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Schuttersvrienden
We dachten dat 2017 wel een wat rustiger
jaar zou worden. 2016 was natuurlijk wel
heel bijzonder met vele vernieuwingen rond
de Duuvese kermis. De nieuwe zaal, de
woensdag eraf, de zaterdag erbij, een jeugd
koning, noem maar op. Het bleek vooral ook
een jaar waarin we veel ervaringen hebben
opgedaan waarvan we de vruchten dit jaar
willen plukken. Zo praten we binnenkort
met de bands over de muzikale invulling van
ons feest. Ook zijn we in overleg met de ge
meente om de kermisattracties weer in de
nabijheid van de OGtent te krijgen. De po
sitieve ervaringen rond de voorjaarskermis
helpen ons mogelijk daarbij.
Om het jeugdkoningschap meer inhoud te
geven willen we op zaterdag eerder star
ten. Het zou mooi zijn als ook de volwassen
schutters vanaf 14 uur al met ons mee willen
doen. Voor het eerst in onze geschiedenis
willen we dan ook de bewoners van Lieme
rije een serenade brengen. Misschien wordt
hier een nieuwe traditie geboren.
Over tradities gesproken. De schutterij staat
niet alleen voor kermis, schuttersfeest en
koningschieten, niet alleen voor uniformen
en vlagvertoon. De waarde van onze schut
terij zit in al onze uitingen rond ons devies
“betrokkenheid, respect en sociale verbon
denheid”. Dat doen we natuurlijk door aan
wezig te zijn bij jaarlijkse gebeurtenissen
zoals koningsdag of dodenherdenking of bij
bijzondere gelegenheden zoals de opening
van de binnentuin van Thuvine. Daarnaast
willen we ook zonder uniform van beteke
nis zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een
groep vrijwillligers van OG die tijdens NL
doet heeft meegewerkt aan het onderhoud
van de blokhut van Scouting Duiven. OGdoet
noemen we dat. Noem het maar modern
“noaberschap”. De aloude sociale rol van de
schutterij in een modern jasje. In het kader
van OGdoet kunnen zomaar nieuwe initiatie
ven ontstaan. Heel concreet is dit nog niet
maar via social media zullen we hier onge
twijfeld meer over laten horen.
Dit jaar bestaat onze marketentstersgroep
10 jaar. Gefeliciteerd! We vieren dit eind
oktober met het Gelders marketentsters
treffen waarbij we marketentsters van zo’n
20 schutterijen ontvangen. Onze dames zijn
hard bezig met de voorbereidingen. Ik wens
hen veel succes
Onze vendeliersgroep heeft de laatste jaren
flink aan de weg getimmerd. Dat is ook bui
ten onze schutterij opgevallen. Lees in deze
schuttersproat over onze bijdrage aan een
vendelshow tijdens het Oerol festival op Ter
schelling en hoe onze vendeliers een jongen
met een verstandelijke beperking de dag van
zijn leven bezorgden. Ook dat is OGdoet en
ook dat maakt me trots jullie voorzitter te
zijn.

De witte blouses
U kent ons van de authentieke wapens die ons onze
naam geven, maar ook van
het mannenkoor (U zij de
glorie) tijdens de kermis, het
overmatig alcoholgebruik,
de topshows, als ‘Royal Lee
Enfields’ en uiteraard van
de onbevlekte, hagelwitte
blouses. Bij deze bent u,
na lang aandringen vanuit
het bestuur, getuige van de
eerste editie van onze vaste
rubriek in de Schuttersproat.
Na jarenlang op hoog niveau presteren heeft het
lichaam van een Lee Enfielder veel te verduren gehad.
Medische termen als de tennisarm, de voetbalknie,
de hijspols en de muisarm hebben een uitbreiding
gekregen met ‘de Lee Enfieldschouder’. Vele,
inmiddels oud-leden, zijn er bekend mee. Dit fenomeen heeft zijn tol geëist bij de oude garde en mede
daardoor hebben het afgelopen jaar 7 leden afstand
moeten doen van hun status als eliteschutter. Theo,
Nol (Jansen + Jansen), Peter Leenders, Frans en
Frans (Vos + Mulder) hebben hun ‘strepen’ verdiend
in het schuttersleven en hebben gezien hoe, ondanks
hun aanwezigheid, de Lee Enfields zijn uitgegroeid tot
een superieur, prijswinnend, illuster en voorbeeldig
schutterskorps. Daarnaast willen we een speciaal
dankwoord uitbrengen aan onze Commandant der
Strijdkrachten, Johan Tilleman, die deze moeilijk te
leiden groep, bijna twee decennia aangestuurd heeft.
Tevens willen we onze afgezant naar het bestuur,
Reinhold Kelderman, bedanken dat we structureel te
weinig munten kregen tijdens concoursen, zijn lach,
inzet en Reinhold houdt bij ons altijd één of een aantal
strepen voor.

