijn. 
Als het een mooie zomerdag is en het 

zonnetje schijnt zijn (lijken) dat de beste 
omstandigheden, maar het is niet altijd 
mooi weer. En dan is het nog een hele 
kunst om bij de besten te komen. Deze 
schutters oefenen op de dinsdagavond en 
ook in 2018 zullen zij weer voor ons 
deelnemen.

Beste commandant 
Dan sta je na een mooie concoursdag in de 
cirkel met je mede commandanten, 
vendeliers -commandanten en tamboer-
maitres de prijzen van die dag in ontvangst 
te nemen en het regende prijzen die dag. 
Maar je weet ook dat er nog één moet 
worden omgeroepen, namelijk de beste 
hoofdcommandant. Dan hoor je de spreker 
zeggen: “de beste hoofdcommandant 
vandaag is de commandant van Onderling 
Genoegen Duiven”.
Toen het kwartje was gevallen, liep ik naar 
een altijd trotse Wim Sanders voor deze 
prijs. Een heel mooi moment in mijn nog 
jonge carrière. In 
november kwam 
daar nog een 
uitnodiging bij 
voor het in 
ontvangst 
nemen van een 
wisselbeker 
(schild) als beste 
commandant 
van het seizoen. 

Dat is wel de kers op de taart. Mijn 
voorganger Frans Dieker staat daar 2x op.

Marketentstersdag
Afgelopen jaar had Schutterij Onderling 
Genoegen de eer om deze dag te mogen 
organiseren, deze dag was zeer goed 
bezocht en er was een grote belangstelling. 
Onze organisatie was tot in de puntjes 
goed voorbereid en is, zoals dat heet, 
vlekkeloos verlopen. Vrijwilligers bedankt 
voor jullie inzet. Het was voor de dames 
een bijzonder feest met fijne herinneringen.

Het jaar 2018
Dit jaar moeten we tijdens onze oefenin-
gen meer tijd besteden (net als in onze 
sport/hobby) aan marcheren. Zoals we in 
onze verschillende secties aandacht geven 
aan de diverse disciplines. Top voor jullie 
goede inzet. Presteren onder druk met een 
sabel, vaandel, geweer of boog. Op het 
onderdeel marcheren verliezen we te veel 
punten. Bij mij, als hoofdcommandant van 
schutterij Onderling Genoegen, staat dit 
onderdeel zeer hoog in het vaandel.
Natuurlijk hebben we de afgelopen jaren 
samen als schutterij Onderling Genoegen 
veel prijzen behaald, maar door niet samen 
te oefenen, blijven er ook punten liggen en 
wordt het makkelijkste in mijn visie 
moeilijker, gewoon achter/naast elkaar 
lopen, dus in de juiste rij lopen! 

Sabella’s?
Ik zie nu in mijn gedachten mensen 
hun wenkbrauwen fronzen. Ja, een 
klein tipje van de sluier dan. 
Binnen onze leden zijn er een aantal 
dames richting het bestuur gegaan 
en hebben inmiddels de eerste 
oefeningen al achter de rug. Op 
koningsdag 2018 zal onze schutterij 
een dames sectie rijker zijn en kunt u 
hen bewonderen. Welkom.

Een trotse hoofdcommandant,
Theo Bodde

Een trotse hoofdcommandant

OUDE TOLSTRAAT 1, DUIVEN, TELEFOON 0316 - 26 12 62         OPENINGSTIJDEN MA T/M VR 7.00 - 18.00 UUR / ZATERDAG 9.00 - 13.00 UUR        WWW.FRANSVOS.NL

FRANS VOS

A U T O B E D R I J F

ONDERHOUD EN ONDERDELEN
AUTOBEDRIJF FRANS VOS

OPEL
IN DE LIEMERS

Doetinchem | Edisonstraat 90, t 0314 - 36 33 66, e doetinchem@HMQmakelaardij.nl

Zevenaar | Grietsestraat 60B, t 0316 - 58 08 60, e zevenaar@HMQmakelaardij.nl

Wehl | Stationsstraat 11, t 0314 - 68 08 40, e wehl@HMQmakelaardij.nl

Duiven | Rijksweg 48B, t 0316 - 78 40 00, e duiven@HMQmakelaardij.nl

Makelaardij | Hypotheken | Verzekeringen | www.HMQmakelaardij.nl

VANAF 
7 APRIL 

IN DUIVEN

Heilbron Mulders Quint Makelaardij: een nieuwe naam op de huizenmarkt 

in Duiven! Wij stellen ons als doel om u optimaal te begeleiden, te adviseren en te 

ontzorgen in het aan- en/of verkoopproces van uw toekomstige droomhuis of uw 

oude huis. Dit doen wij professioneel, deskundig én vooral op een toegankelijke 

manier. Vanaf 7 april openen wij een nieuw kantoor aan de Rijksweg 48 B in Duiven 

en heten wij u van harte welkom! Verhuisplannen of fi nancieel advies? 
Neem gerust contact met ons op of loop bij ons binnen.
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vendelierskorps en commandanten in uniform de straat in zag 
marcheren om mij een vendelhulde te brengen. Heel bijzonder op 
zo’n vroege zondagmorgen.
Gelukkig had Wilma achter de schermen voor iedereen een ver-
snapering verzorgd. Al wil je graag over alles de regie hebben, 
sommige dingen moet je maar laten gebeuren.

