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  Sint Jorisgilde Gemert
 Gildejaarverslag  2014   
 

Voorwoord 
 

Beste gildebroeders en gildezusters, 
 

Het gildejaar 2014 is weer ten einde en het is goed om nog een terug te kijken. 

 

We denken dat we gerust mogen stellen dat de inzegening van onze Sint Joriskapel een hoogtepunt is 
geweest. Na enkele jaren intensieve arbeid konden we op Kerstavond 2013 de kapel voor de eerste keer 

openen voor de Gemertse bevolking. De opening werd toen meteen gevolgd door een 

Kapellekeswandeltocht in griebelgrauw waarbij we de mensen onze mooie kapel konden laten zien.  
Een kapel dient volgens ons ons gilde ook opgenomen te worden in de katholieke monumenten in Gemert, 

een reden om aan pastor van Lamoen te vragen deze in te zegenen. Op 29 maart was het dan zover. Samen 

met onze burgemeester de heer J. van Zomeren werd pastor van Lamoen opgehaald aan de pastorie om door 

het achterland van het kasteel op te trekken naar de Sint Joriskapel. Het blijft een mooi gezicht als je onze 
gildebroeders in hun prachtige rood-zwarte kleding door het buitengebied van Gemert ziet trekken. 

Aangekomen bij de kapel sprak de voorzitter het talrijk opgekomen publiek toe om vervolgens het woord te 

geven aan burgemeester van Zomeren. Hij feliciteerde het Sint Jorisgilde Gemert van harte met de aanwinst 
waar ook de gemeente financieel stevig aan heeft bijgedragen. Daarna voegde pastor van Lamoen woord en 

daad aan de feestelijkheid toe door de kapel in te zegenen met wierook en wijwater. Deze activiteit was een 

van zijn laatste bijdragen aan het Sint Jorisgilde want in de loop van het jaar vertrok hij naar de parochie van 
Eersel waar hij benoemd was als nieuwe pastor. Wij wensen hem daar in ieder geval veel geluk en 

voorspoed, maar wij als gilde zullen hem zeker missen. 

 

Naast dit hoogtepunt is het Sint Jorisgilde weer bij talrijke activiteiten en gildefeesten betrokken geweest.  
Te denken aan het openen van de panoramatafel voor het VVV-kantoor, de optrekdag met de vele 

jubilarissen en de verkiezing van Pieter van Erp (onze zeer gewaardeerde tamboer) als nieuwe deken, de 

jaarlijkse optocht van het Boerenbondsmuseum, het opluisteren van een Heilige Mis in Zorgcentrum 
Ruijschenbergh, de jaarlijkse processie naar Handel, de zeer geslaagde Kringgildedag in Lierop waar we een 

mooie tweede prijs in ontvangst mochten nemen, het 25-jarig priesterjubileum en afscheid van pastor van 

Lamoen, het koningschieten van de gruun skût waar Nico Krol zich tot koning schoot en zijn vrouw Nellie 
als koningin koos, helaas ook het afscheid van gildeouderling Jo Geerts, gildeouderling  Judith Groot 

IJpenburg, gildeouderling Jan van der Putten en onze gildebroeder en lid van verdienste Wim van den 

Eijnde, een vendelgroet voor gemeentebestuurder en rooie gildebroeder Harrie Verkampen, de fietstocht en 

barbecue voor de leden en ouderlingen bij gildefamilie Jan en Riki van Thiel, het onovertroffen 
Oktoberfeest in Sittard waar nu nog over wordt gesproken, de bruiloft van gildebroeder André Scheepers 

met Jacqueline en zeker niet te vergeten de Kapellekeswandeltocht in griebelgrauw waar we weer een grote 

hoeveelheid soep en koffie aan de wandelaars konden schenken en onze kapel konden laten zien. 
 

Al met al kunnen we weer terugkijken op een mooi gildejaar waarin we zeker als gildebroeders en 

gildezusters hebben laten zien dat binnen het gilde het broederschap een van de belangrijkste pijlers is. 

Samen optrekken is het mooiste wat er binnen een gilde kan gebeuren!! 
 

Veel leesplezier met dit jaarverslag 2014. 

 
Namens het bestuur, 

Sint Jorisgilde Gemert 

Deken-schrijver 
Jos Berkers 
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 Sint Jorisgilde Gemert
 Gildejaarverslag  2014   
 
De samenstelling van de gildeformatie per 31 december 2014: 
 

 

Naast de actieve leden van de formatie bestaat 

het Sint Jorisgilde ook uit ouderlingen.  

In 2014 had het gilde in totaal 103 ouderlingen. 

 

Het totaal aantal leden bij het Sint Jorisgilde is:  

 

Formatie :   36 leden 

Ouderlingen : 103 leden  

Totaal  : 139 leden 
 

Het bestuur bestond in 2014 uit:  

 

Voorzitter : Wim van Oijen 

Deken schrijver : Jos Berkers 

Deken penningmeester : Albert van den Eijnde 

Lid  : Antoon Opsteen 

Lid  : Ton van Thiel 

Lid  : Ad Verhoeven  

 

Kapitein  : Frans van der Burgt 
1e Luitenant  : Frits Verhoeven. 

 

Erelid: Wim van de Vossenberg († 2011) 

Lid van Verdienste: Wim v.d. Eijnde († 2014) 

 
Overleden leden in 2014: 

30 januari   : Judith Groot – IJpenburg, 72 jaar 

12 juli      : Jan van der Putten, 70 jaar  

31 juli         : Wim van den Eijnde, 83 jaar 

 

 

 
 

Secretariaat: Heuvel 6, 5421 CN Gemert.         Website: www.sintjorisgildegemert.nl 
 

 

Functie Naam Lid sinds: 