De Lee Enfields vernieuwd en verjongd

Wij zijn onze tijd al jaren vooruit. Aan- en afmelden
kan via de app, we communiceren met onze achterban via Facebook, de strijdliederen zijn hipper, de pot
kan met Bitcoins worden betaald en we willen de
schietwedstrijden online afwerken met ‘Call of Duty’
op de PlayStation. Naast de mini- en de junior Lee
Enfields verjongen wij zelf ook. Na een lange selectieprocedure kunnen we met gepaste trots melden dat
4 nieuwe leden alle beproevingen hebben doorstaan
en toegevoegd zijn aan ons bataljon. Deze frisse
mannen maken, in afwachting van een succesvolle
medische keuring, hun debuut tijdens de kermis.
Ter voorbereiding op de komende kermis heeft ons
keurkorps, onder drillinstructor Theo Vos, die nog
minder streng is tegen zijn eigen hond, de fijne

Ruimte
voor
adressticker
kneepjes van het vak geperfec
tioneerd. Onder aanvoering van
onze nieuwe commandant en
ideale schoonzoon Jens Berends,
onder wiens leiding dit seizoen,
zoals verwacht, weer de nodige
prijzen mee naar Duiven zijn
genomen, zullen we u wederom
versteld doen staan tijdens deze
kermis. Het blijkt maar weer
eens dat of je nou houdt van
vrouwen, mannen of bloemen…
bij de Lee Enfields is iedereen
welkom en haknougat is toch
altijd in de aanbieding tijdens de
kermis.
Wij kijken uit naar de komende
kermis en wij hopen op, verse
planten voor ‘schatje mag ik je
foto’, meerdere koningskandidaten, wel een film in de bioscoop,
een minder steile trap, grotere
glazen, langer doorhalen bij de
buren, maar vooral dat de
attracties dichter bij de OGtent
staan en dat we een lekker frietje
kunnen halen op óns plein.
Tot snel.
De witte blouses
www.facebook.com/leeenfieldsduiven/

Frans Dieker
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Al bijna kermis
Net zoals vele jongeren wilde ik
vroeger op jonge leeftijd naar de
Duuvense kermis. Bij ons thuis werd
het dan wel op prijs gesteld dat je dan
op zondagmorgen naar de kerk ging
en daarna aan de p
 rocessie deelnam.
En dat heb ik tot op heden nog steeds
gedaan.
De dorpen Groessen, Loo en Duiven zijn
uniek in Nederland. Drie dorpen elk met haar
eigen processie (omgang ), hoe mooi is dat.
Oud burgermeester Zomerdijk roemde het
al in het verleden en zelfs op Wikipedia
worden de drie dorpen genoemd.
Nu de kermis al op zaterdag begint is het
natuurlijk wel iets moeilijker om op zondagmorgen uit bed te komen, maar als commandant reken ik op jullie zondagmorgen .
We kunnen dit niet zomaar verloren laten
gaan. Wil je niet naar de kerk of aan de
processie deelnemen en wil je toch mee
helpen deze traditie te behouden, dan
kunnen de diverse buurtverenigingen vast
nog wel een extra handen gebruiken.
Voor degene die dit lezen en nog nooit op de
laatste zondag van augustus in de kerk zijn
geweest, is het zoals dit modern heet een
absolute aanrader. Dit is die ene dag per jaar
dat het koor van Schutterij Onderling
Genoegen acte de présence geeft en zeker
het slotlied is hun pronkstuk tijdens deze
viering.

Pokémon viel van zijn stokje

Het schuttersjaar 2016/2017 was voor ons
behalve de behaalde mooie resultaten een
bijzonder jaar. We hadden op die bewuste
zaterdag voor de kermis eigenlijk Maarten
naar de familie Jansen gebracht onder het
motto "gewoon meeschieten. De vogel kan
natuurlijk vallen maar dan is er nog niets aan
de hand. En als het niet druk is in de winkel
kom ik straks kijken". Dat verliep die dag wel
anders: Maarten loste het laatste schot en
de vogel (Pokémon) viel van zijn stokje. En
dan gebeurt het (omdat het niet meer met
rooksignalen gaat). De app gaat, mensen
bellen, "waar ben je? ge mot noar Tjeu

kommen!" Dus kratje Grolsch mee en op de
fiets! Daar aangekomen staat daar tussen al
die gezellige schutters onze zoon: "pappa ik
heb hem eraf geschoten". En dat terwijl de
animo om te gaan bij Maarten ‘s morgens
nog niet prioriteit nummer één was.
Dan komt kermiszaterdag en er werd weer
geschoten. Voor het eerst in het bestaan
van Schutterij Onderling Genoegen zou er
die dag een jeugdkoning(in) komen. Eerlijk
gezegd, naarmate de tijd vorderde, werd het
nog spannend ook. Vaders en moeders,
opa’s en oma’s stonden vol verwachting de
jonge schutters te volgen.
Er splinterde steeds vaker een stukje van de
vogel af en toen het Maarten’s beurt was,
was het weer even stil. Het schot klonk en
de vogel viel. En dan ineens is je zoon
jeugdkoning.
Van Johannes Bodde (vader van Theet)
weet ik het niet, maar van Theet Bodde
(vader van Gerrit) zijn er foto’s (geen koning
geworden). Gerrit Bodde (vader van Theo)
heeft niet deelgenomen. Theo Bodde (vader
van Maarten) heeft nog niet deelgenomen
aan het koningschieten.
En dan schiet Maarten Bodde Jeugdkoning
hoe leuk is dat?
Als vader is het natuurlijk fantastisch om
samen met je zoon op tournee te gaan
vooral op de concoursen, maar zeker op het
Landjuweel Oud Dijk, waar zij samen
hebben geschoten. Jasper, Chris en
Maarten: 87 punten. Goed voor een 2e prijs
mooie prestatie heren.