Iedereen bedankt voor de bijdrage aan deze vendelhulde.

  Vervolg van de voorpagina
De “Orde van de Papegay” werd in 1975 ingesteld als Europees instituut van verdiensten en is onafhankelijk van enige  federatie, verbond of overkoepelend orgaan.
Zij heeft tot doel:
“ diegenen te eren en te honoreren welke door hun fysische inzet of morele steun bijdragen tot de instandhouding en uitstraling der schutsbroederschappen, schutterijen, gilden of gelijkaardige verenigingen of zich verdienstelijk maakten bij de culturele of sociale werking van deze verenigingen welke behoren tot het volksculturele patrimonium van Europa.“en zij richt zich uitsluitend tot die verenigingen die een  historisch verantwoord verleden als gilde, schutsbroederschap, schutterij of gelijkaardige vereniging kunnen aantonen welk ook het wapen dat beoefend wordt; handboog, kruisboog, of buks.De eretekens worden enkel verleend aan personen die zich inzetten om de traditionele waarden in deze verenigingen te hand haven of te doen herleven.De Orde betracht eveneens, al naar gelang haar mogelijk heden, deze gilden en/of schutterijen te steunen in de hand having of uitbouw van hun patrimo-nium.

In verband met de hoge eer verbonden aan de konincks papegay werd de orde genoemd:“Orde van de Papegay“.

Nieuw 
 bestuurslid 
Beste lezers van de 
Schutters proat, het 
jaar is nog maar net 

begonnen waarbij februari een bijzondere 
maand voor mij is, want in het eerste 
weekend heb ik mijn verjaardag  mogen 
vieren waarbij ik 39 ben geworden en de 
maandag erop tijdens de algemene leden
vergadering van OG voorgedragen en ge
kozen als bestuurslid van deze mooie 
 vereniging.

op de achtergrond en soms wat 
meer zichtbaar
Nu heb ik in de Schuttersproat van 2014 al 
een stukje geschreven over mijn historie 
dat ik vanuit verschillende perspectieven 
de schutterij heb leren kennen, zoals vanuit 
het CCOG waar ik in de horeca heb ge-
werkt en later vanaf het podium met 
 Commercial Break. Meestal op de achter-
grond om ervoor te zorgen dat alles naar 
behoren werkt en zo soepel mogelijk 
 verloopt en heel soms wat meer zichtbaar. 
In deze periode heb ik de schutterij bewon-
derd. Enerzijds vanwege het feest vol met 
tradities en saamhorigheid en anderzijds 
om de betrokkenheid en sociale 
 verbondenheid. Kortom een prachtige 
 vereniging!

Dit jaar mag ik vanuit een bestuurlijke func-
tie mijn steentje bijdragen. Door de ver-
bondenheid en historie die ik met het 
CCOG en nu De Ogtent heb en natuurlijk 
de ervaring in het (mede)organiseren van 
feesten en evenementen, zal ik mij voor-
namelijk richten op de jeugd en festivitei-
ten. Maar het belangrijkste is dat ik van 
toegevoegde waarde ben in het behoud en 
voortbestaan van onze vereniging met al 
haar leuke activiteiten.

Ik heb er ontzettend veel zin in en kijk uit 
naar een prachtige  toekomst in mijn 
 nieuwe rol binnen OG!

Michel Thuyns 

Nieuwe 
materiaal functionaris
Beste schutters, mijn naam is Bennie 
 Buevink, 61 jaar en een kleine 20 jaar lid 
van OG. Marga Mulder is mijn echtgenote, 
zij heeft mij indertijd geïntroduceerd bij OG. 
Ik ben voltijd werkzaam als offerte & order 
acceptant bij een revalidatie technisch 
bedrijf. Op dit moment gaat er nog veel tijd 
op aan reizen, maar in de loop van dit jaar 
verhuist de hoofdvestiging naar Duiven.

Een kleine 10 jaar ben ik officier geweest 
bij OG met de taak het vaandel te dragen. 
Dit heb ik met veel plezier gedaan maar 
fysiek werd het me te zwaar. Dus ik ga nu 
wat anders doen bij OG. De post materiaal
man kwam vrij, en daar stap ik nu in. Op 
het moment dat ik dit stukje schrijf,  moet 
de overdracht van Jan Wieleman naar mij 
nog plaatsvinden.
Ik stap volledig blanco in deze functie en 
moet daar een goede weg in vinden. Er 
zullen zaken in de nabije toekomst vast wel 
iets anders gaan dan jullie gewend zijn. 
Kortom ik heb Jan Wieleman bereid gevon-
den nog een poosje als back-up te 
fungeren.
Na de overdracht zal ik met de contactper-
sonen van de verschillende secties 
afspraken maken hoe we de beperkt 
beschikbare tijd zo goed mogelijk kunnen 
benutten zodat zaken tijdig geregeld 
worden en OG er strak bij staat als zij naar 
buiten treedt.
Ik hoop op een goede maar vooral 
respectvolle samenwerking binnen OG of 
waar we elkaar ook mogen treffen. 