Koning Albert van den Eijnde 1972 

Koningin Petra van Wetten - van den Eijnde 1987 

Kapitein Frans van der Burgt 1968 

1e Luitenant Frits   Verhoeven 1963 

Kornet Toon van  Lieshout 2008 

Tamboer Antoon   Opsteen 1986 

Tamboer Grad   Welten 2007 

Vaandrig Hans van den Crommenacker 1975 

Luitenant Wichard   Biemans 1982 

Luitenant Sjef   Egelmeers 1967 

Luitenant Ricus van  Kessel 1980 

Luitenant Louis   Kuijpers 2003 

Luitenant Wim van  Oijen 2000 

Luitenant Wim   Scheepers 1965 

Nieuwe deken Pieter van  Erp 1997 

Staande deken Jeroen  Slits 2013 

Afgaande deken Rob van de  Vossenberg 2012 

Zilverdrager Joan van der Ligt 2011 

Zilverdrager Martien van den Eijnde 1988 

Zilverdrager Willem van den Eijnde 2010 

Zilverdrager Joop van den Heuvel 2001 

Zilverdrager Anton van den Boom 2002 

Zilverdrager Toon van den Boom 2003 

Zilverdrager Jan van  Erp 1976 

Vendelier Jos   Berkers 1989 

Vendelier Theo van  Gerven 1995 

Vendelier John van  Kessel 2005 

Vendelier Gerard   Lemmens 1985 

Vendelier Niels   Opsteen 2000 

Vendelier André   Scheepers 1985 

Vendelier Jan van  Thiel 1973 

Vendelier Ton van  Thiel 1993 

Vendelier Ad   Verhoeven 1979 

Vendelier Joan van de Vossenberg 1994 

Sjerpendrager Mari de  Groot 1956 

Beschermvrouw 
Odilia  Jurgens Harinxma thoe 

Slooten 
1992 

http://www.sintjorisgildegemert.nl/
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Op de foto van links naar rechts 

 

Voorste rij knielend: Jan van Thiel, Jan van Erp, Sjef Egelmeers, Antoon Opsteen, nieuwe deken Pieter van Erp, Grad 

Welten en Wichard Biemans. 

Achterste rij(soms slecht zichtbaar): Gerard Lemmens, Toon van den Boom, John van Kessel Hans van den 

Crommenacker, Jos Berkers, Louis Kuijpers, Wim van Oijen, Anton van den Boom, André Scheepers, koningin Petra 
van Wetten – van den Eijnde, Wim Scheepers, Joop van den Heuvel, vervangende koning Martien van den Eijnde, 

Rob van de Vossenberg, Jeroen Slits, Frits Verhoeven, Willem van den Eijnde, kapitein Frans van der Burgt, Ad 

Verhoeven, Ton van Thiel en kornet Toon van Lieshout. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

De formatie 2014 met de nieuwe deken – tamboer Pieter van Erp 

Bij de inzegening van de Sint Joriskapel werd ook een beukenboom geplant 
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Januari 

07 Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Gemert-Bakel in de nieuwe multifunctionele accommodatie “De Sprank” in 

De Mortel bezocht namens ons gilde door ons koningspaar Albert van den Eijnde met Petra van Wetten - van den 

Eijnde, kapitein Frans van der Burgt en voorzitter Wim van Oijen. 

 

04 Uitvaart met Gilde-Eer van onze ouderling Jo 

Geerts – van Els  in de kerk van Sint Jan’s 

Onthoofding. 

Jo overleed op 31 december 2013 in de leeftijd van 

90 jaar. Jo is geboren op 21 juli 1923.  
Zij huwde op 2 december 1948 met Antoon Geerts. 

Antoon schoot zich tot koning  in 1961. Hij koos toen 

Hilly Wesseldijk - IJpenburg tot zijn koningin. Zijn 

eigen partner Jo kon deze rol niet vervullen vanwege 

drukke werkzaamheden thuis op de boerderij. Antoon 

overleed in 1993. Jo bleef het gilde trouw en bezocht 

tot op hoge leeftijd de optrekdagen van haar gilde. 

 

12 Kringschutters - jaarvergadering in het gildehuis 

van het Sint Agathagilde in Boekel, bezocht door Ad 

Verhoeven en Frans van der Burgt. 

 
14 Volkstuinvereniging Doonheide, jaarvergadering in Café De Sport Molenstraat Gemert. Bezocht door Ad 

Verhoeven. 

 

19 Kringvendeliers – jaarvergadering in zaal van Bracht te Aarle-Rixtel. Bezocht door de Jan en Ton van Thiel. 

 

25 Optrekdag gruun. Ons gilde bezocht de receptie van de jubilarissen en uiteraard de nieuwe deken Pieter van den 

Boom, zoon van Hans en Maria van den Boom. Ook waren diverse gildebroeders en gildezusters van ons gilde  

aanwezig in de Gildemis. 

 

26 Kringtamboers – jaarvergadering bezocht door Toon Opsteen en Pieter van Erp. 

 
30 Overleden onze 

oud-koningin Judith 

Groot - IJpenburg.  

In huiselijke kring 

vond de uitvaart 

plaats. Judith was 

de dochter van de 

ere-hoofdvrouwe 

van het Sint 

Jorisgilde, Antje IJpenburg – Brookhuis. In 1960 

schoot toenmalig locoburgemeester Antoon 

Jaspers zich koning van het Sint Jorisgilde. 
Antoon was lid van het Sint Antonius en Sint 

Sebastianusgilde Gemert.  

Als vertegenwoordiger vanuit de gemeente 

mocht Antoon het ereschot lossen op de rode 

vogel. Na een paar ronden geschoten te hebben 

trekt men zich meestal terug. Antoon bleef zich 

echter inspannen om die vogel naar beneden te 

halen. En warempel het lukte ook nog. Wat nu gedaan? Antoon, vrijgezel en prominent lid van de gruun, maar nu als 

vertegenwoordiger van de gemeente, schiet zich Koning. Gelukkig blijkt Judith bereid om als Koningin hem te 

vergezellen en dit doet ze met verve.  Als een waardig koningspaar vertegenwoordigt men ons gilde. Chapeau. Judith 

bleef ons gilde trouw en sloeg geen optrekdag over zolang haar gezondheid dit toeliet. Judith bedankt. 

Jo temidden van koningspaar Martien en 

Jolanda en en kapitein Wim 

Judith, samen met gildebroeder Wim v.d. Eijnde 

Antoon Jaspers 
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31 Commanderij, Kruiseind 2. Hazenpeper. Dit bleek een winteravondbijeenkomst die zeer in de smaak viel bij het 

gilde. Hans van den Crommenacker  kweet zich dan ook uitstekend van zijn taak om de hazen in topconditie te 

presenteren aan de hongerige magen van ons gilde. Alom tevredenheid over deze culinaire invulling van de 

winteravondbijeenkomsten. In het verleden mochten we ons ook al eens verheugen op een hazehapje, maar dat was al 

weer te lang geleden. We hopen dat er nog veelvuldig hazen voorbij komen op de jachtvelden van Sjef Egelmeers die 

geschikt blijken voor Hans van den Crommenacker om hier een meesterstukje van te maken. We bereiden er ons weer 

graag op voor. 

