
Erfgoeddag staat op zondag 22 april 2012 in het teken van 'Helden'. 
Schutterij St.-Sebastiaan As organiseert dan voor de 55e keer het 
koningschieten:  de schietwedstrijd die de nieuwe koning bepaalt. 

Deze helden schoten zich de afgelopen 55 jaar tot koning. 
In deze jubileum-uitgave vertellen ze hoe je koning wordt en hoe 

deze historische schietwedstrijd is geëvolueerd. 

Koning Leon
1995

Koning Piet
1971



Bij de schutterij is de koning de belangrijkste  guur. Alles binnen de schutterij 
draait om de koning en zijn koningin. Tijdens het jaarlijkse koningschieten, schieten 
de mannelijke leden van de vereniging om deze titel. 

Ze schieten hiervoor met een speciaal ontworpen geweer, de Limburgse buks, op 
een geschilderde vogel. Iedere deelnemer lost om de  beurt een schot, totdat de vogel 
uuiteindelijk uit zijn vorm naar beneden valt. Degene die als laatste schiet, voordat de 
vogel valt, mag zich één jaar lang koning van de schutterij noemen.

Koning  van de schutterij worden is de droom van zowat alle mannelijke leden van de 
vereniging. Een jaar lang staat de koning samen met zijn koningin in het middelpunt 
van de belangstelling. Bovendien bewaakt hij voor een jaar de zilverschat: deze bestaat 
uit een  zilveren koningsvogel en alle zilveren medailles van de oude koningen.

De persoon die erin slaagt om drie keer na elkaar de koningsvogel naar beneden te 
hhalen krijgt de titel van keizer. Het is weinigen gegund, maar in 1992 lukte het 
Herman Bayen om deze titel te bemachtigen. Het afgelopen jaar slaagde koning 
Robbie er voor de tweede keer na elkaar in om de vogel naar beneden te schieten. Lukt 
het hem opnieuw op zondag 22 april 2012, dan wordt hij keizer van de schutterij.

In deze speciale uitgave willen we je een beeld geven van de ervaringen van de 
koningen van de afgelopen 55 jaar. Per decennium hebben we één koning uitgekozen, 
die zijn verhaal vertelt. Natuurlijk vertelt ook Keizer Herman zijn verhaal.

WWil je zelf eens ervaren hoe het voelt om voor één jaar schutterskoning te zijn? Kom 
dan naar het 55e koningschieten op zondag 22 april 2012 (Erfgoeddag), want ook 
voor de bezoekers is er jaarlijks een schietwedstrijd. 

Bovendien kan je die dag ook onze tentoonstelling over alle koningen van de 
schutterij bezoeken en kan je ervaren hoe spannend het is om te zien wie de nieuwe 
koning van de schutterij wordt. Tot dan!

Björn Ulenaers
VVoorzitter Koninklijke schutterij Sint Sebastiaan As
www.schutterij-as.be

Deze uitgave is een project van de Kon. Schutterij St.-Sebastiaan As vzw, met de steun 
van de erfgoedcel Mijn Erfgoed. De interviews en de samenstelling zijn het werk van
de leden van de schutterij. De portretfoto’s zijn een realisatie van Jos Bosch 
(josbosch.be)