Bennie Buevink

Nieuw 
Ik heb er ontzettend veel zin in en kijk uit 

Even  voorstellen

Even  voorstellen

Dan loop je in Zevenaar samen met Dinie 
te winkelen, even kijken bij Piet en Tiny in 
de winkel of er nog iets moois staat. Dan 
zegt Piet, Jan ik wil je iets vragen, Martin 
Vermeulen stopt in het bestuur van de 
schutterij en we zoeken een opvolger. Jij 
weet van huis uit wat dat inhoud materiaal-
man van de schutterij, je vader heeft die 
functie ook bekleed. Thuis met Dinie goed 
over nagedacht, want je moet het wel 
samen doen. En toen na een paar dagen ja 
gezegd. Ik heb hele mooie jaren gehad in 
het bestuur met prachtige hoogte -
punten, concours 2012, ook mindere 
dingen meegemaakt maar samen met de 
andere bestuursleden kom je daar ook 
weer uit. 

Ook de verhuizing naar de OGtent mee-
gemaakt. Ik heb het al die jaren met heel 
veel plezier gedaan. Ik wil graag iedereen 
bedanken voor de afgelopen jaren. We 
hebben altijd fijn samengewerkt en 
natuurlijk waren er wel eens meningsver-
schillen maar wat ik al zei samen kom je 
daar weer uit. 

Ik vind het een hele eer dat ik gevraagd 
ben voor de schuttersraad en ik dacht toen, 
Jan je hebt het nog niet zo verkeerd 
gedaan. En nu gewoon weer meelopen 
met de kermisschutters.

AFSCHEID VAN  
BESTUUR OG



Als lid van de werkgroep Festiviteiten werd 
me ±2 jaar geleden gevraagd of ik samen 
met de marketentsters een markentent-
sterstreffen wilde organiseren i.v.m. hun 
10-jarig jubileum.
Een feestje (organiseren) dat ligt me wel 
dus ik dacht: appeltje- eitje……
Als voorbereiding ben ik samen met een 
aantal leden van het bestuur en de Marke- 
 tentsters naar het treffen in Babberich ge- 
gaan. Wat ik daar zag overtrof mijn verwach- 
ting: wat een prachtig samenzijn met vele 
marketentsters, echtgenoten en bestuurs-
leden. Zo een treffen organiseren was wel 
meer dan wat ik in mijn gedachten had. 
Allereerst hebben we de werkgroep 

uitgebreid met 3 leden uit het bestuur. 
Taken verdeeld en prioriteiten gesteld. Mijn 
taak was de catering verzorgen van deze 
dag. Samen met René Neerinx (OGtent) 
om tafel gezeten wat zij voor ons en wij 
voor hen konden betekenen om zo de kos-
ten laag te houden. Na verloop van tijd was 
duidelijk hoeveel gasten (235) we deze dag 
konden verwachten. Dit aantal was exclu-
sief een 70-tal vrijwilligers (LHD, leden, 
moeders en vaders van jeugdleden en de 
Lee-Enfields).

Wat heb je nodig op zo’n dag?
150 liter koffie, 2½ meter krentenwegge, 
800 broodjes, kaas,ham, boter, 250 

kroketten, 50 liter soep, 500 blokjes kaas/
worst/komkommer en 500 bitterballen. 
Naast al het eten en drinken moest het 
treffen ook organisatorisch kloppen. Hier-
voor had ik één ouder benadert. Zij nam 
met een aantal fanatieke ouders de brood-
jes voor haar rekening. We hadden een 
zaal- en tafelschikking gemaakt zodat het 
uitserveren van het brood duidelijk was. 
De Lee-Enfields hadden we voor deze dag 
bereid gevonden om als obers te funge-
ren. Letterlijk en figuurlijk liep dit ge-
smeerd. Ook het uitserveren van de soep 
in terrines, in mars door de Lee-Enfields, 
liep op rolletjes. Naast een show voor de 
aanwezige gasten hebben ze en passant 
ook nog de afwas gedaan in samenwer-
king met een aantal dames.
Al met al kunnen we terugkijken op een 
geslaagde dag. Van alle kanten kregen we 
credits voor wat we die dag (samen) ge-
presteerd hebben. Bij deze nogmaals 
hartelijk dank aan iedereen die hier aan 
mee heeft gewerkt.