 

Februari   

20 Jaarvergadering formatie van ons gilde. In ons gildehuis Dientje bespraken we de gang van zaken in en rondom ons 
gilde. Alle activiteiten kwamen aan bod en ook het toekomstig programma. Tevens vond de bestuursverkiezing plaats 

waarbij zowel Ad Verhoeven als ook Jos Berkers werden herkozen.  

 

Maart                 
12 Kringstandaardruiters – jaarvergadering te Bakel, bezocht door Frits Verhoeven, voorzitter standaardcommissie van 

de Kring Peelland. 

 

15 Jaarvergadering Kring in het gildehuis van het Sint Agathagilde in Boekel, bezocht door Frans van der Burgt, Wim 

van Oijen en Frits Verhoeven. 

 

25 Gemeentelijk gildebesturenoverleg bij Dientje. Delegatie van de drie besturen van de gilden uit Gemert-Bakel, 
zijnde het Sint Willibrodusgilde uit Bakel, het Sint Antonius en Sebastianusgilde en het Sint Jorisgilde beiden uit 

Gemert, komen bijeen om met name de gezamenlijke activiteiten te bespreken en in het bijzonder de bijeenkomst van 

de drie gilden om  de onderlinge gemeentelijke broederschap verder te ontwikkelen. In 1916 is er weer een 

verbroederingsfeest, dan georganiseerd door ons eigen gilde. 

 

28 Uitvaart Jan Penninx van ons zustergilde bezocht door delegatie van ons gilde. 

 

29 Inzegening van de Sint Joris Kapel 

om 15.00 uur. Dit is de gebeurtenis van 

het jaar voor ons gilde. Vele jaren 

blijkt dit een langgekoesterde wens die 
leeft onder het gilde. Eindelijk een 

kapel gerealiseerd die ook nog veel 

waardering oogst bij de gemeenschap. 

Dit blijkt onder andere uit de verhalen, 

gebedjes en wensen opgetekend in het 

gastenboek dat in de kapel ligt. Dit 

blijkt ook uit de opkomst die ons ten 

deel valt bij de inzegening. En ook de 

kapelletjestocht waarbij onze kapel 

aangedaan werd leverde alom positief 

commentaar over hetgeen gerealiseerd 

is. Ook de pers laat zich positief uit 
over het uiteindelijke resultaat. Onze 

pastor van Lamoen wist op zijn  

 

onnavolgbare wijze de kapel de eer te 

bewijzen die zij toekomt. Burgemeester 

van Zomeren gaf in zijn speech aan dat 

deze kapel zeker een aanwinst voor 

Gemert is en dat de gemeente blij was een 

stevige financiële bijdrage te hebben 

kunnen leveren in het kader van het 

project “Vitalisering Binnengebied”. 
Vele genodigden kwamen op de 

gebeurtenis af.  Daaronder de 

vrijwilligers, delegaties van de gilden uit 

Gemert-Bakel en sponsoren. Ons gilde, zo 

trots als een pauw, geniet volop en maakt 

er een mooie dag van. Gezamenlijk 

planten we ook een beukenboom om  dit 

evenement extra te markeren in de tijd. 

Unieke ervaring in het gildebestaan van 

het gilde. 

Het gilde op weg naar de inzegening van de Sint Joriskapel 

Pastor van Lamoen bewierookt de Sint Joriskapel 
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30 Buitencomparitie in De Mortel in Het Anker. Onze voorzitter Wim van Oijen laat duidelijk horen hoe onderling 

broederschap zich kan manifesteren. Een pleidooi van Wim om hier altijd aan te blijven werken.  

 

 April                 
03 Overlegvergadering van bestuur met Rob van de Vossenberg en Pieter van Erp om te komen tot een jeugdbeleid 

voor ons Sint Jorisgilde. Er is een commissie gevormd die de voortgang van het jeugdbeleid en de toekomst van ons 

gilde verder zal uitwerken en begeleiden. 

 

05 Marlo Vos viert haar verjaardag en neemt informeel afscheid van Vossenhol Handel. Delegatie van ons gilde 
bezocht spontaan dit gebeuren. Marlo ontving van ons gilde een zilveren Sint Joris met halsketting. Ze reageerde 

aangenaam verrast. 

 

07 Uitvaart Jac Huijbers van ons zustergilde. Jac werd 87 jaar. Een delegatie van ons gilde bezocht dit afscheid. 

 

12 Verzuuken. Wederom verzoeken we alle gildeleden om te komen naar de optrekdag, de viering van de 

patroonheilige Sint Joris van ons gilde. Eigenlijk een overbodige actie omdat eenieder al weet van deze belangrijke 

dag. Maar toch wil bijna niemand van ons gilde deze dag overslaan. Het blijft een vruchtbare dag om in de thuissituatie 

van de leden binnen te komen en allerlei ervaringen uit te wisselen. Zowel algemeen als ook over het gilde. Waardering 

over en weer over dit oude gebruik om  

eenieder persoonlijk te bezoeken. Dit blijven we 
zeker doen.    

    

16 Kringjeugdbeleid “Op weg naar 2015”. 

Bespreking in Aarle-Rixtel bezocht door Rob 

van de Vossenberg, Pieter van Erp, Wim van 

Oijen en Jos Berkers.  De mogelijkheid om 

jeugd te krijgen en te binden wordt belicht van 

allerlei kanten. Goed om hier aandacht aan te 

besteden. Kringvoorzitter Henk de Hair is de 

grote kartrekker van dit belangrijke project. 

 
21 Onthulling Panoramatafel VVV.  

Op de panoramatafel staat een getekende 

afbeelding van het kasteel in vroegere jaren. 

Koningspaar Albert en Petra van de Eijnde met kapitein Frans van der Burgt en luitenant Wim Scheepers luisterden dit 

op. Belangrijk om als gilde hier ook aanwezig te zijn. Vanuit VVV ontvingen we  de uitnodiging. Gilden en de VVV 

kunnen elkaar ondersteunen in het uitdragen van Gimmertse recreatie. De dagjes Koks komen hieruit voort. Het betreft 

schieten op Koks met een dagkoning als resultaat.  

