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PROGRAMMABOEKJE

GELDERS KAMPIOENSCHAP 
VENDELEN INDOOR

Zondag 26 maart 2023 | 09.15 uur | Sporthal Triominos DuivenZondag 26 maart 2023 | 09.15 uur | Sporthal Triominos Duiven| | Sporthal Triominos Duiven

https://www.schuttersnet.nl/
https://ogduiven.nl/
https://www.gilderemigiusduiven.nl/
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Programma
Sporthal Endesprong

8.30 uur Ontvangst deelnemende vendeliers.

10.00 uur Start kinderdorp met diverse 
activiteiten.

11.00 uur Start muzikaal feest met Duo Jersey. 
Toegang voor deelnemers vendel 
wedstrijden en bezoekers.

17.15 uur Einde muzikaal feest en kinderdorp.

Sporthal Spoorzone

Ochtendprogramma
8.30 uur Ontvangst genodigden.
9.00 uur Commandantenbespreking.
9.15 uur Openingsceremonie met medewerking 

Gilde st. Remigius en Liemers Harmonie 
Duiven.

9.50 uur Start vendelwedstrijden.
12.00 uur Einde vendelwedstrijden.

Pauzeprogramma
12.00 uur Start roofvogelshow.
13.00 uur Einde roofvogelshow.

Middagprogramma
13.00 uur Commandantenbespreking.
13.30 uur Start vendelwedstrijden.
16.30 uur Einde vendelwedstrijden.
17.30 uur Prijsuitreiking.

Deelnemende verenigingen
Gilde St. Remigius, Duiven

Schutterij Onderling Genoegen, Duiven

Schutterij E.M.M., Groessen

Schuttersvereniging St. Anna, Oud-Zevenaar

Schutterij St. Andreas, Zevenaar

Schutterij E.M.M., Giesbeek

Schuttersgilde Claudius Civilis, Pannerden

Gilde St. Jan, Babberich

Schutterij Eensgezindheid, Aerdt

Schutterij E.M.M., Ooy-Zevenaar

Schuttersgilde Vrede en Vriendschap, Herwen

R.K. Schutterij St. Hubertus, Groesbeek

Schutterij Eendracht, Ooij

Schuttersgilde St. Bavo, Angeren

De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel  

van Doornenburg en Honderd Morgen

Schuttersgilde St. Sebastianus, Gendt

Jong St. Sebastianus, Gendt

Schanskloppers, Lievelde

Onze Lieve Vrouwe Gilde, Varselder – Veldhunten

Schutterij De Eendracht, Wehl

Schutterij St. Martinus Schuttersgilde, Megchelen

St. Switbertus, Lichtenvoorde

Schutterij St. Jan, Kilder

Schutterij St. Martinus, Gaanderen

Schuttersgilde St. Hubertus, Ul�t

Schutterij De Eendracht, Nieuw –Wehl

Schutterij St. Martinus, Dichteren

Schutterij Wilhelmina, Azewijn

Schutterij De Eendracht, Etten

Schutterij De Eendracht, Ul�t

Schuttervereniging St. Antonius, Lengel

St. Walburgisgilde, Netterden

Schuttersgilde St. Joris, Ul�t

Schuttersgilde Loil-Vooruit, Loil

Schutterij St. Martinus, Gre�elkamp Didam

Schutterij St. Isidorus, Oud-Dijk

Locatie: Sportcentrum Triominos, Eltensestraat 4, 6922 JB Duiven

https://www.gilderemigiusduiven.nl/
https://ogduiven.nl/
http://www.emmgroessen.nl/
https://schutterijstanna.nl/
https://st-andreas-grieth.nl/
https://schutterijemmgiesbeek.nl/home
https://www.claudiuscivilis.nl/
https://www.gildestjan.nl/
http://www.schutterijeensgezindheid.nl/
https://www.schutterijemm.nl/
https://www.vrede-en-vriendschap.nl/
https://hubertusgroesbeek.nl/
https://www.schutterij-eendracht.nl/
http://www.stbavoangeren.nl/
https://www.schutterijdoornenburg.nl/
https://www.schutterijdoornenburg.nl/
https://www.sebastianus.nl/
https://www.sebastianus.nl/onderdelen/jong-st-sebestianus
https://www.schanskloppers.nl/
https://www.varsselderveldhunten.nl/index.php/olv-gilde
http://www.eendrachtwehl.nl/
https://schuttersgilde-megchelen.nl/
https://www.st-switbertus.nl/
https://schutterijsintjankilder.nl/
https://stmartinusgaanderen.nl/
https://sinthubertusulft.nl/
https://www.schutterij-de-eendracht.nl/
https://www.stmartinusdichteren.nl/
https://www.facebook.com/SchutterijWilhelminaAzewijn/
https://eendrachtetten.nl/
https://eendrachtulft.nl/
https://st-antonius-lengel.nl/
http://www.sintwalburgis.nl/
https://sintjorisulft.nl/
https://loilvooruit.nl/
http://stmartinusgreffelkamp.nl/
https://isidorus.oud-dijk.nl/
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Een schutters-
evenement met 
allure
Beste Schuttersvrienden en 
vriendinnen, Gildebroeders 
en zusters.

Eindelijk mogen wij na 3 jaar 
het Gelders Kampioenschap 
Vendelen Indoor organiseren. 
Wij doen dit echter niet 
alleen. Ik kan u met trots 
mededelen dat onze zuster-
vereniging Onderling Genoe-
gen medeorganisator is.