Ons beste beentje voor zetten

Nu nog even vergaderen en overleggen. We
willen natuurlijk dat alles weer goed gaat
verlopen en dat kost menig bestuurder of
geüniformeerd lid nog wel eens een paar
uurtjes om alles de Duuvese kermis te
verzorgen.
Ook dit jaar gaan we weer de weg op
tijdens de Duuvese kermis en dan willen we
weer goed voor de dag komen en aan de
Duuvenaren laten zien dat we ons beste
beentje voor zetten.
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FRANS VOS

IN DE LIEMERS
AUTOBEDRIJF FRANS VOS
ONDERHOUD EN ONDERDELEN

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

WWW.FRANSVOS.NL

Voor alle wetens
waardigheden
van de Gelderse
Schutterijen
kijk eens op
www.schuttersnet.nl

Als schutterij vinden we het ieder jaar weer
prachtig en waarderen het zeer dat er op
maandag en dinsdag zoveel schutters met
ons meegaan in de optocht. Wel ben ik van
mening dat een schutter de normen en
waarden moet respecteren en volgen.
Zwaaien of een net grapje, daar is altijd
ruimte voor. Maar middelvingers en
schuttingwoorden horen niet bij de schutterij thuis en zeer zeker niet tijdens de
optocht. U neemt deel aan de tocht in naam
van onze schutterij. Houdt daar rekening
mee a.u.b.
Langs deze weg alvast fijne Kermisdagen.
Jullie Hoofdcommandant,
Theo Bodde
In deze Schuttersproat treft u weer
een aantal kleine a dvertenties aan,
mede om de kosten van dit blad te
d rukken. Graag vragen wij u,
s chutters, denk aan deze
adverteerders.
De ene dienst is de andere waard.

Vendelinstructie

In april waren wij, de acteurs van Moeremans&Sons
en Toneelgroep Oostpool, bij de vendeliers van
Onderling-Genoegen in de OG-tent op bezoek voor
de Oerol-voorstelling Crashtest Ibsen: Pijler van
de Samenleving. Sinds 2014 spelen we jaarlijks op
Oerol en traditiegetrouw bouwen we halverwege
onze voorstellingen een totaal over-de-top spektakel
nummer in.
Voor onze halfway-act kwamen we daarom uit op West Side Storyklassieker ‘I Wanna Be In America’. Waar het daar gaat tussen
de Puerto Ricanen en de Yanks, schreven we een hele nieuwe
liedtekst waar Noorwegen het opnam tegen Amerika.
Al rappend battleden de Amerikanen (‘You will be free in America’)
tegen de Noren (‘You’ll be alone in America’ en ‘Kill you with guns
in America’). Ondertussen pakten we visueel uit op de Terschel
lingse crossbaan (onze locatie). Vanwege de battle tussen deze
twee landen, was het belangrijkste onderdeel van dit spektakel de
vlag. Zo werd er een gigantische stadionvlag over het publiek heen

Marketentstertreffen 2017

getrokken en maakten we twee vlaggen van rookfakkels die het
geheel in rook hulden.
Maar het stralend middelpunt was een minutenlange vendelchore
ografie die we in april (nog wat onhandig) bij en met jullie maakten.
Draaien om het middel, overstappen, de molenwiek. Het waren
toen in april nog exotische en vooral vermoeiende bewegingen (we
zijn de dag erna later begonnen met repeteren vanwege de spier
pijn). Maar met dagelijks de routine doornemen, proberen alles
synchroon te krijgen en te stroomlijnen, werd het uiteindelijk een
gesmeerde routine waar het publiek bijzonder enthousiast op rea
geerde. Zelfs een beetje pijnlijk als bezoekers achteraf zeiden ‘leuk
stuk hoor, maar die act met die vlaggen, dat was pas écht leuk’.
Maar om een lang verhaal kort te maken: zonder OG-tent en
de bevlogen begeleiding van enkele vendeliers van Schutterij
Onderling-Genoegen bij onze eerste schreden in de vendelwereld
was het niks geworden op Oerol dit jaar. Dankzij jullie vereniging
was dit een groot succes en hebben grofweg 6000 mensen in
10 dagen jullie vlaggen en traditie gezien op Oerol. Namens heel
Moeremans&Sons en Toneelgroep Oostpool veel dank en hopelijk
tot een volgende keer!

Matthijs, acteur

RESERVEER ALVAST EN NOTEER
IN UW AGENDA
ZATERDAG 7 OKTOBER 2017
het enige echte OG OKTOBERFEST! Muzikale omlijsting
Spitzenband AlpenpartY uit Limburg.
R 2017
ZONDAG 29 OKTOBE
NT
OG-TE
DUIVEN 2007 - 2017

ZATERDAG 13 JANUARI 2018
een knallend NIEUWJAARBAL!
Bewaar uw lidmaatschapskaarten, dan bent u erbij op deze
prachtige feesten.

Goede redenen om ook jeugd-koning te willen worden/zijn van
Schutterij Onderling Genoegen Duiven
Tijdens mijn jaar als jeugd-koning zijn mij
een aantal leuke dingen gebeurd die je al
leen als jeugdkoning meemaakt zoals:
1. Als je de vogel er af hebt geschoten dan
word je op de schouders naar binnen
gedragen.
2. Je word gehuldigd en krijgt de sjerp om.
3. Je krijgt veel aandacht en mag plaats
nemen op het podium.
4. Er wordt voor je gevendeld en de schut
terij defileert voor jou.
5. Je mag mee naar activiteiten en ont
moet bijzondere mensen.
6. Ik ben met het koningspaar Walter en
Claudia bij kasteel Doornenburg ge
weest voor een fotosessie.