De werkgroep bestaat naast mijzelf (Hans 
Kersten) uit Thea, Anita, Wilma, Dinie, 
Marian, Marijke, Hans, Geert en Frans en 
is op woensdag 28 februari met een gezel-
lige  evaluatie en nazit opge heven.
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...en dan ‘t Marketentstertreffen 29 oktober 2017

Mede door de vele vrijwil-
ligers, zoals de dames voor 
het smeren van de brood-
jes, de Lee-Enfields voor 
de bediening en de spon-
soren, is het ons gelukt om 
er een geweldige dag van 
te maken.
Ruim 250 gasten, waar-
onder ruim 90 marketent-
sters van 23 Gelderse 
schutterijen en gilden, wa-
ren deze dag aanwezig. 

Beeldje
Traditioneel begon de dag 

met koffie en krentenweg-
ge. Na de opening en en-
kele toespraken kregen we 
van Wim Sanders, voorzit-
ter van de Gelderse Fede-
ratie van Schuttersgilden 
st. Hubertus, een beeldje 
uitgereikt van de Heilige 
Elizabeth van Thüringen, 
beschermvrouw van de 
Gelderse marketentsters. 
Hierna volgde een mooie 
kerkdienst met medewer-
king van de Liemers Har-
monie Duiven en het koor 
In Between. Er was een 

collecte voor minder be-
deelde kinderen met een 
mooie opbrengst. Na de 
dienst werd er een groeps-
foto gemaakt van alle mar-
ketentsters met aanslui-
tend een rondgang door 
Duiven met alle marketent-
sters en genodigden.
Bij terugkomst van de rond-
gang volgde er een geza-
menlijke lunch die keurig 
werd opgediend door de 
Lee-Enfields.Daarna barst-
te het feest los met de 
muziek van orkest Jersey. 

Tussendoor was er 
nog een optreden 
van de Lee-Enfields. 
En zo werd er gezel-
lig gefeest tot onge-
veer half zes.

Na afloop werd ie-
dereen bedankt voor 
hun aanwezigheid en 
na de uitreiking van 
een herinnering en 
het ontvangen van 
vele complimenten 
keerde iedereen 
weer voldaan huis-

Na een jaar van vergaderen en voorbereiden was het dan zover. Zondag 29 
oktober 2017. Het marketentstertreffen in Duiven. In verband met ons 10jarig 
jubileum mochten wij dit evenement organiseren.

waarts. Het was een geweldige dag en 
nogmaals danken wij de vele vrijwilligers 
en sponsoren voor het slagen van deze 
dag.

Thea, Dinie, Wilma, Marian en Anita.

Wat eraan vooraf ging...

beeldje van de Heilige 
 Elizabeth van Thüringen 

ACTIVITEITEN AGENDA 2018
Datum Activiteit Locatie
25 maart Indoor vendelen E.M.M. Giesbeek
27 april Koningsdag Centrum Duiven
4 mei Dodenherdenking Kerk/Monument
31 mei Gezamenlijke oefenavond Muziekhuus  Liemers  Harmonie
10 juni Kringdag de Liemers E.M.M. Giesbeek
17-19 aug. Europees Schutterstreffen Leudal Limburg
25-28 aug. Kermis / Schuttersfeest O.G.Tent
30 sept. Duuve Te Gek Centrum Duiven
6 okt OGtoberfest O.G.Tent
13 okt Bielenmantreffen St.Antonius Nieuw-Dijk
4 nov. Marketensterstreffen Excelsior Lobith
21 nov. Jeugdschuttersavond 

O.G/ L.H.D.
OGtent

NB de schutterskaart zal gelijk met de Schuttersproat van 
Augustus   worden bezorgd.



Presentatie van foto’s 
Op 5 februari jongstleden heeft de 
algemene ledenvergadering van 
de schutterij plaatsgevonden. 
Tijdens de goedbezochte bijeen-
komst trapte voorzitter Frans 
Dieker af met het jaaroverzicht aan 
de hand van de presentatie van 
foto’s van de voor de schutterij 
relevante gebeurtenissen in 2017. 

Na een korte presentatie over de 
financiële verslaglegging over 2017 
door penningmeester Ben 
Berends en een verslag van de 
kascontrolecommissie heeft de 
vergadering decharge verleend 
voor het gevoerde financiële beleid 
en de administratie over het 
boekjaar 2017. 

Huishoudelijk reglement
Vervolgens werd de begroting 
voor 2018 gepresenteerd. Het 
volgende agendapunt betrof het 
aannemen van een nieuw huis-
houdelijk reglement. Door een 

aantal factoren, onder meer de 
andere opzet van de kermisdagen 
sinds 2016, was deze aan vervan-
ging toe. In het huishoudelijk 
reglement is nu onder andere ook 
geregeld dat de partner van de 
koning van hetzelfde geslacht kan 
zijn. Omdat het aantal koningskan-
didaten de laatste jaren afneemt, 
blijft het bestuur onderzoeken hoe 
het koningschap van Onderling 
Genoegen aantrekke lijker gemaakt 
kan worden. Dit keer werd via een 
aantal stellingen de meningen van 
de aanwezigen over mogelijke 
maatregelen, gepeild. Aan het eind 
van de vergadering werd afscheid 
genomen van bestuurslid Jan 
Wieleman en werd Michel Thuyns 
als nieuw bestuurslid geïnstalleerd 
(zie ook elders in deze Schutters-
proat). 

