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(Door Ruud van Casteren) 

We begonnen het jaarlijks kermisgebeuren met koffie en appelflappen. Waarna deken-rentmeester 

Hans de namen noteerde van de kandidaten. Guus Eltink ging met nummertjes in een emmer langs 

de kandidaten om door loting de volgorde van schieten te bepalen.  

Allereerst moest de boom gevrijd worden. Tamboer Guus Eltink voorop, gevolgd door vendelier Freek 

Claasen en Jan van Dijk als kermiskoning en Frans Teulings als gildekoning. Gevolgd door alle andere 

leden.  

Hoofdman Jacques Habraken had bepaald dat we in zomers tenue de schutsboom mochten ‘vrijen’. 

We liepen niet drie- maar eenmaal rond de boom: de ‘tropische route’. Vervolgens werd kermiskoning 

Jan onttroond door het afnemen van de narrenkap. Vervolgens vertelde Henk Voermans namens de 

schietcommissie hoe het verder zou verlopen. Frans Teulings reikte namens de commissie LOL 

muntjes uit voor het koningsbier.  

Er waren in eerste instantie 15 schutters die zich hadden opgegeven, waaronder twee partners: Rita 

Habraken en Nico Swaans. Rita dacht dat Hans haar had gevraagd om mee te doen met een jeu de 

boulestoernooi, dus dat viel even tegen toen ze niet de ballen maar de boog ter hand moest nemen. 

Haar eerste schot ging ver voorlangs, haar tweede schampte de mast en de rest was raak: een echte 

schutter dus! Jan van Dijk mocht als kermiskoning op voorhand twee schoten lossen om zijn titel te 

verdedigen. 

We hadden al twee ronden geschoten toen Joris van Os zich meldde. Hij mocht alsnog meedoen en 

haalde zijn beurten in. Door de schutters werd geroepen dat ze dorst hadden, maar schrijver Hans 

van Breugel meldde dat alcohol onder de boom verboden was. En dus werd besloten na de derde 

ronde te pauzeren. Ook de oliebollen ontbraken niet en smaakten geweldig, 

In de laatste ronde schoot Ruud van Casteren een belangrijk stuk van het onderplaatje af. Joris die na 

hem schoot, haalde de helft van de houten koningsvogel neer. Toen was titelverdediger Jan van Dijk 

weer aan de buurt en hij schampte alleen de vogel! Zou dat de spanning zijn geweest? Vervolgens 

kwam Jan van Boxtel naar de boom en in koelen bloede haalde hij met de 57e treffer om 15.52.11 

uur het restant van de vogel naar beneden. 

Jan ging op herhaling. Koning, Kermiskoning, veteranenkoning en nu opnieuw kermiskoning. Na de 

vele felicitaties volgde de inhuldiging. Ondertussen waren jeugdvendelier Sander van Casteren 

alsmede beschermvrouwe Ine Jonkers met haar man, gildebroeder Ton gearriveerd. Hoofdman 

Jacques overhandigde de narrenkap en wisselschildje. Hierna brachten Sander en Freek een 

vendelgroet gebracht, onder tromgeroffel van Guus. 

Rond 17.45uur vertrok het gezelschap vanaf de gildetuin aan het Essche Heike naar de kermis in 

hartje Boxtel. Na een rondje over het Breukelsplein werd op het terras van bar Becoloth het 

koningsbier geschonken terwijl een couplet van het gildelied werd aangeheven. Vervolgens vertrokken 

de 45 aanwezigen naar gildehuis Rembrandt waar een kermismaal klaarstond in de vorm van een 

heerlijk koud buffet.  


