
Kruisboog op Doel (28m)Overige disciplines
Bij het Sint Catharinagilde in Hilvarenbeek 
wordt reeds sinds de heroprichting 
geschoten met de kruisboog op doel. Dit 
krachtige middeleeuwse wapen (zonder 
terugslag) brengt de pijl met hoge snelheid 
middels een boog naar het doel - 28 meter 
verder. 
Zware bogen, dus zware sport? 
De kruisbogen hebben een behoorlijk 
gewicht, soms tientallen kilo’s, toch vergt 
dankzij de balans van de kruisboog, het 
schieten weinig constante lichamelijke 
inspanning. Dit maakt deze sport bijzonder 
geschikt voor alle leeftijden (vanaf 16 jaar).

Tijdens optochten worden de gilden 
voorgegaan door tamboers, vendeliers en 
soms zelfs een standaardruiter. 
Meerdere keren per jaar krijg je de kans 
om de strijd aan te gaan met andere 
verenigingen om te laten zien dat jij de 
bèste bent in jouw discipline.

Tamboer
Dit is naast het vendelen bij uitstek een 
leuke activiteit voor jongeren. Je hebt 
wekelijks les en leert ritme en marsmuziek.
Een leuke hobby die je ook samen met 
je vrienden zou kunnen doen (training in 
Goirle).

Vendelier
De meest kleurrijke functie in het gilde is 
die van vendelier. Met een kleurrijk vendel 
diverse slagen draaien, op de muziek van 
de gildetrommen. Een prachtig gezicht voor 
de toeschouwers en vooral héél leuk om te 
doen.

Standaardruiter
Heb jij een eigen paard en zou je jezelf 
graag een nieuwe discipline aanleren? Als 
standaardruiter van een gilde heb je tijdens 
optochten en wedstrijden de kans om jezelf 
samen met jouw paard te presenteren. Een 
van de mooiste functies binnen het gilde. 

Mannen of vrouwensport?
Binnen onze sport zijn vrouwen en mannen 
volledig gelijk aan elkaar. Dat dit terecht is 
bewees Anne Wittebol, die zich als vrouw 
tussen de mannen Koning schoot. Toch is 
er voor de dames de mogelijkheid om te 
kiezen voor een boog met minder gewicht. 
Hetgeen het schieten comfortabeler maakt.

Compentitie
In onze regio zijn 5 gilden (+- 100 schutters) 
actief met de kruisboog op doel. Zij 
hebben 5 wedstrijden per jaar, waar je de 
gelegenheid hebt een zilverstuk te winnen. 
Daarnaast is er ook een wintercompentitie. 
Om het voor iedereen aantrekkelijk te 
houden is er een A, B en C klasse. 

Een gilde waar je kunt doen wat je zelf leuk vindt

Bezoekadres:
Roodloop 3
5081 XZ Hilvarenbeek
Secretariaat:
Elsakkersstraat 63
5081 GM Hilvarenbeek

Aangesloten bij de gildenkring 
Kwartier van Oirschot 
Federatienr. 1407

www.sintcatharinagilde.nl
facebook.com/sintcatharinagilde

Inlichtingen:
info@sintcatharinagilde.nl
013-590 9335

Colofon

Verenigingsavond
Iedere maandagavond  
vanaf 20.00 uur 

Sint Catharinagilde 
Hilvarenbeek

Schieten &
Genieten
voor jong en oud

Daar ben je welkom!



Wil jij de initiatieven van ons gilde 
graag een warm hart toe dragen, vind 
je het belangrijk dat de gilden kunnen 
blijven bestaan maar wil je (nog) geen 
lid worden? Word dan ambassadeur 
van het gilde! Voor slechts € 3,- per 
maand ben je Ambassadeur en ‘vriend’ 
van het gilde. Hiervoor nodigen wij je 
graag uit voor een jaarlijkse gezellige 
avond (inclusief eten) en word je 
uitgenodigd op één of meerdere 
schietwedstrijden. Vanzelfsprekend 
houden wij je af en toe op de hoogte 
van het gilde en de taken die wij 
uitvoeren.