Maar ook de uitleg over hoe een gilde  

leefde en leeft binnen een Brabants dorp als Gemert. 

 

24 Buitencomparitie Koks. De kokseieren vliegen je om 

de oren tijdens deze bijeenkomst bij Wim en Antoon van 
den Boom. In ons “tweede” gildehuis voelt ons gilde zich 

geheel welkom. Ondertussen bespreken we ook nog de 

gang van zaken in en rondom het gildeleven van de rode 

gildebroeders. 

 

26 Optrekdag. Dit is weer de  dag van  het jaar. Zeker 

voor de Nieuwe Deken. Als gildebroeder al jaren zeer 

actief en dan toch gekozen als Nieuwe Deken. Geen 

nieuw lid maar een waardig gildebroeder kreeg deze 

toekenning.  
Dit overkwam tamboer Pieter van Erp. Een duidelijk 

gebaar aan deze gildebroeder om alsnog deze eer te 

verkrijgen. Het gilde kon hier volledig achter staan.  

De jubilarissen van deze dag, Wim van Oijen 12 ½ jaar, Paul en Riny van Gulick, Jolanda van den Eijnde, Jos en 

Helmien Berkers allen 25 jaar,  Marianne Geerts, Ad Schouten en Wim van den Boom allen 40 jaar en tenslotte  

Belangstelling voor de afbeelding op de panoramatafel 

Pieter rookt een zware pijp 

De jubilarissen van het Sint Jorisgilde 2014 
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Thea van de Vossenberg 50 jaar, ontvingen ook waardering vanuit het gilde. Het koningspaar bracht later een bezoek 

aan Ad Schouten omdat ze op de optrekdag, vanwege ziekte,  niet aanwezig kon zijn.  

Alom een zeer tevreden optrekdag kon ook nu worden bijgeschreven aan de gildegeschiedenis. 

 

27 Historische optocht Boerenbondsmuseum. Ook 

ons gilde wist haar plek in deze bijzondere 

optocht wederom waar te  

maken. We passen volledig in het tijdsbeeld wat 

deze optocht uitdraagt. En gezien de hoge 

opkomst van publiek een mooie  
presentatie van het gilde in de Gimmertse straot. 

Hartstikke mooi. 

 

Mei     
23 Opluisteren H. Mis in Zorgcentrum 

Ruijschenbergh. Met een gecensureerd aantal 

gildeleden mogen we de H.Mis opluisteren. 

Voorheen in de kapel kon ons gilde zich compleet 

laten zien. Nu echter is er een grote huiskamer als  

 

 
 

 

gebedshuis ingericht. Maar de opkomst van de ouderen is er niet minder om. 

Telkenmale volledig bezet. Ons gilde kan achter het altaar staande nog 

invoegen maar dan wel met een beperkt aantal. Het zij zo. Ons gilde is blij dat 

er zo’n goede opkomst is, we blijven met zoveel mogelijk leden deze viering 

opluisteren. We kunnen op de achtergrond ook goed het gebeuren volgen en de 

vendelgroet aan allen zo waardig mogelijk verzorgen. We hopen dit nog lang te 

mogen doen. 

 

 

29 Hemelvaartsdag - Processie Gemert - 

Handel. Als Sint Jorisgilde begeleiden we 

vanuit Handel de pastor die de 

processiegangers tegemoet loopt. 

Delegatie van de Onze Lieve Vrouwe 

Broederschap verzorgt mede deze 

begeleiding. Vervolgens gaan we 

gezamenlijk terug naar Handel en zorgen 

we voor de opluistering van de H.Mis. Na 
afloop brengen we de processiegangers 

weer terug tot aan de dorpsrand om 

vervolgens wederom terug te keren naar 

Handel. Een mooi gebeuren wat nu al diverse jaren een gebruik is geworden bij ons gilde.  

We houden dit in ere.   

 

Juni          
01 Kringgildedag Peelland, Sint Antoniusabtgilde Lierop. 

Perfecte locatie met prima weer  op de zondag. Op de andere 

dagen was het regenachtig en vooral ook bij het opbouwen. Maar 

het was gelukt om een mooi gildefeest mogelijk te maken. 
Herder pastor Zwirs liet zich op een ezel binnendragen om de 

zegeningen van deze dag te verstrekken. De kinderen konden 

vervolgens genieten van pony en ezelritten en de pastor 

bevrijdde de vogel van de kwade geesten. Ons gilde kon een 

mooie Kringdag toevoegen. Helaas met weinig prijzen maar met 

des te meer verbroedering met onze kringgilden.  

Pieter nu in zijn rol als tamboer voorop in de optocht 

Een vendelgroet voor de bewoners van het Zorgcentrum 

Gereed voor processie  
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Wel haalden we in het algemeen klassement 

het hoogste aantal punten zoals ook Aarle- 

Rixtel met het Sint Margarethagilde. Dit gilde 

mocht de eerste prijs in ontvangst nemen en 

wij werden dus tweede. Ook heel mooi dus. 

 

03 Mw  Ad Schouten Koop 90 jaar. Vanwege 

haar mindere gezondheid werd bezoek van ons 

gilde uitgesteld tot eind juli. 

 
08 Zilveren priesterfeest pastor Lamoen met 

H.Mis. Beide Gemertse gilden waren 

aanwezig om dit jubileum te vieren. Pastor  

van Lamoen is ook 12½ jaar daarvan in 

Gemert. Helaas heeft hij dit jaar ons verlaten. 

Hij gaat in Eersel werken als pastor. Zijn 

inbreng de afgelopen jaren ook naar de gilden 

toe waarderen wij zeer. Pastor van Lamoen 

memoreerde in zijn dadendrang voor de 

gemeenschap nog speciaal de inzegening van een nieuwe Godsgebouw te weten onze Sint Joriskapel. Dit gaf de 

bevestiging voor hem dat het geloof doorgaat ondanks de terugdringing van de kerken en het fusieproces tussen de 
parochies. Er is en er blijft  hoop, 

alleen dan in een andere vorm. Wij 

wensen pastor van Lamoen alle goeds 

toe. 

 

10 Gildebesturenoverleg. Samen met 

ons zustergilde en de Vriendenkring 

van Gemertse gilden  nemen we de 

onderlinge contacten door. We hopen 

hier nog jaren plezier van te kunnen 

ondervinden. 
 