1958 – Louis Moors
1959 – Jef Bayen
1960 – Henri Caelen
1961 – Jan Bollen
1962 – Willy Caelen
1963 – Jan Vandeweerdt
1964 – 1964 – Michel ijs
1965 – Eduard Conings
1966 – Mathieu Conings
1967 – Jan Maenen
1968 – Jef Bayen
1969 – Jan Maenen
1970 – Odiel Coussé
1971 – 1971 – Piet Bayen
1972 – Hendrik Cardinaels
1973 – Pierre Vandeurzen
1974 – Odiel Coussé
1975 – Jef Drijkoningen
1976 – Louis Gijzen
1977 – Jan Grondelaers
1978 – 1978 – Jan Maenen
1979 – Andre Krops
1980 – Patrick Vandeurzen
1981 – Herman Rutten
1982 – Maurice Bayen
1983 – Jef Bayen
1984 – Henri Bayen
1985 – 1985 – Rudi Jonck
1986 – Jef Bijnens
1987 – Maria Ulenaers
1988 – Pieter Bayen
1989 – Gerard Roets
1990 – Herman Bayen
1991 – Herman Bayen
1992 – 1992 – Herman Bayen 
1993 – Mathieu Simons
1994 – Louis Gijzen
1995 – Leon Vandeurzen
1996 – Rudi Evens
1997 – Marcel Ulenaers
1998 – Eduard Conings
1999 – 1999 – Pierre Schevernels
2000 – Rik Bancken
2001 – Pierre Schevernels
2002 – Jef Bijnens
2003 – Marc Krops
2004 – André Krops
2005 – Björn Ulenaers
2006 – 2006 – Eduard Conings
2007 – Eduard Conings
2008 – Marc Krops
2009 – Michel Moors
2010 – Robbie Leenders
2011 – Robbie Leenders
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Eduard Conings was ooit de jongste koning van de schutterij, op keizer 
Herman Bayen na. Het is de enige persoon die al vier keer de 
vogel schoot. Maar keizer werd Eduard nooit. In 2008 greep hij net 
naast de keizerstitel.  
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Je bent al vier keer koning geweest. En in 2008 was je dicht bij 
de keizerstitel. 
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Piet Bayen (83) hee sinds 1957 alle wedstrijden van het 
Koningschieten meegemaakt. Piet schoot zich één keer 
tot koning in het jaar 1971. Het koningschieten zag er 
toen heel anders uit. 
  
“De koningsvogel bestond destijds uit een stronk van een oude 
den. Deze blok kreeg de vorm van een vogel aangemeten, met den. Deze blok kreeg de vorm van een vogel aangemeten, met 
vleugels en een snavel. Hierin werd een gat geboord en 
vervolgens werd de vogel gespiesd op een ijzeren stang. Tenslotte 
werd deze blok boven op de schietpaal bevestigd, waarna de 
schietwedstrijd kon beginnen. Wie erin slaagde het laatste stukje 
van de stang te schieten, werd tot nieuwe koning gekroond. 
De samenstelling van de houten blok verschilde elk jaar. Net 
zoals dat nu het geval is, moest de oude koning een vogel maken zoals dat nu het geval is, moest de oude koning een vogel maken 
voor de nieuwe schietwedstrijd.”  

“Sommige ex-koningen pasten allerlei trucs toe, om de vogel 
zolang mogelijk intact te laten. Zo werd de houten blok 
bijvoorbeeld gedrenkt of werd deze verstevigd met allerlei 
omhulsels. Soms waren er ‘maar’ 200 schoten nodig om de vogel 
af te schieten, maar dit kon ook oplopen tot 500. Uiteindelijk is 
het schieten op de houten blok gestopt omwille van veiligheids-het schieten op de houten blok gestopt omwille van veiligheids-
redenen. 

Werd er tijdens de beginperiode van de schutterij al geschoten 
met de Limburgse buks?
“Ja, de schutters hebben altijd geschoten met de 
gemeenschappelijke Limburgse buks. Sommige leden schoten 
wel met hun eigen geweren op de vogel, maar dat is vandaag niet 
meer het geval. Voor de oorlog hee Jef Bayen zich bijvoorbeeld meer het geval. Voor de oorlog hee Jef Bayen zich bijvoorbeeld 
tot keizer geschoten met zijn eigen geweer. “

“““““““““““““““““““““““““““““““
“““““““““““““““““““
Is het koningschieten de afgelopen 55 jaar nog meer 
veranderd?
“In onze tijd hadden buitenstaanders weinig belangstelling voor 
het koningschieten.  De nieuwe koning kon een rondje geven het koningschieten.  De nieuwe koning kon een rondje geven 
voor een handvol mensen en dat was het dan.  De laatste jaren 
is de wedstrijd uitgegroeid tot een echt volksfeest. “

1971
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Sommige leden van de schutterij slagen erin om verschillende keren 
koning te worden van de schutterij. Zo lukte het Jef Bijnens om de 
koningsvogel naar beneden te schieten in 1986 en in 2002. En hoewel
het koningschieten een mannenzaak is, lukte het zijn vrouw Maria
toch om zich tot ’koning’ te schieten...