Het bestuur vond het een waarde-
volle ALV en bedankt de aanwe-
zigen voor hun ingebrachte ideeën 
en feedback.

Goed bezochte Algemene Ledenvergadering

Tijdens de ALV is aangegeven dat binnen afzienbare tijd ge-

werkt gaat worden met een ander toegangssysteem tijdens de 

kermisdagen, het Oktoberfeest en het Nieuwjaarsbal. Tegelij-

kertijd heeft de schutterij te maken met de gevolgen van de 

invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG) in mei van dit jaar. Op dit moment onderzoekt het bestuur 

de gevolgen hiervan voor Onderling Genoegen. De mogelijkheid 

bestaat dat we in de loop van dit jaar aanvullende gegevens 

van onze leden nodig hebben. Wanneer dit het geval is, word je 

hierover geïnformeerd.
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Op mijn 7e jaar ben ik begonnen bij de 
vendeliers. Daarna ben ik door gegaan naar 
de LeeEnfields, waar ik nu nog steeds met 
veel plezier bij zit.
Nu ik inmiddels 23 jaar bij de schutterij zit 
moest het er maar eens van komen: Koning 
worden van schutterij Onderling  Genoegen. 

In 2004 heb ik het koningschap al van dicht-
bij mogen meemaken. Dit was toen mijn 
ouders, Theo & Marijke Vos, koningspaar 
werden bij de schutterij. Ik vond het toen al 
een hele bijzondere gebeurtenis om mee te 
maken. Vanaf toen wist ik het zeker, ooit 
sta ik ook onder die vogel. 

Afgelopen jaar was het perfecte moment 
om mee te doen, dat voelde ik. Ik had al 
eerder tegen Charlaine gezegd dat ik graag 
een keer koning zou willen worden. 
 Charlaine leek het ook bijzonder om dat 
eens mee te maken en ik wist dat ze me 
hierbij zou steunen op alle vlakken. Ik had 
mijn perfecte koningin gevonden. 

En toen was het maandagmorgen. Met 
gezonde kriebels had ik mij ingeschreven 
voor het koningschieten. Het begon er bijna 
naar uit te zien dat ik alleen onder de vogel 
zou staan. Tot op het laatste moment mijn 
vader besloot mee te schieten. Ik kan jullie 
zeggen dat dit een unieke ervaring is, vader 
en zoon onder de vogel. 
Bij het koningschieten was de spanning te 
snijden, tot op het laatste moment. Want 
de vogel kon er ook nog wel eens afvallen 
bij mijn vader. 

Toen kwam het moment, de vogel viel, bij 
het 78e schot, mijn schot. Het drong nog 
niet tot mij door wat er gaande was, totdat 
mijn vader mij omhelsde en Charlaine in 
mijn armen sprong. Ik ben koning! 

Wij werden door de mannen van de Lee-
Enfields op de schouders binnen gedragen 
en het feest was begonnen. Allemaal men-
sen kwamen ons feliciteren. Mensen die 
wij niet eens kenden en die toch oprecht 
blij voor ons waren. Ik kan jullie zeggen dat 
je dat een heel warm gevoel geeft. 
Wij wisten totaal niet wat we moesten 
verwachten, maar werden direct goed 
opgevangen door het bestuur. Met steun 
van familie, vrienden en de schutterij heb-
ben wij een fantastische kermis gehad. 

Een week na de kermis hadden wij ons 
eerste concours in Varsselder. We hebben 
daar veel plezier gehad met de andere 
koningsparen die daar ook aanwezig waren. 
Daaropvolgend hebben wij het Marketent-
sterstreffen gehad, wat heel bijzonder was. 

Dit werd afgelopen jaar 
door de  Marketensters 
van Onderling Genoe-
gen georganiseerd. 
Ondanks dat het hun 
dag was, werden wij 
als koningspaar ook 
heel leuk ontvangen!
Hiervan was ook spra-
ke bij het OGtoberfest, 
zelfs in een lederhose 
werden wij toch even 
in het middelpunt gezet 
als koningspaar. 
Als laatste hebben wij het Nieuwjaarsbal 
mogen meemaken. Hier werden wij ook 
door iedereen leuk ontvangen en hebben 
wij een ontzettende mooie avond gehad. 

Als wij terug kijken naar de tijd die wij tot 
nu toe hebben gehad, wisten wij niet dat 
het zo mooi en bijzonder zou worden. En 
we weten ook dat we nog een hele mooie 
tijd tegemoet gaan. 
Zoals eerder genoemd zijn wij op schou-
ders binnen gedragen, maar eigenlijk zijn 
wij die schouders nooit meer af gegaan. 
We worden gedragen en gesteund door de 
schutterij en we hebben nog nooit ergens 
alleen voor gestaan. 