7. Ik heb voor de schutterij de Cul Dór prijs
in ontvangst mogen nemen.
8. Twee keer ben ik mee op concours
geweest.
9. Op de concoursen mocht ik plaats ne
men op de eretribune.
10. Ik mocht deelnemen aan het jeugd-kring
koning schieten tijdens de concoursen.
11. Dit jaar was bijzonder omdat we ook
naar het landjuweel gingen en dat is
eens in de vijf jaar.
Ik kan het iedereen aanraden, dus voor de
kandidaten succes 26 augustus.
M.v.g. Maarten Bodde
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Terugblik op ons koningsjaar
Zoals jullie gelezen hebben in de vorige Schuttersproat heb je een indruk hoe
een eerste dag als koningspaar begint. Een belevenis voor iedereen in ons gezin
en voor familie en vrienden, dus niet alleen voor ons als koningspaar. Het hele
koningsjaar is een belevenis waarop je je van te voren niet kunt voorbereiden.
Om dit te kunnen meemaken moet je één ding
doen: koningsschieten. Soms doe je dat één
keer, soms moet je dat veel vaker doen voordat
het raak is. Voordat jij degene bent die de vogel
er af schiet. Het perfecte moment om mee te
doen aan het koningsschieten kun je dus niet
plannen. Het heeft te maken met geluk. Dat
geluk maakt gelukkig.
Er is altijd wel twijfel om mee te doen met het
koningsschieten: het komt niet uit met werk, de
kinderen hebben geen vakantie of de opzet van
de kermis verandert. Maar als je meedoet en
raak schiet maakt dat opeens niet meer uit. De
mensen om je heen zorgen dat het feest kan
beginnen en je geniet van het unieke moment.
Iets wat je maar één keer gaat meemaken. Laat
je door de twijfels niet weerhouden, het kan ook
zomaar niet jouw jaar zijn en vindt dan maar
weer een nieuwe perfecte dag.
Het koningsjaar laat je de schutterij van een
andere kant meemaken. Je mag als koning
aanwezig zijn bij bestuursvergaderingen en
evaluaties. Je ziet veel van de dingen die gedaan
worden om voor vele schutters een goede
kermis en andere festiviteiten te organiseren.
Verspreid over het jaar zijn er ook verschillende
bijeenkomsten en evenementen waarbij er een
rol voor jou is. Zo zie je de hulde op Koningsdag
op een hele andere manier en mag je namens
de schutterij een krans leggen bij de Doden
herdenking.

Je mag er de hele dag bij zijn

We hebben twee keer een schuttersconcours
mogen meemaken in Nieuw-Wehl en Lobith.
Twee dagen waarop je de functionarissen hun
best ziet doen op hun hobby. In optocht door
het dorp, de wedstrijden in de middag. Je mag
er de hele dag bij zijn en wordt overal begeleid.
Aan het eind van de middag wacht je op de
resultaten van de dag, waarna de overwinningen gevierd kunnen worden. Als koningspaar
hoor je helemaal bij die groep schutters van
Onderling Genoegen.
We hebben de laatste keer het patroonsfeest bij
onze zustervereniging Gilde St. Remigius
meegemaakt. Een feest waar wij normaal nooit
komen. Eerst een kerkmis en daarna in optocht
naar hun clubhuis om krentenbrood te eten.
Door dat rake schot op kermismaandag mogen

wij hierbij aanwezig zijn en meemaken dat een
vereniging met z’n allen aan tafel zit en
krentenbrood eet. Het was bijzonder om dat te
zien.
Ook bij de Liemers Harmonie Duiven waren wij
te gast op het jaarlijkse concert en bij hun
feestavond.
We zijn samen met jeugdkoning Maarten bij
Kasteel huis Bergh in ‘s-Heerenberg geweest
om een foto te maken voor de Gelderlander.
Samen met vijftig andere koningsparen waren
wij te gast op het kasteel. Een wandelaar die
niet bekend was met de schutterijen vroeg zelfs
nog of al die mensen bij het kasteel hoorden.
Want, wie heeft er nu zomaar een mooie jurk
aan in het openbaar? Claudia heeft dat het
afgelopen jaar wel een stuk of tien keer gehad.
Ieder koningspaar zorgt ook voor een medaille
aan de koningsketting. Deze ketting is het
tastbare bewijs van de rijke historie van de
vereniging. Wij vonden het interessant om te
zien welke medailles er aan de ketting hangen
en wie je voorgangers zijn geweest. Al die
mensen hebben ongeveer meegemaakt wat jij
nu ook hebt meegemaakt. Iedere keer als die
ketting omgehangen mag worden – en dat gaat
echt niet altijd makkelijk – voel je je enorm trots.
Het is ook een eer om in de koets achter de
schutterij aan te rijden met vriendelijke koetsiers
erop. Langs de kant van de weg zwaaien de
mensen. Want een schutterij, een koets, een
mooie jurk en een koningsketting zijn opvallend.
Na het nieuwjaarsbal vroegen politieagenten of
we een leuk feestje hadden gehad, omdat we
er toch wel bijzonder uitzagen.
Maar niet alleen met jurk aan en ketting om
ben je koningspaar. Op de woensdag na de
kermis even boodschappen doen, duurde toch
wat langer. Een aantal mensen, die wij niet
kennen (maar die nu ook dit stukje lezen) komen
naar je toe en zeggen: leuk dat jullie het
koningspaar zijn!
Ook waren we bij de eerste editie van het
Gildefeest. Een grote delegatie van de LeeEnfields was daar ook aanwezig. We hebben
van dichtbij kunnen zien dat deze mannen er
overal een feest van kunnen maken én dat ze
ook de volgende ochtend weer paraat zijn voor
een optreden.