22 Groesbeek schutterij Sint 

Hubertusgilde, Gildefeest in een geheel 

andere vorm als we gewend zijn bij de 

Kring Peelland. We bevinden ons nu in 

de Kring Nijmegen-Betuwe. Een 

perfecte organisatie valt ons ten deel. 

Er blijkt veel aandacht aan het defilé, 

de presentatie aan de hooggeplaatsten 

en de optocht door het dorp. Het 

wedstrijdprogramma is geheel verschillend. We zagen bielemannen bezig en marketentsters serveerden hun etens- en 

drinkenwaren uit. Diverse andere schietvormen vonden plaats. Daarnaast was er ook gelegenheid ingeruimd om het 
Brabants vendelen te jureren. Er was veel anders te zien maar het gebeuren in de feesttent sloot goed aan bij onze 

gewoontes. Al met al een leerzame 

verbroedering buiten onze Peelgrenzen. 

 

28 Overleg Jeugdbeleid in Culemborg, 

bezocht door Rob van de Vossenberg 

met Pieter van Erp. 

 

Juli   
13 Priesterfeest Elsendorp.  

Zestigjarig priesterfeest van pastor van 
de Nieuwenhof. Ons gilde luisterde dit 

gebeuren op. We bezochten de H. Mis en 

verzorgden een vendelgroet aan de 

jubilaris. Tevens verzorgde ons gilde een 

erehaag voor de feestende bevolking. 

Onze aanwezigheid werd zeer op prijs 

gesteld. 

 

Vrolijke gildebroeders Willem, Pieter, Joan en Rob  

tijdens Kringgildedag in Lierop  

Pastor van Lamoen tussen zijn ouders en het koningspaar 

André en Jos tijdens gildefeest Groesbeek 



Blad: 10 

17 Uitvaart met Gilde-Eer van onze ouderling Jan van der Putten in 

Handel. Jan overleed op 12 juli. Jan is geboren op 02-03-1944. 

Ondanks de problematiek met zijn luchtwegen bleef Jan positief in het 

leven staan en hield zijn Sint Jorisgilde Gemert een plekje bij hem 

open. Trots zoals hij was op zijn zoon Eric toen deze Nieuwe Deken 

werd in 2006 en Jan daarmee opvolgde. Jan was dit zelf in 1966. Jan 

kreeg een waardig afscheid en mag trots zijn op zijn echtgenote en 

vier zonen die hem hierbij van harte ondersteunden. 

 

20 Koningschieten  Gemert. Dit jaar schoot het zustergilde om een 
nieuwe koning. En die kwam er en wel in de vorm van de kersverse 

voorzitter van het Sint Antonius en Sebastianus gilde Gemert Nico 

Krol. In 1990 schoot Nico zich voor de eerste maal Koning en nu 

herhaalt hij dit. Wederom kiest hij zijn vrouw Nelly als koningin. Wij 

als Sint Jorisgilde Gemert kunnen daar zeer goed mee leven. Wij 

verzorgden de eerste vendelgroet aan het nieuwe Koningspaar op 

Kokse Hoeve. Een plek waar de gilden zich al jarenlang goed thuis 

voelen. 

 

21 Koningspaar Albert en Petra samen met 

kapitein Frans van der Burgt bezoeken mevr. 

Ad Schouten vanwege haar 90ste verjaardag. 
We moesten dit uitstellen omdat er problemen 

waren met haar gezondheid. Gelukkig trof 

men nu weer een topfitte dame aan.  

 

Augustus        
05 Uitvaart met Gilde-Eer van Wim van den Eijnde.   

Wim overleed op 31 juli. Het plotselinge wegvallen van Wim van den Eijnde verbaasde alom. Complicaties tijdens een 

ziekenhuisopname. Helaas moest men hem laten gaan. Met zijn verlies laat hij een flinke lege ruimte achter. Vooral 

natuurlijk in zijn gezin. Maar ook bij ons gilde was Wim een vaste waarde. Een wandelend geschiedenisboek van en 
over ons gilde. Nog teveel konden we 

niet opslaan van alle 

wetenswaardigheden die Wim gewoon 

wist. Als Lid van Verdienste hopen we 

hem de eer te hebben gegeven die hem 

alleen toekwam. Wim nogmaals 

bedankt voor je onvergetelijke bijdrage 

aan het gildegebeuren. 

 

17 Maria Hemelvaart te Handel. 

Delegatie van ons gilde luistert dit op 
samen met ons zustergilde. In processie 

trokken we door het park van de 

handelse kerk. Dit jaar viel het samen 

met het jaarlijks bezoek van het gilde 

uit Oploo wat naadloos aansloot bij dit 

gebeuren.  

 

September               
04 Najaarsvergadering van ons gilde. Het gilde staat stil bij hetgeen er door ons gilde verzorgd is het afgelopen jaar en 

kijkt naar het programma voor de komende tijd.  

 

Ad temidden van koningspaar  

en kapitein 

Balangstelling bij inhuldiging koningspaar gruun 

Een laatste groet voor Wim 
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13 Harrie en Anneke Verkampen vieren hun jubileum op het boerenbondsmuseum. Harrie zet zich al veertig jaar in als 

bestuurder in de gemeente Gemert en 

Gemert-Bakel. Beide Gemertse gilden 

verzorgen een vendelgroet.  

 

13 Fietstocht en Barbecue.  Actieve leden 

en ouderlingen. Bij de fietstocht bleken er 

meer ouderlingen dan leden van de 

formatie te zijn.  

De receptie en vendelgroet eerder op de 
dag bij Harrie en Anneke mag hier debet 

aan zijn geweest. Bij de barbecue bleek er 

toch weer flinke opkomst vanuit de 

formatie.  Dit gedeelte van het evenement 

kunnen we gerust in ere houden. De 

gastvrijheid bij Jan en Riki van Thiel staat 

niet ter discussie. Overigens blijkt deze 

activiteit bij Jan van Thiel goed aan te 

slaan gezien zijn voortijdige 

aanwezigheid aldaar.  

 

Oktober               
11 Mevr Mien van den Boom Linders 90 jaar.  

Ze werd bezocht door koningspaar Albert en Petra tezamen met de kapitein Frans van der Burgt. 

