
Teerfeest Sint Ambrosiusgilde 

MEER - Op zaterdag 8 december 2012
organiseerde
de Sint Ambrosiusgilde hun zogenaamd
“afteren”. Zoals gebruikelijk begon men met
een eucharistieviering voor de overleden
leden van de gilde. Daarna ging men van de
parochiekerk naar het eigen lokaal om daar
omstreeks 19.30 uur de voeten onder tafel te
schuiven voor de verrassingsmaaltijd.
Nadat de knorrige magen gevuld waren was
het tijd voor het officiële gedeelte van deze
avond namelijk de bekendmaking van de
clubkampioenen met uitreiking van de
eretekens aan Ad DeBruyn, Tom Mys en Stan
Vermeiren.
Tijdens de daaropvolgende vergadering konden de leden het financieel verslag van het voorbije
jaar en de begroting van volgend jaar inzien. Ook dit jaar komen de Duitsers uit Reichenberg weer
op bezoek en tenslotte werd ook een nieuwe Deken verkozen. Maar daarover later meer. (FS)

Belgisch keizer, koning in Duitsland

Op 16 en 17 juni trok de Sint-Ambrosiusgilde uit 

Meer naar het Duitse Reichenberg. Een gebruik

 dat in 1976 zijn oorsprong kende. De afstand naar 

Reichenberg bedraagt zo’n 350 km.

Dit jaar was het een speciale reis. De Belgische 

gasten waren uitgenodigd op de jaarlijkse ko

ningschieting.  Al diegene die een geweer kunnen 

hanteren, en in het dorp wonen, mogen daaraan 

deelnemen. Vanuit het dorp Reichenberg, met 

ongeveer 130 inwoners, maakten er een twintig

tal mensen gebruik van deze kans. De Belgen 

schreven ook in met een twintigtal schutters. 

Het koningschieten verloopt daar totaal anders 

zoals wij het kennen. Eerst maakt men de “ade

laar”, de koningsvogel, vast aan de doelen. Als        

de schieting een aanvang neemt moet eerst de                                  Frans Van De Locht

linkervleugel van de “adelaar” eraf geschoten                                                    

        

worden. Frans Van De Locht, in een Duitse 

krant Frans Van De Lucht genoemd, schoot, na 

ruim een uur, de vleugel eraf en werd zo eerst 

adjudant van de koning. Doel was dan de rechter

vleugel. Die werd eraf geschoten door een 

Duitse mededinger. 

Pas dan mocht er geschoten worden voor de titel 

van koning op de gekortwiekte “adelaar”.

Na heel wat verloop van tijd viel het restant van de 

vogel naar beneden dit door een schot van Frans 

Van De Locht, keizer in de Sint – Ambrosiusgilde 

van Meer. Waarschijnlijk is dit een unicum in de 

gildegeschiedenis: een Belgisch keizer schiet 

koning in Duistland.            De adelaar als koningsvogel
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