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1. EST DEINZE 2021 vzw

Vzw EST Deinze is opgericht in oktober 2016 door enkele leden van het bestuur van de 
Koninklijke en Graaflijke Handbooggilde Sint-Sebastiaan ‘De Eendracht van Ooidonk’.

www.eendracht-van-ooidonk.com

Het doel van deze nieuwe opgerichte vzw is de organisatie op zich te nemen van het 
Europees Schutterstreffen dat van 19 tot 21 augustus 2022  doorgaat in Deinze.

De organisatie van het Europees Schutterstreffen werd hen toegewezen door de Euro-
pese Gemeenschap van historische Schuttersgilden (EGS).

De vzw werd opgericht voor en door mensen met een uitgebreide interesse voor het 
schutterswezen. Bij het aantrekken van leden werd rekening gehouden met de kennis, 
de ervaring en competenties van de personen in kwestie. Het gaat niet alleen om lei-
dinggevenden, maar ook om gemotiveerde mensen met zin voor initiatief en inlevings-
vermogen, ruimdenkend maar toch risicobewust, creatieve en communicatieve men-
sen die goed in groep kunnen functioneren, maar zich ook individueel goed uit de slag 
kunnen trekken, met vakkennis op diverse fronten. Het gaat hier tevens om mensen die 
mee willen helpen om de toeristische troeven van onze regio te promoten en de lokale 
cultuur dichter bij onze bevolking te brengen.

Het stadsbestuur van Deinze verleent zijn goedkeuring voor dit evenement, en verzekert 
ons hierbij zijn volledige steun, zowel financieel als logistiek.

De link met onze stad wordt extra in de verf gezet door het feit dat Deinze en het Kasteel 
van Ooidonk de thuisbasis waren van de gewezen voorzitter van het EGS, Graaf Juan 
t’Kint de Roodenbeke. 

In het nieuwe dienstencentrum Leiespiegel werd begin november 2016 tijdens een 
plechtige zitting en in aanwezigheid van Charles Prins de Merode, huidig voorzitter van 
het EGS, de overeenkomst ondertekend tussen het EGS en de vzw EST Deinze 2021.
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2. BEKNOPTE HISTORIEK SCHUTTERSGILDEN

De oorsprong van de schuttersgilden is terug te vinden in de middeleeuwen. De schut-
tersgilden hadden als taak de orde en de veiligheid van de burgers te bewaken en op te 
treden bij opstanden, oproer en ander onheil. 

De gilden vinden hun ontstaan dus in steden, zij hadden een nauwe band met het lokale 
bestuur. De rol van deze vroegere ordedienst is dus enigszins vergelijkbaar met die van 
de huidige politie. 

Vele schuttersgilden zijn verbonden aan een kerk of parochie. De band met de kerk blijkt 
dan ook uit de namen van de gilden : vele schutterijen zijn vernoemd naar heiligen: Sint 
Sebastiaan, Sint Joris, Sint Hubertus e.d.

Gaandeweg werd het gezag meer en meer georganiseerd door de overheden en verlo-
ren de gilden hun ‘militaire’ functie. De schutterijen werden dus meer een soort vereni-
ging met als terugkerende activiteit : het Koningsvogelschieten.

Daarbij is degene die het laatste restje van de vogel wegschiet een jaar lang koning. 
Indien dit 3 jaar lang lukt, mag hij zich keizer noemen.

De rijke geschiedenis en traditie van het schutterswezen wordt op dit ogenblik nog 
steeds gekoesterd. Bij officiële gelegenheden wordt door de leden niet alleen de typi-
sche klederdracht gedragen,  maar bijv. ook zilveren schilden, die een koning of keizer 
liet maken.