 

11 Hoofdliedendag op de vliegbasis Eindhoven met opluistering van Sint Lambertusgilde Someren-Eind. Van ons 

gilde bezocht het Koningspaar Albert en Petra van den Eijnde met de Nieuwe Deken Pieter van Erp dit gebeuren. Onze 

kapitein Frans van der Burgt  was ook daar aanwezig als vertegenwoordiger vanuit het kringbestuur Peelland. Frans 

vervult aldaar de functie van secretaris. Volgend jaar is het weer als vanouds in Den Bosch. 

 

16 Buitencomparitie  in Handel, in ‘t Vossenhol. Voor het eerst komen we hier weer bijeen in een buitencomparitie 

nadat de vorige uitbaatster Marlo is ermee moest stoppen. De nieuwe invulling stemt alom tot tevredenheid. We komen 
in deze bijeenkomst onder andere tot overeenstemming over hoe en wat te doen met de invulling van het Sint 

Jorisbeeld in onze kapel. 

 

18 Najaarsvergadering Kring Peelland. Men besprak daar onder andere de schietvergunning. Bij ons gilde is dat in 

goede handen bij Kokse Hoeve en bij gildebroeder en tevens jager Sjef Egelmeers. 

 

19 Sittard Oktober-Gildefeest. 

Voor de tweede maal neemt ons 

gilde hieraan deel. Wederom 

mogen we spreken van een 

geslaagde gildedag. De optocht 

door de stad levert dermate veel 
enthousiasme op vanuit de 

toeschouwers naar de deelnemers 

zodat we er weer een jaar tegen 

kunnen. Nergens maakten we dit 

nog zo mee. Applaus voor 

Sittard. 

 

26 Kringjaarvergadering 

boogcommissie. We namen 

hieraan geen deel. 

 
31 Mevrouw  Coolen van 

Gerwen 80 jaar. Bezocht door 

koningin Petra van Wetten van 

den Eijnde tezamen met kapitein 

Frans van der Burgt. 

 

November 
12 Winteravondbijeenkomst Pieter Penninx.  

Wederom een flinke opkomst van gildeouderlingen met de formatie. De onderlinge verbondenheid kon  weer 

aangehaald worden. Een prima aanvulling op onze agenda.  

Een vendelgroet voor Harrie en Anneke 

Een gezellig samenzijn tijdens Oktoberfeest in Sittard 



Blad: 12 

 

28 Jeu de boules in Gemert bij de Driester. Een enthousiaste groep gildeleden nam hieraan deel.  Ook kwam er een 

winnaar en winnares naar voren. Bij de heren bleek Toon van den Boom de gelukkige en bij de dames liet Coby de 

Groot haar concurrentie achter zich. Beiden kregen een leuke traktatie uitgereikt. 

 

December            
09 Gildebesturenoverleg met de gruun. We bespraken de gezamenlijke activiteiten. Ondanks de nodige verschillen 

komen we er als bestuur samen toch wel weer aan uit. Vooral het koningschieten blijft onze aandacht opeisen. 

 

11 Algemene ledenvergadering. Een extra vergadering belegd om de leden zich te laten uitspreken over het wel en wee 
van het gilde. Het huidige bestuur geeft uitleg over hun werkwijze en 

hoe men verwacht in de toekomst verder te kunnen. We spreken af 

dat we op de jaarvergadering in 2015 de voorstellen die tijdens deze 

vergadering gedaan zijn door het bestuur en de verdere invulling 

hiervan ter stemming brengen. 

 

20 Huwelijk André Scheepers met Jacqueline van Lankveld. Ons 

gilde wachtte het kersverse bruidspaar op bij het gemeentehuis in 

Gemert. Het zojuist voor de wet gehuwde stel werd begeleid naar de 

Sint Jans Onthoofdingskerk alwaar de viering plaatsvond van dit 

huwelijk. Bijna een compleet gilde nam deel aan dit bijzondere 
gebeuren. We wensen het stralende bruidspaar een mooie toekomst 

toe.  

 

 

28 Kapellenroute ZLTO.  

Na de eerste uitvoering in 2013 waren 

de verwachtingen hooggespannen. 

Echter dit werd flink getemperd door 
de plotselinge winterse 

omstandigheden. Een flink pak sneeuw 

wat weer aanvroor en dat een hobbelig 

wegpatroon en veel gladheid teweeg 

bracht. Er waren veel afmeldingen. 

Maar er bleken toch ook nieuwe 

deelnemers. Tot aller verrassing bleek 

de uiteindelijke deelname zeker zo 

groot als bij de eerste editie; ongeveer 

2500 wandelaars. Zoals het nu eruit ziet 

kunnen we de komende jaren hier nog 

vaker van genieten, want dat was het 
ook.  

Aanbieding cadeau 
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Bij onze Sint Joriskapel kon men soep, koffie en thee verkrijgen. Voor de 

jeugdigen was er ook limonade en een snoepzak. Dit vond allemaal gretige 

aftrek. Al trommend en vendelend werd men verwelkomd. Vervolgens 

kwam er levendige kerstmuziek door het gelegenheidsorkest onder leiding 

van Ad Penninx ten gehore gebracht. Een compleet plaatje werd 

aangeboden aan de talrijke bezoekers.  Een moe maar tevreden gildegroep 

zag terug op een geslaagde promotie van de kapel en het Sint Jorisgilde. 

De organiserende dorpscommissie van ZLTO afdeling Gemert kan een mooi 

bedrag overhandigen aan het beoogde goede doel, namelijk Stichting 

Leergeld Gemert. 

 

31 Verjaardag Barones Ruurlo. 

Wederom mochten we onze 

beschermvrouwe feliciteren met haar 

verjaardag. We hopen haar het 

komende jaar weer veelvuldig te 

kunnen begroeten binnen het 

gildegebeuren. 

 

Het Sint Jorislied zoals het nu gezongen wordt. 
 

