
 
 
 
 
Maikel van der Meer  Nieuwe Koning St. Willibrordusgilde 
 

 
Tijdens de jaarlijkse Teerdag  van ons Gilde op 7 November 2013,  
 stond het koningschieten (3-jaarlijks) weer op het programma. 
Dat het dit jaar een bijzondere teerdag zou worden, was al duidelijk, 
omdat ook onze oudste Gildebroeder, Piet van den Breemer, zijn 
50-Jarig  jubileum vierde, dus een schitterende happening voor ons Gilde. 
 
Na de gebruikelijke rituelen, zoals de Heilige Mis met Gilde-eer, die 
natuurlijk werd voorgegaan door onze “eigen” Gildepastor … 
Jan van Berkel, waarvoor onze dank.  Daarna de Eed van Trouw, 
en toen naar ons Gildehuis Hein v/d Horst, voor een lekkere kop koffie 
met broodjes. Vanuit daar naar de Wilbertdries. De vendeliers waren  
alleen bang dat ze een beetje nat werden, dus werd de vendelgroet 
aldaar achterwege gelaten….Toen werd er vertrokken naar het 
Jeugdhuis, waar de voorbereidingen van de schietboom, al in volle gang 
waren. De Wapenmeesters zorgden er weer voor dat alles tot in de 
puntjes afgesteld stond..Chapeau.. Koning Pieter vd Wallen, werd van 
zijn koningszilver ontdaan, en….toen kon de strijd beginnen.  
 
 
Gildepastor Jan van Berkel loste het 1e schot, en had meteen de toon 
gezet…RAAK…daarna werd er geschoten op volgorde, en waar op den 
duur verschillende Gildebroeders afhaakten, vanwege de spanning, 
ging de strijd verder onder de “echte” schutters.  
 
Uiteindelijk na het 344e schot, was het onze jongste Gildebroeder, 
Maikel, die de Vogel  naar beneden haalde. (niet met de ladder).  
Iedereen was blij verrast,  
 
 
 
 
 



 
 
En toen Kapitein Jos de Groot hem vroeg of hij het Koningschap 
aanvaarde, was het een overtuigende ..Ja… Hierna werd Maikel 
uitbundig gefeliciteerd door zijn mede-gildebroeders. 
 
 

                       
                        (onze Nieuwe Gildekoning Maikel vd Meer) 
 

 
 
Hierna volgde de aftocht naar ons Gildehuis waar de gebruikelijke 
rituelen plaatsvonden. (hieonder enkel foto’s van het gebeuren) 
 
 
 
 
 



 
 

   
( de nieuwe Koning wacht vol spanning op wat er te gebeuren staat..) 
 

                     
                   (Maikel wast zijn handen..”in onschuld”..!!) 



 
 (Koning Maikel rookt volgens traditie de stenen pijp….geslaagd….) 
 
Toen werd er weer van het heerlijke diner genoten, dat weer goed 
verzorgd was door fam. Vd Horst, waarvoor weer onze dank. 
 

 
   (Koning Maikel met zijn ega..Margo…ff onderuit na de heerlijke maaltijd) 



 
 
Daarna gingen we over tot de receptie, voor onze Jubilaris, en natuurlijk  
ook voor onze Nieuwe Koning. Het was een zeer druk bezochte receptie 
waar de beide feestelingen vele felicitaties in ontvangst mochten nemen. 
 

 
(de 2 feestelingen, Jongste en Oudste klaar voor de receptie..mooi toch..) 
 
 
Het werd nog een hele gezellige avond, die m.m.v  Tonny Wijnands 
zeer mooi werd aangevuld…. 
Allen gingen voldaan naar huis, nagenietend van deze mooie Teerdag. 
 
 
Iedereen die ervoor gezorgd heeft dat dit weer een schitterende Teerdag 
kon worden, nog bedankt… 
Koning Maikel, wij wensen jou 3 vruchtbare Koningsjaren toe, waarbij 
je kunt genieten van de geneugten des Gildes….PROFICIAT… 
 
 
Het Gilde…… 
 
                
 