Het koningschap is iets wat ons altijd bij zal 
blijven, een mooie herinnering. We zullen 
hier dan ook altijd met veel trots op terug-
kijken. Charlaine en ik kunnen iedereen 
aanraden om dit eens mee te maken! 

Tom & Charlaine

“Eigenlijk zijn wij die schouders nooit meer af gegaan”



De schutterij is er 
voor iedereen 
Nogal een ‘open deur’ of niet? 
 Natuurlijk is de schutterij er voor 
 iedereen maar de vraag is of iedereen 
dat ook zo voelt.

De laatste jaren is er binnen onze 
schutterij veel aandacht geschonken 
en besteed aan onze jeugd, en dat is 
volledig terecht. De kreet “wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst” geldt ook 
voor Onderling Genoegen, want de 
jeugd bepaalt straks hoe onze schutterij 
zal functioneren. 

Aandacht voor de ene doelgroep heeft 
het gevaar in zich dat anderen zich min-
der gekend of gehoord voelen. Je kunt 
daarbij denken aan onze oudere leden, 
de niet-functionarissen of mogelijk de  
gezinnen met peuters en kleuters. 
Het zou een enorme ‘misser’ zijn als 
we door de aandacht voor de ene groep 
anderen vergeten, waardoor deze verder 
van de schutterij af komen te staan. Sig-
nalen van onze leden geven aan dat dit 
gevaar bestaat. Het bestuur neemt deze 
signalen serieus en heeft ons gevraagd 
om een plan te ontwikkelen hoe om te 
gaan met deze signalen en daar actie op 
in te zetten.
Ook al zijn die signalen met name nu 
vooral afgegeven door onze oudere 
leden, we zijn ervan overtuigd dat het 
niet enkel gaat om deze doelgroep. 
Functionarissen hebben binnen onze 
schutterij voldoende kanalen om hun 
ideeën, opmerkingen en suggesties te 
ventileren richting het bestuur. Voor de 
niet-functionarissen is dat echter nauwe-
lijks mogelijk, anders dan op individuele 
basis. Ook deze groep moet zich binnen 
Onderling Genoegen thuis (blijven) 
voelen want onze naam hebben we niet 
voor niets! 
Hoe meer input, hoe completer en beter 
het plan zal worden dus...
Heb je suggesties/ideeën of wil je met 
ons meedenken, schroom niet en neem 
contact met ons op. Je krijgt altijd een 
reactie van ons en we zullen je input 
graag gebruiken.
Je kunt bellen of mailen naar:
Henk Verhaaf, tel. 06-51984585 e-mail: 
h.verhaaf@hetnet.nl, 
Reinhold Kelderman, tel. 06-22694405 
e-mail: rckelderman@gmail.com
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    Feesten
  is ons 
vak!

Dorpstraat 29  -  6923 AC Groessen  -  t 0316-523948  -  info@zaalgielinggroessen.nl  -  www.zaalgielinggroessen.nl

Geniet ook  
van ons nieuwe 

sfeervolle 
buitenterras!

Federatieve Schuttersdag 
3 september 2017

De prijzen werden behaald met:
Marcheren 1e prijs Junioren individueel vendelen Rachel Peer 3e prijs
Defileren 1e prijs Marketentsters 3e prijs
Senioren vendelen klassiek 2e prijs Handboog individueel Antoine Bouwmeester 

3e prijs
Junioren vendelen klassiek 1e prijs Junioren vendelen hoogste overwaardering
Aspiranten vendelen klassiek 1e prijs Aspirant vendelen hoogste overwaardering
Senioren acrobatisch vendelen 1e prijs Beste commandant Theo Bodde
Junioren acrobatisch vendelen 1e prijs 

40 jaar lid:  Theo Berntzen, Wim Kersten, Rob Nijland, Ben Jansen, Jan 
 Hoppenreijs. 50 jaar lid: Arnold Bisseling, Marius van Boekel, Antoon Elshof, 
Bertus Kampes. 60 jaar lid: Theo Vos

Jubilarissen 2017

Rijksweg 42B Duiven
Markt Vrijdag Zevenaar en Zaterdag Arnhem 

cesarbloemen@gmail.com

Na het succes van 2016  in NieuwWehl 
lag er voor de schutterij een mooie uit
daging en dat is gelukt. Van de 30 vereni
gingen die in VarsselderVeldhunten aan de 

federatieve schuttersdag meededen was 
OG de beste deelnemer met de hoogste 
punten in overwaardering.

Voor alle wetens-

waardigheden van de 

Gelderse  Schutterijen 

kijk eens op 

www.schuttersnet.nl
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In deze Schuttersproat 
treft u weer een aantal 

kleine  advertenties aan, 
mede om de kosten van 

dit blad te  drukken. 
Graag vragen wij u, 

 schutters, denk aan deze 
adverteerders. 

De ene dienst is de 
andere waard.