Sint Joris ging met vreugd aan ‘t teren 

Binnen Gemert al met het Kermisfeest 

Men zag schutsbroeders dáár floreeren 

En ieder was verheugd van geest 

Men maakte melodie, een ieders hart was blij 

Als men had gehoord van de gild dat blij akkoord 

Dat men zou schieten schoon, gelijk men was gewoon 

Heel zuiver om een Konings kroon 

 

De gild ging van den Boom vertrekken 

Met den nieuwen Koning in de rij 

Om verders vreugd te gaan ontdekken 

Bij heel de gansche burgerij 

Vroeg men op zelven pas wie of den koning was 

Toen zag men daar dien vorst met het zilver op zijn borst 

Begeven tot den dans met meer dan honderd mans 

Terwijl de meisjes vlochten eenen krans 

 

Voor het laatst schutsbroeders wilt u voegen 

Sprak den kapitein heel blij van zin 

Wij zullen nu tot Konings genoegen 

Trekken op den Duitschen meester in 

Drinken tot zijn eer op de gezondheid weer 

Op den zelfden zin zo ook van zijn Koningin 

En wijl het musket klonk en men den wijn steeds dronk 

Riep men: “Op den Koning nog een dronk”. 

Tamboers in de sneeuw 

Het koningspaar Albert en Petra na installatie 
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Het Sint Jorisgilde is waarschijnlijk opgericht in 1516 toen Egidius van Nouwenhuys een Sint Joris-altaar stichtte in 

het kerk van Sint Jans Onthoofding in Gemert. Wij hebben dan ook een hele stevige band met de geschiedenis van 

Gemert en daarom willen we in dit jaarverslag nog eens die binding uitdrukken door het afdrukken van het Gemertse 

volkslied. “Van wor ik ben” is geschreven door pastoor Poel in 1923 op muziek van G. Korthaus. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wor ’t kestaël már deeger stí 

in ’t aauwe graft te droome 

òf ‘r van “t laand van óvverzaë 

wír Daojtse Ridders kòmme 

Sint Willebrod nie vùr de dooëf 
gepríkt hé ’t haajleg Roms gelooëf 

en wor m’aalteid te kéérk blíf gon 

dor bén ik vandon (bis) 

 
Wor ùwe laank óp ’n ketaw 

de waëvers króm zich wérkte 

èn niemes nie, van jónk òf aaw 
van swírrelds looëp iejt mèrkte 

wor híl gín wíld wás èn ’t blíf stil 

wor alle vreej han èn han wil 

wor gaër de vrímde línnen án 

dor bén ik vandon (bis) 

 
Zég gaj már dè ’t bítter is 

in noord, zaojd, ost òf wéste 

al zégde gaj 't, ge hég ’t mis 

want ik ving Gimmert ’t bééste 

Hiejr stón m'n wiejg, èn hiejr lajt ok 

As 't Gòd beliejft vùr maj de klòk 

Dan kömt 'r óp m'n kraojs te ston 

Haj 's hiejr vandon (bis) 

Wor ’t kestael már deeger stí 

in ’t aauwe graft te droome 
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Jaar Koning Koningin Kapitein Deken 

1950 W. van de Laar   Jan van de Laar Martien van de Zanden 

1951     Jan van de Laar Cor Scheepers 

1952     Jan van de Laar Gielus Biemans 

1953     Wim van Gerwen Martien Leenders 

1954     Wim van Gerwen Pieter Jonkers 

1955     Antoon Biemans Jan Egelmeers  

1956     Antoon Biemans Mary de Groot 

1957     Antoon Biemans Wim Scheepers 

1958     Antoon Biemans Wim van de Vossenberg 

1959     Antoon Biemans Theo v.d. Heuvel     

1960 Antoon Jaspers Judith de Groot - Ypenburg Wim Scheepers Jan v.d. Laar 

1961 Antoon Geerts Hilly Wesseldijk - Ypenburg Wim Scheepers Antoon Opsteen 

1962 Theodor v.d. Vossenberg  Anny Opsteen Wim van de Vossenberg Tonnie v.d. Vossenberg 

1963 Wim van de Vossenberg Dora van Asseldonk - van Overbruggen Wim van de Vossenberg Frits Verhoeven 

1964 Wim van de Vossenberg Dora van Asseldonk - van Overbruggen Wim van de Vossenberg Wim  Michels 

1965 Jacques van de Broek Jo Corstens Wim van de Vossenberg Wim  Scheepers J.zn. 

1966 Jacques van de Broek Jo Corstens Wim van de Vossenberg Jan van der Putten 

1967 Harrie Verhoeven Trees Verhoeven Wim van de Vossenberg Sjef  Egelmeers 

1968 Harrie Verhoeven Trees Verhoeven - van de Laar Wim van de Vossenberg Frans van der Burgt 

1969 Gerrit van Dinter Leni van Dinter - van Oosterwijk Wim van de Vossenberg Willie Scheepers Fr.zn 

1970 Gerrit van Dinter Leni van Dinter - van Oosterwijk Wim van de Vossenberg Willie v.d. Broek 

1971 Frits Verhoeven Cocky van Thiel - Martens Wim van de Vossenberg Jan Heesakkers 

1972 Frits Verhoeven Cocky van Thiel - Martens Wim van de Vossenberg Theo Geerts 

1973 Dirk Schouten Ad Schouten - Koop Wim van de Vossenberg Jan van Thiel 

1974 Dirk Schouten Ad Schouten - Koop Wim van de Vossenberg Wim van den Boom 
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Jaar Koning Koningin - Gemaal Deken Beschermheer Beschermvrouwe Ere-hoofdvrouw 

1975 Chris van Oijen Dora van Oijen - Cornelissen Hans v.d. Crommenacker       

1976 Chris van Oijen Dora van Oijen - Cornelissen Jan van Erp       

1977 Gerard Scheepers Riek Scheepers - Lotgerink Piet van Dinter Ferd. L.M. van Thiel 
 

Antje Ypenburg 

1978 Gerard Scheepers Riek Scheepers - Lotgerink Albert van den Eijnde Ferd. L.M. van Thiel   Antje Ypenburg 

1979 Graard van Erp Truus van Erp - van de Broek Ad Verhoeven Ferd. L.M. van Thiel   Antje Ypenburg 

1980 Graard van Erp Truus van Erp - van de Broek Ricus van Kessel Ferd. L.M. van Thiel   Antje Ypenburg 

1981 Jan van den Eijnde Jo van den Eijnde - van de Velden Wiljan Slits Ferd. L.M. van Thiel   Antje Ypenburg 

1982 Jan van den Eijnde Jo van den Eijnde - van de Velden Wichard Biemans Ferd. L.M. van Thiel   Antje Ypenburg 

1983 Piet van den Crommenacker Anna v.d.Crommenacker-v.d. Louw Eric van Gerwen Ferd. L.M. van Thiel   Antje Ypenburg 

1984 Piet van den Crommenacker Anna v.d.Crommenacker-v.d. Louw Herman Toonders Ferd. L.M. van Thiel   Antje Ypenburg 

1985 Gerrit Vogels Riek Vogels - van Gerwen Gerard Lemmens Ferd. L.M. van Thiel   Antje Ypenburg 

1986 Gerrit Vogels Riek Vogels - van Gerwen Toon Opsteen Ferd. L.M. van Thiel Bar.v.Harinxma thoe Slooten-Scheidius Antje Ypenburg 