Ambassadeur van het gilde worden?  
Dit kan eenvoudig via onze website:  
www.sintcatharinagilde.nl/ambassadeur

Voor bedrijven
Alle ambassadeurs van het gilde 
ontvangen jaarlijks een factuur voor 
de boekhouding.

Wat doen we met jouw bijdrage? 
Van jouw bijdrage betalen wij 
o.a. de huur van onze locatie, het 
onderhoud van ons materiaal 
en organiseren we non-profit 
evenementen en activiteiten in 
Hilvarenbeek. Onze vereniging zet 
zich o.a. in voor de volgende zaken; de 
bevordering van de samenhorigheid 
(gemeenschapsgevoel), het behoud 
van historie en de cultuurbeleving in 
de gemeente Hilvarenbeek.

Het gilde is een vereniging voor jong 
èn oud. Dat bewijzen de leeftijden 
van ons oudste (84) en jongste (12) 
lid. Daarnaast zijn zowel mannen als 
vrouwen van harte welkom. 

Als lid kies je zelf wat je wil 
doen binnen het gilde. Zo kun je 
bijvoorbeeld kiezen voor tamboer of 
vendelier. Ben je niet zo muzikaal of 
ritmisch aangelegd, dan kun je ook 
deel nemen aan de activiteiten zoals 
kruisboogschieten. Alle attributen 
(zoals de trom of kruisboog) die je 
hierbij nodig hebt ontvang je in eerste 
instantie in bruikleen van het gilde.  
Dit blijft zo totdat je eventueel zelf 
besluit het materiaal aan te schaffen.

Vanzelfsprekend willen we elkaar 
eerst graag leren kennen, daarom zijn 
alle activiteiten tot jouw mogelijke 
installatie half november kostenloos 
(m.u.v. verteer), daarna gelden de 
volgende tarieven;

Contributie (na installatie) per maand
 tot 12 jaar vanaf 12 jaar
1e jaar  € 1,-  € 9,-
2e jaar € 2,-  € 18,- 

Je hebt de gelegenheid om de contributie jaarlijks 
of maandelijks te betalen.

Lid van het gilde worden?  
Schrijf je in via onze website:  
www.sintcatharinagilde.nl/lid-worden

Iedere maandagavond zijn 
wij te vinden in het Gildehuis  
aan de Roodloop in Hilvarenbeek  
(nabij de parkeerplaats).  
Hier verwelkomen wij jou graag 
om eens te komen schieten of 
om gezellig een praatje te maken 
aan de bar. De deur is open van 
20.00 tot ongeveer 23.00 uur.  
Kom je liever niet alleen? Neem 
gerust iemand mee.
Iedereen is van harte welkom!

Het Sint Catharinagilde Hilvarenbeek 
biedt jou de mogelijkheid om bij ons een 
sportieve clinic te doen. Perfect geschikt 
voor vrienden, families en bedrijfsuitjes.

Een leuke afwisseling en met prijzen 
vanaf € 4,25 per persoon, bijzonder 
betaalbaar! Ook Dag-arrangementen 
mogelijk in combinatie met één van de 
Hilvarenbeekse musea.

Kijk op: sintcatharinagilde.nl
Of mail naar info@sintcatharinagilde.nl

Ambassadeur (vriend) 
van het gilde

Lid worden voor 
slechts € 9 per maand

Bedrijfsfeest, uitje of 
(kinder)verjaardag?

Een eeuwenoude vereniging die de aloude tradities in 
een hedendaagse uitvoering in stand houdt en waar 
broederschap hoog in het vaandel staat.

Het gilde is een fijne vereniging
 

met gewone gezellige mensen.
Zo’n vereniging waar je jezelf 
nog ècht Welkom voelt!

Sander van den Bosch

Je bent iedere 
maandag welkom
Oefen zelf een keer met kruisboog-
schieten (gratis) of kom gewoon  
gezellig iets drinken.  
Bij ons gilde ben je meer dan welkom,  
52 weken per jaar! 