“Het is voor ons een eer om 
gastheer te zijn voor de vele 
deelnemende verenigingen, 
en dit verbroederingsfeest 
te mogen organiseren. Vol 
trots kijken we er naar uit u 
te verwelkomen in het mooie 
Leudal.” 

Met deze woorden worden we 
van harte uitgenodigd om op 
17, 18 en 19 augustus naar 
Leudal te komen voor het Euro-
pees Schutterstreffen 2018. 
Het Europees Schutterstreffen 
is een feest der verbroedering. 
Eens in de drie jaar ontmoeten 

zo’n 600 schutterijen, schutters- 
broederschappen en schutters-
gilden uit heel Europa elkaar. In 
2018 doen ze dat in het 
Midden- Limburgse Leudal. Het 
Europees Schutterstreffen is 
een kleurrijk, bourgondisch 
feest waar iedereen welkom is. 
Het programma van het EST 
Leudal 2018 bestaat uit be-
kende en nieuwe onder delen. 
Op vrijdag vindt de plechtige 
Eucharistieviering en officiële 
opening plaats.
Op zaterdag strijden alle 
 koningen van de deelnemende 

schutterijen om de titel Euro-
pese Koning. In verschillende 
voorrondes strijden de win-
naars tegen elkaar, waarna de 
uiteindelijke winnaar zich mag 
laten kronen tot Europese 
 Koning van het E.G.S. Jonge-
ren in de leeftijd 16 tot 25 jaar 
strijden volgens het zelfde 
principe om de titel Europese 
Prins. De dag wordt afgesloten 
met de officiële Kroningsmis, 
gevolgd door het Koningsbal.

Op zondag de grote optocht, 
waar ook onze schutterij aan 

Aan het eind van de voorstelling 
Facts over Fiction die wij heb-
ben ontwikkeld voor theaterfes-
tival de Parade wilden we graag 
een stuk vaandelzwaaien. Het 
festival dat een zomer lang reist 
langs de vier grootste steden is 
een klein eiland in de drukke 
stad waar uitbundig kan wor-
den gefeest, gekletst, gekeken 
en gedronken. Veel voorstellin-
gen veroorzaken uitbundig 
schater lachen en andere soor-
ten hoogtepunten. 
Maar midden op het festivalter-
rein stond dit jaar een zeecon-
tainer, een van de kleinste zaal-
tjes van de parade, en daar 
speelden wij onze intieme, 
rustige, korte voorstelling, die 
elke keer een beetje anders 
was. We vertelden een serie 
feiten, bijvoorbeeld over de 
paling, of over koning Willem de 
derde, over de man die het 
langst in de gevangenis heeft 
gezeten, over hoe het drankje 
Fanta is ontstaan, enzovoort. Bij 
elke voorstelling kon je nieuwe 
feiten horen. 

We hadden honderden bijzon-
dere feiten verzameld. Een 
selectie daarvan werd rustig en 
duidelijk aan het  publiek verteld. 
En zoals je je misschien kunt 
voorstellen zijn er feiten die je 
niet kunt of wilt geloven, ook al 
zijn ze waar. Dat gaf de span-
ning aan de voorstelling. We 
eindigden altijd met het vende-
len. Dat was rustig, gaf het 
gevoel dat alles precies goed is 
op onze wereld. 

Tegelijk was het ook spectacu-
lair omdat de ruimte zo klein 
was. 

Maar hoe begin je dit prachtige 
oude ambacht, deze vendel-
sport te leren? Na een zoek-
tocht op het Internet vond ik 
Schutterij Onderling Genoegen 
en mochten we langskomen. 
Na een beetje spoken door de 
OG tent werden we ongelofelijk 
gastvrij ontvangen. De regels 
van de sport werden ons bijge-
bracht. Het feit dat ik zittend 
moest vendelen zorgde wel 
voor minder mogelijkheden en 
al met al was ik extra blij dat we 
waren langsgekomen. Tot dan 
toe had ik alleen nog maar ge-
probeerd, staand voor mijn 
laptop, YouTube filmpjes na te 
doen. Na de workshop en de 
uitleg en kleine geschiedenisles 
kon ik thuis verder oefenen. De 
voorstelling is daarmee enorm 
 gegroeid. 

Goed voorbereid en met zenu-
wen begonnen we aan de eer-
ste dag van het festival. Tijdens 
het opbouwen kwamen we 
erachter dat ons vaandel te lang 
was voor de zeecontainer. De 
container was 2,35 meter breed 
daar heb je dus echt een kleine 
stok voor nodig. Maar waar 
vind je die? Op marktplaats zijn 
ze niet te koop. Geert Roelofs 
was zo vriendelijk om een klei-
nere stok voor ons te maken en 
zo hebben we het alsnog in 
 iedere stad kunnen doen! 

Mensen vonden het prachtig en 
van de 5000 mensen waren er 
nog aardig veel die het kenden 
vooral de wat oudere mensen. 
Ook kregen we vragen over 
wat ‘die exotische dans’ was 
‘met die vlag’. En waren men-
sen verrast dat het een Neder-
lands gebruik is. Zonder Schut-
terij Onderling Genoegen was 
de voorstelling niet zo’n succes 
geworden dus onze dank is 
groot. En we werken nog aan 
een langere versie van de voor-
stelling dus wie weet tot de 
volgende keer! 