Andere traditionele activiteiten zoals gildedansen en vendelen worden nog steeds in 
ere gehouden.
Het veelzijdige verleden van de gilden wordt o.a. bevestigd door het uitgebreide aanbod 
aan materieel erfgoed : oude geschriften, beeldjes, oude vaandels en koningszilver.
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3. DOEL EVENEMENT

Het Europees Schutterstreffen is meer dan een schietwedstrijd. Het is een driejaarlijks 
feest waarbij schutterijen, schutbroederschappen en schuttersgilden uit verschillende 
Europese landen elkaar ontmoeten. 

We willen met dit treffen de rijk gevulde geschiedenis en tradities die het schutterswe-
zen geniet, aan het grote publiek voorstellen.

Naast de strijd om de Europese Koningstitel gaat het tevens om de persoonlijke ont-
moeting van alle schutters. De wedstrijden in het schieten versterken trouwens de on-
derlinge Europese banden en vriendschappen.  Tevens zullen traditionele activiteiten 
zoals de gildedansen, het vendelen en de trommelkorpsen opgevoerd worden.

Waar de gilden dus vroeger optraden als  de ‘beschutters’ van hun gemeente of stad, 
hebben ze tegenwoordig voornamelijk een sociale, culturele en toeristische functie.
Het rijke verleden van het schutterswezen zal eens te meer benadrukt worden door een 
spraakmakende tentoonstelling over de schutterijwereld in Vlaanderen.

In het Museum van Deinze en de Leiestreek (Mudel) zal men kennis kunnen maken met 
een uitgebreide collectie aan historisch erfgoed : geschriften, beeldjes, oude vaandels, 
gildebreuken en koningszilver….

Vorige edities van het EST gingen door in o.a. Leudal, Nederland (2018), Peine, Duitsland 
(2015) en Tuchola – Polen (2012). De volgende editie vindt plaats in Mondsee – Oosten-
rijk (2024).

Naast een 25.000-tal schutters uit heel Europa worden er op het driedaagse evenement 
eenzelfde aantal toeschouwers verwacht.
Tijdens de editie van 2018 in Leudal waren 598 schuttersverenigingen aanwezig. Het to-
tale bezoekersaantal, bekendgemaakt door de lokale politionele diensten, lag op 94000 
over de drie dagen heen.

In Deinze rekenen we op minimum 425 groepen, begeleid door hun muziekkorpsen,  
voornamelijk afkomstig van België, Nederland, Duitsland, maar ook vanuit Oekraïne, Po-
len, Frankrijk, Italië, Zweden…
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4. PROGRAMMA EDITIE 2022

Het programma van het EST Deinze 2022 bestaat uit bekende en nieuwe onderdelen. Op 
vrijdag vindt de officiële opening en de plechtige Eucharistieviering plaats, op zaterdag 
de schietwedstrijden voor de Europese Koning en Prins met aansluitend de Kroningsmis, 
en op zondag de grote optocht.

Deze onderdelen worden afgewisseld met verschillende feestavonden, wedstrijden en 
demonstraties in verschillende disciplines.  Daarbij gaat het naast het wedstrijdelement 
bovenal om de verbroedering tussen de deelnemende schutters en het versterken van 
de onderlinge banden en vriendschappen, zowel bij jong als oud. Kennismaken met de 
diversiteit aan culturen staat voorop.

Het Museum van Deinze en de Leiestreek neemt letterlijk en figuurlijk een centrale plaats 
in tijdens het evenement. 

Het museum ligt niet alleen pal in het centrum van het ganse gebeuren, naast de reeds 
uitgebreide collectie erfgoed waar het Mudel over beschikt, zal er tevens gezorgd wor-
den voor een spraakmakende tentoonstelling over de schutterswereld in Vlaanderen 

en Deinze.