“Bij mijn eerste deelname aan de wedstrijd koningschieten van de schutterij 
was het onmiddellijk raak. Ik herinner mij nog goed de vele felicitaties van de was het onmiddellijk raak. Ik herinner mij nog goed de vele felicitaties van de 
aanwezige mensen. Na de overwinning kreeg ik onmiddellijk het koningszilver 
omgehangen. Dit koningszilver bestaat uit de zilveren vogel uit 1688 en de 
koningschilden van de andere koningen. De koning bewaart voor een jaar 
deze zilverschat.”

Je had dus een portie geluk toen je in je eerste jaar al onmiddellijk de 
wedstrijd won.
“Eigenlijk had ik dubbel geluk omdat er wat wind stond. De schutter “Eigenlijk had ik dubbel geluk omdat er wat wind stond. De schutter 
die voor mij schoot had de vogel los geschoten en op het moment dat 
ik onder de buks stond, viel de vogel, door de wind, naar beneden. 
Nu kan dit niet meer, want het reglement is gewijzigd.”

En 16 jaar later lukte het je opnieuw…
“Ja, ook in 2002 slaagde ik erin om de vogel naar beneden te schieten. 
Toen heb ik wel echt moeten schieten om de overwinning te behalen. 
De mooiste herinneringen als koning hou ik wel over aan mijn eerste De mooiste herinneringen als koning hou ik wel over aan mijn eerste 
koningsjaar in 1986.”

””””””””””””””””””””””””””””””””””
”””””””””””””””””
En wat was er voor jou dan zo speciaal als koning?
“Ik  vond het heel speciaal dat de leden van de schutterij met het trommel-
korps mij thuis kwamen eren met een serenade bij mijn afscheid als koning. 
Raar maar waar was dat afscheid in 1986 als koning maar van korte duur, Raar maar waar was dat afscheid in 1986 als koning maar van korte duur, 
omdat mijn vrouw Maria zich tot koning schoot in 1987.”

Een vrouw als koning?
“Ja, in dat jaar mochten de vrouwen uitzonderlijk mee schieten. Mijn 
vrouw slaagde erin om toen de wedstrijd te winnen en werd dan ook 
koning 1987. Ik heb dat jaar het koningszilver gedragen en zij was dan 
koningin.”

1986
2002



Herman Bayen schoot drie opeenvolgende jaren de 
koningsvogel af. Zoiets komt maar zelden voor. Wie het 
lukt om zich drie keer achter elkaar tot koning te schieten, 
krijgt dan ook de titel van keizer. Herman werd keizer op 
zijn twintigste en is daardoor de jongste keizer uit meer 
dan 150 schutterijen uit Belgisch en Nederlands Limburg. 
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Proociat, maar je hebt wel meer records op je naam staan…
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Er ligt voor jou als keizer nu concurrentie op de loer…
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………�………………………………………………………………………�……………………�…………………�…
…………………………………�……………………�………………………………………………………�……………………………………………�……
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Koning worden is de droom van elke schutter. Maar soms laat de overwinning 
lang op zich laten wachten: Leon Vandeurzen was al veertig jaar lid 
van de schutterij, toen hij in 1995 voor het eerst koning werd. 

"Een echte topschutter ben ik eigenlijk nooit geweest. Maar toch ben ik 
geslaagd in iets wat ik al lang wou: mezelf tot koning van de
schutterij schieten." 