Kringdag de Liemers Zondag 7 Mei
Schuttersgilde Excelsior uit Lobith
was evenals in 2012 dit jaar gastheer
om de Kringdag De Liemers te orga
niseren. Schutterij Onderling Genoe
gen kan met onderstaande behaalde
prijzen tevreden terug kijken op een
mooie dag:
Défileren

1e prijs

Marcheren
Marketentsters
Korps luchtgeweer

2e prijs
3e prijs
3e prijs

promotie naar de superieure a-klasse.
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Vendelen senioren klassiek 1e prijs
Vendelen junioren klassiek 1e prijs
Vendelen aspiranten klassiek1e prijs
eveneens de hoogste overwaardering.
Senioren korps acrobatisch 1e prijs
Junioren korps acrobatisch 1e prijs
junioren acrobatisch individueel. deze
Onderling Genoegen-strijd ging tussen
Bram, Rachel en Jop.
Bram van de Born
1e prijs
Jop Gerichhausen
2e prijs
Rachel Peer
3e prijs

De koning te rijk

Dit jaar was een extra optreden van Onderling
Genoegen omdat wij naar het Landjuweel in
Oud-Dijk gingen. Via stichting Pole Position was
er contact gezocht met OG om een wens in
vervulling te laten gaan van Mark. Mark komt uit
Den Haag en is idolaat van vendelen. Hij is
begeleid door het bestuur en was de hele dag
aanwezig. Hij mocht als toetje nog met een echt
vendel zwaaien en kreeg zelfs even de jas aan
van een vendelier. Aan het eind kreeg hij als
cadeautje nog een echte vlag van OG mee naar
huis. Zijn dag kon niet meer stuk. Hij was de
koning te rijk.
Als wij dit stukje ingeleverd hebben, gaan wij
nog naar Thuvine om bij de opening van de tuin
te zijn. Dan hebben wij nog de zaterdag met het
jeugdkoningsschieten en het avondfeest.
Zondagmorgen weer fris in de kerk met
aansluitend de processie waar ik normaal
voorop loop als kruisdrager. Zondagavond nog
een feestavond en maandagmorgen de laatste
keer bij ons thuis, waar het ritueel zich afspeelt
net zoals het begin van de kermis: Acht mensen
douchen, aankleden, eten en op tijd klaar want...
daar komen de schutters! En maandagmiddag
nog één schot. Het eerste in een reeks schoten
die leidt tot de schrijver van het volgende stukje
in de Schuttersproat.
Veel succes!
Wij gaan er zeker nog van genieten en hopelijk
met jullie allemaal!
Met koninklijke groet,
Walter en Claudia Kersten
Geniet ook
van ons nieuwe
sfeervolle
buitenterras!

Feesten
is ons
vak!
Dorpstraat 29 - 6923 AC Groessen - t 0316-523948 - info@zaalgielinggroessen.nl - www.zaalgielinggroessen.nl

Programma Duivense Kermis 2017
Schutterij Onderling Genoegen
Zaterdag 26 aug:

13.00 u
14.00 u

Start beieren kerktoren Remigiuskerk.
Opstellen van de schutterij en LHD bij de OGtent.

14.10 u

Ophalen koningspaar en jeugdkoning met vendelhulde
bij Liemerije (DrooStaete).
Aanvang jeugdkoningschieten.

15.00 u

Aansluitend Huldiging nieuwe jeugdkoning(in) op het Remigiusplein
en einde middagprogramma.
19.30 u
‘Bij de Schutters’ in de OGtent open.

Zondag 27 aug:

Maandag 28 aug:

19.45 u

Aanvang feest met muziek door Slamm.

24.00 u

Einde feest.

09.45 u
10.00 u
11.30 u

Opstellen van de schutterij en LHD bij de OGtent.
Schuttersmis voor de leden en overleden leden van
de schutterij.
Rondgang van de jaarlijkse Processie.

19.30 u

‘Bij de Schutters’ in de OGtent open.

19.45 u

Aanvang feest met muziek door Anderkovver.

24.00 u

Einde feest.

08.30 u

Opstellen van de schutterij en LHD op het
Remigiusplein.
Vendelhulde voor Wereldlijke/Geestelijke autoriteiten.
Daarna ophalen koningspaar.
‘Bij de Schutters’ in de OGtent open met muziek door
New Leaf.
Prijsschieten en aansluitend koningsschieten.
Installeren nieuwe koning.
Einde dagprogramma.
‘Bij de Schutters’ in de OGtent open.
Aanvang feest met muziek door New Leaf.
Prijs uitreiking van het prijsschieten.
Einde feest.