Vrijdag 19 augustus 2022
• Aanstelling Ridders Orde van Verdienste Sint-Sebastiaan van Europa
• Eucharistieviering (Onze-Lieve-Vrouwekerk, Deinze)
• Officiële opening EST Deinze 2021

Zaterdag  20 augustus 2022
• Konings- en Prinsenschieten
• Demonstratie van schietdisciplines, handboog, lig wip - doel, kruisboog 
 lig - wip doel, karabijn schutters, katapult schutters, indoor laser schutters
• Voorstelling Rieux-Volvestre “le Papogay” – historische evocatie 16e eeuw
• Optredens van vaandelzwaaiers, muziekverengingen, ….
• Kroningsmis
• Koningsbal

Zondag  21 augustus 2022
• Grote optocht met minstens 425 groepen
• Prijsuitreiking
• Officiële overdracht van de bevoegdheden van Deinze 
 aan Mondsee (EST 2024)
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5. GOEDE DOELEN

De schutterijen en hun schutters staan midden in de maatschappij. Daarom vindt de 
organisatie van het Europees Schutterstreffen het belangrijk dat de samenleving pro-
fiteert van een eventueel positief saldo na afloop van het Europees Schutterstreffen in 
Deinze.

Wij kozen drie goede doelen die wij willen steunen:

VIBLO Leieland
Leieland is een school voor buitengewoon onderwijs te Deinze. Zij bieden aangepast 
onderwijs voor kinderen met leerstoornissen en kinderen met autisme.

Veilige thuis
vzw Veilige thuis biedt ondersteuning op maat voor personen met een handicap. Zij 
willen als kleinschalige vergunde zorgaanbieder in Deinze een warme, veilige en toe-
gankelijke thuis bieden aan meerderjarige personen met een handicap.

Vrienden van Tanzania
Vrienden van Tanzania is een feitelijke vereniging, opgericht in 2010 door de familie Si-
mons. Tot 2017 steunde ze een kleine Tanzaniaanse ngo. Vanaf nu focust ze op het faci-

literen van kwaliteitsvol onderwijs in Noord-Tanzania.
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6. TOERISME

Om het grote aantal schutters en bezoekers tijdens dit driedaagse evenement een 
overnachting te kunnen aanreiken werden er op de website www.estdeinze2021.eu lijs-
ten van mogelijke logies ter beschikking gesteld.

Deze lijst van logies omvat alle mogelijke types van overnachtingen : hotels, B & B’s, va-
kantiewoningen, enz.

Bovenlokale samenwerking is hier uiteraard onontbeerlijk. Het aanbod aan logies in 
Deinze en in  onze naburige gemeenten is ruim ontoereikend, daarom hebben we een 
radius  tot 35 km en verder buiten onze stad gehanteerd. Ook in andere gemeenten in 
onze Leiestreek zullen dus schutters logeren.

Het aantal overnachtingen over het ganse weekend wordt geschat op minimum 5000 
slaapplaatsen in hotels, B&B’s, campings, hostels, jeugdherbergen. Voor groepen wor-
den bijkomend tijdelijke logies in lokale onderwijsinstellingen georganiseerd.
Uiteraard is het Europees Schutterstreffen een uitgelezen kans om het toerisme in onze 
Leiestreek te promoten. 

We hoeven hierin zeker niet bescheiden te zijn , de veelzijdigheid van onze regio is een 
echte troef.

Met de aantrekkingskracht van de Leie en de omliggende natuur als speerpunt, aange-
vuld met het ruime aanbod aan cultuur, kan het levendige imago van onze regio een 
extra boost krijgen.

Het binnenlandse toerisme zal hier een belangrijk rol spelen, wetende dat het Belgische 

schuttersleven zich voornamelijk in Limburg situeert.
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Ook bij onze buurlanden Nederland en Duitsland zullen talrijke schuttersverenigingen 
zich massaal aanmelden. Reeds dit jaar zien we de interesse hiervoor groeien.
Vele bezoekers uit het buitenland zullen voor de eerste keer onze streek aandoen. Met 
de nabijheid van autosnelwegen is de Leiestreek vlot bereikbaar. Het uitgebreide fiets-
netwerk in Deinze is het ideale vertrekpunt om de regio te ontdekken.

Niet te vergeten, het culinair toerisme,  bier,  jenever, advocaat, chocolade, dient deze 
belevenis nog sterker  te maken. 