"Om "Om je tot koning te schieten, moet je vooral een grote dosis 
geluk hebben. Dat is het leuke aan de wedstrijd: iedereen kan 
koning worden. Op het einde van de schietwedstrijd kan elk 
schot bepalend zijn." 

 Al moet je soms wel lang wachten…
"Inderdaad. Je krijgt maar één kans per jaar.  Ik heb veertig jaar 
moeten wachten om het koningschieten te winnen. Da's heel lang. 
NNiemand bij de schutterij hee zoveel geduld moeten hebben als ik. 
Er zijn jaren geweest dat ik dicht in de buurt zat, maar ik heb er vaak 
naast gegrepen. Toch heb ik nooit opgegeven en heb ik elk jaar 
mijn best gedaan om de koningsvogel te schieten."

""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""
"De overwinning zal ik dan ook nooit vergeten. Net als de schutterij die 
vvoor mij thuis kwam komen trommelen, op het einde van mijn 
koningsjaar."
 
"Zelfs de houten vogel die ik heb afgeschoten, heb ik mee naar huis 
genomen en een mooi plaatsje gegeven, als herinnering aan mijn 
koningstitel. Sinds enkele jaren is de traditie van de koningsden
ook weer opgepikt: de koning krijgt bij zijn afscheid een boom 
ccadeau van de schutterij, als herinnering aan het koningschap." 

"Het koningsjaar was voor mij de mooiste periode gedurende mijn 
lidmaatschap bij de schutterij. Of ik nog eens opnieuw koning wil 
zijn? Ja, absoluut. Ik zal er op zondag 22 april alles voor doen om 
de vogel nog eens te schieten." 

1995
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In 2005 schoot Björn zich tot koning van de schutterij. 
“Het mooiste moment uit mijn koningsjaar? Meedoen als koning, 
tijdens de stoet op het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS)!”. 

“Schutterskoning worden is voor mij altijd een kinderdroom geweest. Ik 
ben sinds mijn zevende lid van de schutterij en ik schoot mij tot 
koning op mijn twintigste.” 

““Als je koning wil worden, moet je heel wat geduld hebben. Ik probeer 
elk jaar de vogel te schieten, maar tot nu toe is het maar één keer 
gelukt. Je mag dan nog zo goed schieten: geen enkele wedstrijd is 
zo onvoorspelbaar als het koningschieten.”

“Op het einde van de wedstrijd halen veel kandidaten hun 
verrekijker boven. Zo kan je beter zien waar je moet schieten 
om de vogel op de grond te krijgen. Maar het is geen garantie 
ttot succes. De winnaar komt vaak onverwacht en het is elk jaar 
opnieuw koffiedik kijken wie de nieuwe koning wordt.”

Welk is het mooiste moment uit jouw koningsjaar?
“De optocht op het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) zal mij 
voor altijd bijblijven. Op het OLS vormen meer dan 150 schutterijen 
een muzikale stoet, waarin de koning de hoofdrol speelt. De 
toeschouwers langs de optochtroute zijn altijd laaiend enthousiast voor 
de de koningsparen. Duizenden mensen die jou “leve de koning” 
toeroepen … ik krijg kippenvel als ik eraan terugdenk.”

””””””””””””””””””””””””””
””””””””””””””””
“Ik zou graag nog eens koning zijn, maar mijn grootste droom is om 
de schietwedstrijd op het OLS te winnen. De winnende schutterij mag 
dan den Ouwe Limburger organiseren. Zo halen we niet alleen 
ttienduizenden schutters en bezoekers naar As, maar als koning ben je 
vooral de gastheer van het grootste culturele volksfeest der beide 
Limburgen.”

“Een blijvende herinnering is het zilveren schild dat elke koning dient
te schenken aan de schutterij. Hierop staat telkens de naam van de 
koning en het jaartal gegraveerd. Tijdens optochten draagt de koning
alle schilden op zijn lijf. Omdat de schutterij al sinds 1644 bestaat,
iis het natuurlijk een hele eer om met deze waardevolle collectie
naar buiten te treden.”

2005