08.40 u
11.30 u
13.00 u
14.30 u
16.30 u
19.30 u
19.45 u
20.30 u
24.00 u
Dinsdag 29 aug:

08.30 u
08.45 u
11.00 u
11.30 u
14.00 u
15.30 u
18.45 u
19.00 u
19.30 u
19.45 u
20.15 u
01.00 u

Opstellen van de schutterij en LHD bij de OGtent.
Ophalen nieuwe koningspaar.
Vendelhulde en show Lee Enfields bij Thuvine.
‘Bij de Schutters’ in de OGtent open met muziek door
New Leaf.
Schieten op de geluksbaan voor bezitters partnerkaart.
Einde dagprogramma.
Opstellen van de schutterij en LHD bij de OGtent.
Ophalen nieuwe koningspaar.
‘Bij de Schutters’ in de OGtent open.
Aanvang feest met muziek door New Leaf.
Huldiging jubilarissen.
Einde schuttersfeest.

Wat is `t now?
Noadorst kump
noa dorst, of kump
dorst noa
noadorst?

Uitreiking van de geweren vindt alleen
plaats op vertoon van een geldige lidmaat
schapskaart.
Jeugdkoningschieten op zaterdagmiddag
staat open voor kinderen (zowel jongens
als meisjes) van leden van de schutterij.
Kandidaten dienen op 26 augustus 2017
minimaal 12 en nog geen 18 jaar oud te
zijn. Opgave voor deelname aan het jeugd
koningschieten tot uiterlijk vrijdagavond 25
augustus 20.00 uur in de OGtent of via het
inschrijfformulier (te downloaden op www.
ogduiven.nl). Het inschrijfformulier dient te
worden ondertekend door één van de ou
ders onder vermelding van het lidnummer
en uiterlijk vrijdag 25 augustus 20.00 uur te
worden ingeleverd bij het secretariaat van
de schutterij.
Opgave voor deelname aan het
koningschieten tot uiterlijk maandagmid
dag 13.00 uur bij het secretariaat van de
schutterij of het wedstrijdsecretariaat op
de schietplaats.
Voor het prijsschieten op de vogel die
nen de leden zich maandag 28 augustus
tussen 13.00 en 13.30 uur te melden bij de
schietplaats.
Let op: Zonder geldige ledenkaart en gel
dige legitimatie kan NIET worden deelge
nomen aan het schieten.Voor de volledige
reglementen van het (jeugd)koningschie
ten zie www.ogduiven.nl.
De leden, die de contributie betaald
hebben, maar geen lidmaatschapskaart
hebben ontvangen, kunnen deze alsnog
ophalen op vrijdag 25 augustus 2016
van 19.00 uur tot 20.00 uur op de eerste
verdieping van de OGtent. Tevens is er op
deze avond de gelegenheid om alsnog de
contributie te betalen of om lid te worden.
Indien u uw kaart kwijt bent, kunt u tegen
een vergoeding van € 5,00 een nieuwe
kaart krijgen. Voor vragen over contribu
tie en lidmaatschap kunt u mailen naar:
penningmeester@ogduiven.nl of bellen,
op werkdagen tussen 18.30 en 19.00 uur,
naar 0316-261702.
Alcoholbeleid
Ook tijdens de
komende kermis
hebben we te maken met controle op
het alcoholbeleid. Daarom ontvangt u na
legitimatie een polsbandje als u boven
de 18 jaar bent. Dit bandje is voor alle
kermisdagen geldig!! De bandjes worden
verstrekt bij de entree van de OGtent door
de deurcontrole. De bandjes worden ook
uitgereikt op maandag- en dinsdagochtend,
tegelijk met de uitreiking van de geweren.
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Wie de jeugd heeft...
In de Algemene Ledenvergadering van afgelopen februari is de
nieuwe organisatiestructuur, waarbij steeds meer wordt gewerkt
met verschillende werkgroepen, door onze voorzitter Frans Dieker
uitgebreid toegelicht. Eén van de eerste werkgroepen die binnen
onze schutterij is ontstaan, is de werkgroep Jeugdbeleid. Tijd voor
een interview met trekker van deze werkgroep van het eerste uur,
Eric Klappers. Samen met Simone de Wild spreken we over het
jeugdbeleid bij Onderling Genoegen.
hebben de samenwerking gezocht met Liemers
Harmonie Duiven, en daar is de jeugddag Join LHD
& OG uit voortgekomen.’

Eric: ‘in 2010 ben ik begonnen met het begeleiden van
de mini Lee Enfields. Kinderen van onze schutters die op
woensdagavond meeliepen
om het koningspaar op te
halen. We hebben vervolgens een avond georganiseerd voor deze schuttertjes,
die goed bezocht werd. Van
daaruit zijn we gaan brainstormen over wat we verder voor
de jeugd kunnen doen. We

Jubilarissen 2017
40 jaar lid:

40

Rene Wieleman
Theo Berntzen
Marcel Gerritsen
Hennie Gudden
Frans Hagen
Henk Hendriks
Hans van Hummel
Wim Kersten
Rob Nijland
Ben Janssen
Jan Hoppenreijs

50
60

50 jaar lid:

Arnold Bisseling
Marius van Boekel
Antoon Elshof
Bertus Kampes
Richard Mulder

60 jaar lid:
Theo Vos
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Simone vult aan: ‘ik ben
in 2013 aangehaakt, we
hebben een jaar voor
bereidingstijd genomen,
met als resultaat de eerste
jeugddag in 2014’. Anno
2017 bestaat de werkgroep
Jeugd verder uit Suzan
Willemsen, Mark Tilleman,
Bianca Mulder en Pascal
Sessink.
Eric vervolgt: ‘we zagen dat bij de functionarissen
de mensen ouder worden, en er nauwelijks
aanwas was. En als er kinderen kwamen, dan
haakten ze naar een paar jaar af. We zijn gaan
kijken wat de redenen zijn waarom kinderen
afhaakten. Dat was onder andere dat de schutterij
onbekend was bij kinderen. Bekendheid creëren
werd vervolgens één van de doelstellingen van
Join LHD & OG. Dat meer kinderen in aanraking
zouden komen met de schutterij, wat een schutterij precies doet. En dat het dus niet raar is wanneer
je jeugdfunctionaris bent bij een schutterij. Ik
herinner me dat ik tijdens de ledenvergadering in
Dinsdag 25 April vond de afsluiting schiet
competitie 2016-2017 plaats. Alle reden om de
prijswinnaars in het zonnetje te zetten.
1e
2e
3e
Handboog
1e
2e
Junioren:
3e
Kruisboog:
1e
2e
3e
Luchtpistool: 1e
2e
3e
Luchtgeweer: 1e
2e
3e

Handboog
senioren:

Mees van Druenen.(Wisselbeker)
Arjan de Jonge
Richard Rozenboom
Sam van Druenen (Wisselbeker)
Jasper Bruns
Rachel Peer
Andrè Span (Wisselbeker)
Nol Bisseling
Saskia Hoekstra
Theo Vos
Arjan Mulder
Alfons Mulder
Alfons Mulder
Theo Jansen
Arjan Mulder

De schutters starten het nieuwe seizoen dinsdag 5
september. Ben je geïnteresseerd in de schietsport
loop dan eens vrijblijvend binnen in de OG Tent.

2014 iets vertelde over de werkgroep
Jeugd en over de organisatie van de
eerste jeugddag later dat jaar. Toen had
de schutterij 7 jeugdfunctionarissen, nu
zijn het er een kleine 30. Maar er liggen
nog uitdagingen genoeg. De belangrijkste voor dit moment is proberen de
oudere jeugd vast te houden, als ze naar
de middelbare school gaan of gaan
stappen.’
Naast de jeugddag Join LHD & OG die
dit jaar voor de derde keer in successie
heeft plaatsgevonden, heeft de werkgroep Jeugd meer initiatieven ontplooid.
Naast de al eerder genoemde mini Lee
Enfields is er dit jaar gestart met een
juniorenkorps Lee Enfields, voor kinderen vanaf 12 jaar. Het jeugdkoning
schieten is in 2016 geïntroduceerd, met
Maarten Bodde als eerste jeugdkoning.
De werkgroep heeft ervoor gezorgd dat
de juniorenvendeliers op moderne
muziek mogen vendelen, waarna deze
groep zelf een showprogramma heeft
gemaakt op muziek die ze zelf hebben
uitgekozen. Tijdens het federatief
concours in 2016 hebben ze dit programma onder grote belangstelling van
de aanwezigen gedemonstreerd. Ten
slotte heeft de werkgroep zich hard
gemaakt dat op federatieve concoursen
boogschieten voor de jeugd een
demonstratiesport is geworden, waaraan enkele jeugdleden van Onderling
Genoegen mee hebben gedaan.
Op de vraag wat de plannen zijn
voor de komende jaren a
 ntwoordt
Eric: ‘we hebben in de afgelopen jaren
een enorme groei aan jeugdfunctionarissen. Dat willen we consolideren, die
functionarissen willen we vasthouden.
Een idee is verder om in de nabije
toekomst een jeugdschuttersdag te
organiseren, met schutterijen uit
omringende dorpen. Maar hoe we dit
gaan doen is nog niet duidelijk, het idee
ligt nog op de keukentafel. Het is veel
werk, ontzettend leuk om te doen. We
kunnen altijd vrijwilligers gebruiken die
ons ondersteunen, zowel in het meedenken als tijdens de uitvoering van
onze evenementen.’
Op de vraag wat hun persoonlijke
drijfveren zijn zich in te spannen
voor de jeugd antwoord Simone: ‘het
is heel dankbaar werk. Als je de enthousiaste reacties van de kinderen, hun
ouders en opa’s en oma’s ziet, weet je
waar je dit voor doet.’ Eric vult aan: ‘ik
vind het belangrijk de tradities van de
schutterij op een laagdrempelige en
toegankelijke manier over te dragen op
de jeugd. Want uiteindelijk geldt nog
steeds: wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst 