Kortom, door het voorstellen van onze regionale producten aan dit grote publiek moet 
de passie, creativiteit en ondernemerschap van onze Leiestreek blijken.
Vzw Est Deinze 2021 zal dan ook in samenspraak met de stad Deinze, Toerisme 
Oost-Vlaanderen, Toerisme Leiestreek en VVV Leiestreek de nodige acties ondernemen 
om onze idyllische Leiestreek in de kijker te zetten : 
O.a. digitale ondersteuning via linken met websites Deinze.be, Estdeinze2021.eu, langs-

deleie.be social media, maar ook geschreven media.
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7. GEEN KLEIN BIER….

Het Europees Schutterstreffen wordt één van de grootste culturele en sportieve evene-
menten in de Leiestreek in 2022.
 
Om dit nog meer in de kijker te zetten werd in opdracht van vzw EST Deinze 2021 door 
onze lokale brouwerij Canarus een nieuw bier ontwikkeld, nl. Qoedoeble.

Qoedoeble dankt zijn naam aan ‘coup double’, een typische term uit het schutterswe-
zen, wat het afschieten van  2 vogels betekent.

Qoedoeble Traditional Blond 6 % is een blond bier van hoge gisting, gebrouwen volgens 
een traditioneel recept. Het bier dankt zijn fijn aroma en subtiele bitterheid aan de zorg-
vuldig geselecteerde grondstoffen zoals de beste gerstemout uit de Leiestreek.

Qoedoeble zal uiteraard geschonken worden op het Europees Schutterstreffen, maar 
ook verdeeld worden door de lokale horeca en warenhuizen.
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8. DE GEBOORTE VAN EEN REUS….

Deinze is de bakermat van de  Canteclaerstoet, een folkloristisch en cultureel gebeuren 
die het belang van de kip voor onze stad in de kijker zet : de nationale prijzen van het 
levend pluimvee worden nog wekelijks in Deinze vastgelegd.

De stoet wordt tot leven gebracht door enkele opvallende reuzen zoals Canteclaer, Roe-
de, Pinte, Sproete, Cantaert….

Om hulde te brengen aan Graaf Juan t’ Kint de Roodenbeke, de vroegere voorzitter van 
het EGS en rasechte Deinzenaar, werd beslist een nieuwe reus te creëren.

Deze reus, genaamd ‘Juan II van Leerne’, zal het gezicht zijn van het Europees Schutter-
streffen in Deinze.

Zowel tijdens de schietwedstrijden op zaterdag als in de optocht op zondag zal  ‘Juan II 
van Leerne’ een vooraanstaande rol spelen.

Hij wordt als 12e reus ingeschreven in het bevolkingsregister van onze stad en zal vanaf 
de volgende editie van de Canteclaerstoet op 22 mei 2022 een vaste waarde innemen.

Uiteraard volgt er op nog de traditionele doopplechtigheid (datum later te bepalen): 
de peter wordt Jan Vermeulen, burgemeester van de stad Deinze, en de meter wordt 
Barones de Villenfagne, geboren Isabel t’Kint de Roodenbeke en zus van.
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9. DOELPUBLIEK

1. Jeugd

Met dit evenement willen we ons richten tot het brede publiek en ons hierin voornamelijk 
focussen op een jong publiek. Dit jong publiek is ontegensprekelijk belangrijk voor het 
verderzetten en in ere houden van tradities binnen de schutterijen. 

De bevolkingspiramide in acht genomen, waar de top steeds breder wordt, en de basis 
smaller, toont het belang van verjonging des te meer aan. 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst….

Op welke manier willen we interesse wekken bij het jonge publiek :

• Jongeren niet alleen mee laten participeren, maar ook verantwoordelijkheid  
 geven bij de organisatie van het Schutterstreffen : jongeren doen ons jong 
 denken, en anders doen. Voor een evenement als het  Europees Schutterstref-  
 fen is dit essentieel. In onze organisatie nemen de jongeren het voortouw in de   
 promotie en marketing van het EST.
• Jongeren laten kennismaken met de oude, maar ook met de moderne schiet  
 disciplines, hen figuurlijk laten ‘proeven’. Deelname aan wedstrijden moet   
 de prikkeling bij jongeren versterken.