1987 Wim Scheepers Diny Scheepers - de Groot Piet van Alphen Ferd. L.M. van Thiel Bar.v.Harinxma thoe Slooten-Scheidius Antje Ypenburg 

1988 Wim Scheepers Diny Scheepers - de Groot George van Gulick Ferd. L.M. van Thiel Bar.v.Harinxma thoe Slooten-Scheidius Antje Ypenburg 

1989 Gerrit van Dinter Leny van Dinter - van Oosterwijk Jos Berkers Ferd. L.M. van Thiel Bar.v.Harinxma thoe Slooten-Scheidius Antje Ypenburg 

1990 Gerrit van Dinter Leny van Dinter - van Oosterwijk Anton Grassens Ferd. L.M. van Thiel   Antje Ypenburg 

1991 Sjef Egelmeers Maria Egelmeers - van der Wijst John Adriaans Ferd. L.M. van Thiel     

1992 Sjef Egelmeers Maria Egelmeers - van der Wijst Jos Pronk   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

1993 Harrie Verkampen Anneke Verkampen – Vogels Ton van Thiel   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

1994 Harrie Verkampen Anneke Verkampen – Vogels Joan van de Vossenberg    Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

1995 Toon van den Boom Mien van den Boom - Linders André Scheepers   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

1996 Toon van den Boom Mien van den Boom - Linders Ton Geerts   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

1997 Edwin van Dinter Toos van Dinter - van de Laar Stefan van Oosterwijk   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

1998 Edwin van Dinter Toos van Dinter - van de Laar Tiny van de Laar   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

1999 Wim van de Vossenberg Thea van de Vossenberg - Hubers Maikel de Groot   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2000 Wim van de Vossenberg Thea van de Vossenberg - Hubers Niels Opsteen    Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2001 Martien van den Eijnde Jolanda van den Eijnde - Coolen Wim van Oijen   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2002 Martien van den Eijnde Jolanda van den Eijnde - Coolen Anton van den Boom   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2003 Antoon van den Eijnde Francien van den Eijnde - Welten Louis Kuijpers   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2004 Antoon van den Eijnde Francien van den Eijnde - Welten Kneel van de Boom     Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2005 Coby v.d.Vossenberg-v.d.Eijnde Wim van den Eijnde John van Kessel   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2006 Coby v.d.Vossenberg-v.d.Eijnde Wim van den Eijnde Eric van der Putten   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2007 Antoon Grassens Stanny Grassens – van Creij Grad Welten   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2008 Antoon Grassens Stanny Grassens – van Creij Kees Opsteen   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2009 Albert van den Eijnde Petra van Wetten - van den Eijnde Joop van den Heuvel   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2010 Albert van den Eijnde Petra van Wetten - van den Eijnde Willem van den Eijnde   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2011 Frans van der Burgt Tonnie van der Burgt - Melis Joan van der Ligt   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2012 Frans van der Burgt Tonnie van der Burgt - Melis Rob van de Vossenberg   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   

2013 Albert van den Eijnde Petra van Wetten - van den Eijnde Jeroen Slits   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten  

2014 Albert van den Eijnde Petra van Wetten - van den Eijnde Pieter van Erp   Odilia Jurgens - Harinxma thoe Slooten   
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Overzicht bestuursleden, kapiteins en reserve-kapiteins vanaf 1975 tot heden 
Jaar Voorzitter Deken-schrijver Deken-penningmeester Lid Lid Lid Kapitein res.kap. / 1e luitenant 

1975 Harrie Verhoeven Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde Theo v.d. Heuvel     Wim v.d. Vossenberg   

1976 Harrie Verhoeven Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde Theo v.d. Heuvel     Wim v.d. Vossenberg   

1977 Harrie Verhoeven Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde Theo v.d. Heuvel     Wim v.d. Vossenberg   

1978 Harrie Verhoeven Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde Theo v.d. Heuvel     Wim v.d. Vossenberg   

1979 Harrie Verhoeven Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde Theo v.d. Heuvel     Wim v.d. Vossenberg   

1980 Harrie Verhoeven Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde Theo v.d. Heuvel     Wim v.d. Vossenberg   

1981 Harrie Verhoeven Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde Theo v.d. Heuvel     Wim v.d. Vossenberg   

1982 Jan van Erp Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde Theo v.d. Heuvel Sjef Egelmeers   Wim v.d. Vossenberg   

1983 Jan van Erp Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde Theo v.d. Heuvel Sjef Egelmeers   Wim v.d. Vossenberg   

1984 Jan van Erp Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde Theo v.d. Heuvel Sjef Egelmeers   Wim v.d. Vossenberg   

1985 Jan van Erp Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde Theo v.d. Heuvel Sjef Egelmeers   Wim v.d. Vossenberg   

1986 Jan van Erp Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde   Sjef Egelmeers   Wim v.d. Vossenberg   

1987 Jan van Erp Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde   Sjef Egelmeers   Wim v.d. Vossenberg   

1988 Jan van Erp Dirk Schouten Wim v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg   

1989 Jan van Erp Dirk Schouten Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg   

1990 Jan van Erp Antoon v.d. Eijnde Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg   

1991 Jan van Erp Antoon v.d. Eijnde Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg   

1992 Jan van Erp Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg   

1993 Jan van Erp Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg   

1994 Frits Verhoeven Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg   

1995 Frits Verhoeven Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg   

1996 Frits Verhoeven Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg   

1997 Frits Verhoeven Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg Frans v.d. Burgt 

1998 Frits Verhoeven Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg Frans v.d. Burgt 

1999 Frits Verhoeven Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg Frans v.d. Burgt 

2000 Frits Verhoeven Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg Frans v.d. Burgt 

2001 Frits Verhoeven Jos Berkers Albert v.d. Eijnde Antoon Opsteen Sjef Egelmeers Jan van Kessel Wim v.d. Vossenberg Frans v.d. Burgt 
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