interview

BRAM VAN DEN BORN Gelders Kampioen Indoorvendelen

Eén van de succesvolle exponenten van
het jeugdbeleid is het jeugdvendelen.
Onderling Genoegen heeft een aspiran
tenkorps (kinderen tot 12 jaar) en een juni
orenkorps (tot 18 jaar). Bij de concoursen
en kampioenschappen zijn de afgelopen
jaren veel prijzen gehaald. In 2016 was het
juniorenteam Gelders Kampioen acroba
tisch showvendelen. Suzan Klappers was
Gelders Kampioen acrobatisch vendelen
in 2013. Vorig jaar was dat Jop Gerichhau
sen. Dit jaar was Bram van den Born zijn
opvolger. Bram is 14 jaar en zit in de 2e
klas van het Candea. Voetbalt bij DVV O15
en speelt gitaar. En hij is jeugdvendelier bij
Onderling Genoegen. En hoe! Geldersch
Kampioen klassiekvendelen in 2014 en
2015, Geldersch Kampioen Korps Show
vendelen 2016 en 2017 en in april van dit
jaar werd hij Gelders Kampioen Indoor
vendelen. Tijd voor een interview.
Bram ver
telt: “Ik had
er hard voor
geoefend
want ik
wilde graag
kampioen
worden.
Vooral op de oefenavonden, op zater
dag en thuis heb ik gewerkt aan het
programma. Ik kijk dan naar mijn oude
programma’s en probeer andere slagen te
doen, of de bekende slagen in een andere
volgorde. Ik kijk naar filmpjes op YouTube
naar Belgische vendeliers die andere
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“Het Gelders Kampioenschap is het leukste wat ik tot
nu toe heb meegemaakt. Maar ook dat ik op het Land
juweel in juni eerste ben geworden bij het individueel
acrobatisch vendelen was heel erg mooi. Er waren
meer schutterijen dan anders, dus dat maakt het bijzon
der. En het was leuk om te kijken naar het vendelen
van schutterijen uit Brabant en Limburg. Zij hebben een
andere vlag, met een ander zwaartepunt, dat heb ik
toen voor het eerst live gezien.”
Op de vraag welke functie hij later bij de schutterij zou
willen gaan vervullen antwoord Bram: “Commandant,
dat lijkt me leuk, dan kan ik anderen vertellen wat ze

COLOFON

Schuttersproat is een uitgave van
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Vormgeving:
Esther Roording

slagen hebben. Ik doe dat meestal in het weekend, of
vrijdagavond. Vroeger oefende ik ook in de tuin, maar
sinds daar een groot konijnenhok staat, is daar geen
ruimte meer voor.”
“Ik weet nog dat ik had gedraaid samen met Jop en
Rachel en een meisje van een andere schutterij. Ik ging
ervan uit dat ik het niet zou worden, want ik was heel
zenuwachtig voor het optreden. Mijn benen trilden
totdat ik mijn eerste koprol had gemaakt, daarna waren
mijn zenuwen weg. Toen bekend werd gemaakt dat ik
Gelders Kampioen was geworden was ik heel erg blij.
Iedereen kwam naar me toe om me te feliciteren. Dat
was echt een gaaf gevoel. Sinds dit optreden maak ik
mijn koprol direct in mijn programma, dat bevalt goed.”

moeten doen. En misschien
ooit een keer koning. Maar
voorlopig blijf ik vendelen, het
is leuk om te doen, we heb
ben een leuke groep en het is
fijn om te vendelen.”

Wensvervulling Vendelen
Bij Stichting Pole Position helpen we mensen met een
verstandelijke beperking naar de wedstrijd van hun dromen.
We hebben er al vele mogen vervullen. Variërend van voetbal,
naar tennis tot paardrijden. Zo af en toe krijgen we een wens
binnen waar ik mijn wenkbrauwen bij op trekt. “He, wat wil
die?” Dat is zo’n beetje wat ik dacht toen ik de wens van Mark
las. Wat me het meeste opviel is dat de begeleider van Mark aangaf
dat hij zich lang hiervoor heeft geschaamd. En ergens snap ik het wel. Het is niet een
alledaagse sport. Ik had er in ieder geval nog nooit van gehoord. Gelukkig heb ik
toegang tot Google: Vendelen. Via wikipedia kom je al gauw uit bij gilden en schutterijen. En voor ik het wist ging er een nieuwe wereld voor me open. De wereld van
het vendelen, gilden en Landjuweel. Via Onderling Genoegen uit Duiven werden ik,
Mark en zijn ouders uitgenodigd voor het Landjuweel. Op zondag 25 juni was het dan
zover. De wens van Mark ging in vervulling. We werden hartelijk welkom geheten
door Geert Roelofs en de koning en koningin van O.G. Duiven. Zoveel vlaggen bij
elkaar, het was een feest. Niet alleen voor Mark. Voor mij als wensvervuller ook. De
blijdschap was van het gezicht van Mark af te lezen. Het bleef niet bij alleen kijken.
Mark mocht ook zelf vendelen. Het was hard werken, maar hij genoot er iedere
minuut van. En als klap op de vuurpijl, een prachtige verrassing: De vlag met logo van
O.G. Duiven. Namens stichting Pole Position, Mark & zijn ouders wil ik O.G. Duiven
bedanken voor een mooie dag en het slagen van deze wens.
Ninon Lutters, (activiteitenbegeleidster)
Beste allemaal.
ie dag.
Ik wil jullie bedanken voor een moo
ik erg
dat
Om
i!
Ik vond de vlaggen erg moo
leuk
ook
was
Het
.
gen
vlag
gek ben van
maar ook druk. Ik wist niet wat me
t eveneoverkwam, want het was een groo
kijken en
ment. Fijn dat ik bij jullie mocht
.
doen
ht
moc
el
vend
het
trucjes met
Nogmaals bedankt!
Groeten van Mark Stuijfzand

Schuttersproat 7

Hoe was het toen?
Augustus 1973

Vrijdag en Zaterdag markt
Zevenaar Arnhem
Rene Frieling ✆ 06 5326 1000
cesarbloemen@gmail.com
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