2. Volwassenen : mannen èn vrouwen

Dat de schutterijwereld enkel en alleen een mannenwereld zou zijn, is een verkeerde 
opvatting : ook vrouwen kunnen toereden tot gilden en deelnemen aan schietwedstrij-
den. Hun deelname is trouwens onontbeerlijk om de overlevingskansen van gilden te 
verhogen.

Laagdrempelig houden van het evenement is belangrijk : de klederdracht, de aloude 
gebruiken zoals het dragen van gildebreuken (ketting bestaande uit een reeks schakels 
en schilden), de wapendracht, enz. kunnen ervoor zorgen dat de drempel om toe te
 treden tot een schuttersvereniging vrij hoog is. Het schutterswezen is niet alleen een 
culturele, maar ook een sociale aangelegenheid. Net zoals bij alle andere hobby’s wordt 
ook hier een wedstrijd afgesloten met een drankje, hapje, een….
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10. TOEGANKELIJKHEID / DIVERSITEIT / VEILIGHEID

1. Toegankelijkheid :

De topprioriteit van vzw Est Deinze 2021 is dat het Europees Schutterstreffen een sympa-
thiek, gastvrij evenement wordt. De beleving ervan moet dan ook door iedereen kunnen 
geproefd worden. Daarom willen we zorgen dat het evenement voor iedereen toegan-
kelijk is. 

Concreet betekent dit dat we ruim voldoende parking voorzien voor personen met een 
handicap. Er zal tevens gezorgd worden voor aangepaste toiletten, voor voldoende bre-
de doorgangen en drempelvrije zones e.d. 

De centrale ligging van het evenementendorp in onze stad, is hierin zeker een pluspunt.
Uiteraard zullen we ons bij dit alles laten adviseren en begeleiden door de Stedelijke 
Werkgroep voor Personen met een Handicap (Staph Deinze).

2. Diversiteit:

Voor het ganse weekend rekenen op de hulp van een 500-tal vrijwilligers. Hiervoor wordt 
een stuurgroep opgericht. Het werven van vrijwilligers vergt namelijk veel tijd en energie. 
Daarom is het belangrijk een stappenplan hiervoor op te maken.

In eerste instantie willen we ons bijv. richten tot jeugdverenigingen binnen onze stad.
Naast het betrekken van jongeren in de organisatie, willen we ook personen met een 
licht verstandelijke beperking mee laten participeren. Met de nodige aandacht voor hun 
beperkingen, en met de nodige begeleiding en ondersteuning, kunnen deze personen 
een zeer nuttige rol spelen in dit evenement. Het enthousiasme van deze mensen, om te 
mogen en kunnen meehelpen, is immens groot.

3. Veiligheid:

Voor de veiligheid van ons evenement,  was het uiterst belangrijk om consequent de 
laatste jaren alle grote activiteiten in de schutterijwereld te volgen en grondig te evalu-
eren. Deze onderzoekende houding gaf ons de kans nieuwe inzichten en ideeën te creë-
ren, maar duidde ook op de mogelijke valkuilen die er bij dit evenement kunnen zijn. We 
willen vernieuwend zijn, zelfs experimenteel, maar we moeten toch alle mogelijke risico’s 
kunnen uitsluiten. Uiteraard is de samenwerking met, en het advies inwinnen van de lo-
kale en federale politie, de brandweer , securitybedrijven, maar ook van de stad Deinze 
onontbeerlijk. Hun ervaring is voor dit gebeuren enorm verrijkend.





Info & reservaties:
info@estdeinze2021.eu
www.estdeinze2021.eu

BTW 0664.990.725 ∙ BE84 7360 3077 7659

Verantwoordelijke uitgever: EST Deinze 2021 vzw