Ine te Rietstap, Tommy Vente-
vogel en Yorke Mulder- 
Bhangoo 

Schutterstreffen Leudal deel zal nemen. Al deze onder-
delen worden afgewisseld met 
verschillende feestavonden, 
wedstrijden en demonstraties 
in verschillende disciplines. 
Daarbij gaat het naast het wed-
strijdelement bovenal om de 
verbroedering tussen de deel-
nemende schutters en het 
versterken van de onderlinge 
banden en vriendschappen, bij 
jong én oud. Kennismaken met 
de diversiteit aan culturen staat 
voorop. Een unieke kans voor 
onze schutterij om hier aan 
deel te nemen omdat het 
 Europees Schutterstreffen 
deze keer niet gelijk valt met 
onze Duuvese Kermis. 

Een zomer lang vendelen

In Memoriam

In 2017 zijn de volgende 
leden ons  ontvallen:

Bennie Nijland
Jan Spaan
Thijs Straatsma
Jan Willemsen
Eric Zillig
Mevr. Hooyman-Holland
Theo Kok

Wij wensen de 
nabestaanden van deze 
leden sterkte toe.
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Op een zaterdag middag in 
2010 loop je met je zoon van 
7 de winkel van Piet Mathijs-
sen binnen aan de Griet-
sestraat in Zevenaar, die weer 
tijdelijk geopend was. ‘Is dat 
de baas van de schutterij?’ 
‘Ja, dat klopt’ ‘Oh dan heb ik 
een vraag!’ ‘Mogen wij met 
de jeugd ook met eigen ge-
weren meelopen’, vraagt 
Chris aan Piet. Én zo is het 
begonnen. Geweren werden 
gemaakt met hulp van Ton 
Bouwmeester, een ‘uniform’ 
bedacht en na een rondje 

langs de bar in het CCOG op 
maandag middag, stonden 
daar ineens 20 mini Lee-En-
fields in leeftijd van 6 tot en 
met 12 jaar klaar om op 
woensdag avond als onder-
deel van de geüniformeerde 
schutterij mee te lopen om de 
koning op te halen. 
 
Prototype 
De mini’s zijn inmiddels niet 
meer weg te denken en sinds 
vorig jaar lopen ze ook op de 
zaterdagmiddag mee, wat dé 
middag voor de jeugd is met 

als middelpunt 
het jeugd-
koningsschieten. 
De meeste junior 
Lee-Enfields zijn 
de mini’s van het 
eerste uur en 
met deze jon-
gens en meiden 
zijn we om tafel 
gegaan. Het ju-
nior Lee Enfield 
geweer is door 
hen zelf bedacht, 
het is 2 kg lichter 
dan de bestaan-
de Lee-Enfields. 
Met een aantal 
Lee-Enfields, 
ouders en Ton is 
een prototype 
gemaakt en bij-

De junior lee-Enfields 
Eric Klappers vertelt

gesteld tot het geweer waar 
deze schutters nu mee lopen. 
Één geweer maken kost zo’n 
4 uur en er worden er ruim 20 
gemaakt! Het uniform met 
epauletten is ook samen met 
de junior tot stand gekomen. 
In 2017 is voor de eerste keer 
meegelopen met de kermis 
en concoursen. Dit is niet 
onopgemerkt gebleven bij de 
Federatie en andere schutte-

rijen. De eerste prijzen 
zijn in de wacht ge-
sleept, o.a. een twee-
de prijs met geweer-
schieten op 
Landjuweel in Didam. 

Voor- en door 
 kinderen
Het is voor de kinde-
ren - bedacht door 
kinderen. Zo hebben 
de junior Lee-Enfields 
voorgesteld om de 

jeugd koning te begeleiden op 
concoursen van en naar de 
troon of tijdens de mars. Met 
deze enthousiaste groep 
jeugd hebben we inmiddels 
seizoen 2018 afgetrapt en zijn 
er weer een boel nieuwe 
ideeën en is er ook een aantal 
nieuwe gezichten van jeugd 
die het leuk vindt om zich bij 
deze gezellige groep aan te 
sluiten. Samen zijn ze het er 
over eens ‘Het is leuk om te 
doen en het plezier is het 
belangrijkste, maar wanneer 
het om de punten gaat dan 
willen wij de beste zijn!’. 

Samen met Milo Aarnoutse 
en Nick Geurds, die deze 
enthousiaste jeugd gaat bege-
leiden en met hen gaat oefe-
nen, gaan jullie nog veel van 
de junior Lee-Enfields horen 
en zien. 

Hoe was het toen?

Het nieuwe functionarissen korps bij de jeugd 
gestart vanaf 2017, is er één uit de categorie: 
voor  kinderen   bedacht door kinderen. 