Wie kent niet het lied “hand in hand kameraden”. 
Met dit credo gingen de leden van Gilde St. 
Remigius en Schutterij Onderling Genoegen medio 
mei 2022 aan de slag. Vanuit beide verenigingen 
kwamen vrijwilligers naar voren die de handen 
ineensloegen en samen de Projectgroep GKVI 
vormden. 

Een van de eerste taken van de projectgroep was 
het in kaart brengen van het evenement. De 
projectgroep kwam al snel tot de conclusie dat er 
meerdere werkgroepen in het leven geroepen 
moesten worden om het evenement goed te 
kunnen organiseren.
Dankzij al die werkgroepen staan we nu aan de 
vooravond van een schuttersevenement met allure!
Te beginnen op zaterdagavond 25 maart, het grote 
verbindingsfeest voor alle leden en vrijwilligers van 
het Gilde St. Remigius en Schutterij Onderling 
Genoegen.

Zondag 26 maart zullen 36 schutterijen de strijd 
aangaan om het Gelders Kampioenschap Vendelen 
Indoor.

Ik wil iedereen die een bijdrage aan dit evenement 
hee�t geleverd hartelijk bedanken. Zonder jullie 
inzet was dit onmogelijk geweest.

Hennie van Huet 

Voorzitter Gilde St. Remigius

Hoe mooi kan het 
zijn?
Schuttersvrienden en 
vriendinnen,

Na een gedwongen pauze 
van 3 jaar staat het Gelders 
Kampioenschap Vendelen 
Indoor eindelijk weer op de 
kalender. Een ongekend 
aantal vendelkorpsen hee�t 
zich ingeschreven om deel 
te nemen aan deze dag. 

Hiermee is wederom bewezen dat het vendelzwaai-
en in al zijn verschijningsvormen lee�t in Gelderland. 
Het aloude vendelgebed waarin de strijd tussen 
goed en kwaad wordt uitgebeeld vormt de solide 
basis voor deze mooie traditie. Een traditie die ook 
meegaat met de huidige tijdgeest. Naast het 
klassieke vendelen zien we daarom vandaag ook de 
acrobatische en showvarianten die het vendelspel 
zo aantrekkelijk maken voor nieuwe generaties 
vendeliers. Hoe mooi is het dat we dat vandaag in 
Duiven mogen aanschouwen en beleven.

Hoe mooi is het ook dat dit evenement in een 
gezamenlijke inspanning georganiseerd wordt door 
het Gilde Sint Remigius en schutterij Onderling 
Genoegen. Het Gilde Sint Remigius bestaat dit jaar 75 
jaar. Daaruit is ook oorspronkelijk het idee ontstaan 
om het GKVI in 2023 naar Duiven te halen. Schutterij 
Onderling Genoegen kent al zolang wij ons kunnen 
herinneren een rijke vendeltraditie en hee�t dit 
evenement al eerder georganiseerd. Trots zijn we dat 
beide verenigingen nu de handen ineen hebben 
geslagen en samen de organisatie hebben opgepakt. 
De bundeling van krachten van beide verenigingen 
met elk hun specifieke kunde en ervaringen gee�t een 
prima uitzicht op een geslaagde dag.
Vendeliers van Gelderland, supporters, genodigden 
en belangstellenden, voel je welkom in Duiven. 
Speciaal aan de vendeliers: Succes met jullie 
wedstrijden vandaag. We wensen iedereen toe dat je 
met een tevreden gevoel weer huiswaarts kunt gaan. 
En mocht je niet die prijs hebben gewonnen die je 
graag wilde hebben? Wees er dan van overtuigd dat 
onze prachtige vendeltraditie in ieder geval de 
winnaar is vandaag. Hoe mooi kan het zijn?

Frans Dieker, 
Voorzitter schutterij Onderling Genoegen Duiven



Jouw lokale 
elektronicawinkel Inbouwen en installeren Reparatieservice

Pastoriestraat 9  |  6921 BX Duiven |  + 0316 280 708  |  reezoduiven@electroworld.nl 

www.electroworld.nl

Reezo Electro 
World 
Duiven

vakkundig 
& 

persoonlijk

Projecten Contractmanagement Energie Comfort Veiligheid

Specialisten in het verwezenlijken van een aangenaam klimaat!
Kijk voor meer info op wta-bv.nl

Huisvestingsmanagement

https://www.wta-bv.nl/
https://www.heisterkamp.eu/nl
https://www.electroworld.nl/store/electro-world-ree-zo-pastoriestraat
https://www.imc-pro.nl/
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Sierlijk en sportief
Het vendelen is een 
prachtige traditie. Het is 
een sportieve activiteit 
die behendigheid en 
kracht vraagt. Maar 
sierlijkheid staat voor-
op. De figuren vloeien 
als het ware in elkaar 
over.

Ik ben dankbaar dat het Gelders kampioenschap 
vendelen indoor dit jaar in onze gemeenschap 
wordt gehouden. Veel dank gaat uit naar de 
organiserende verenigingen: Gilde St. Remigius en 
Schutterij Onderling Genoegen. Hoe mooi dat ze dit 
samen organiseren!

Het vendelen in onze streek is nauw verweven met 
de schutterijen en gilden. Het is prachtig dat we 
deze tradities in ere houden. Tegelijk zullen we met 
onze tijd mee moeten gaan om aantrekkelijk te 
blijven. Voor jong en oud. Voor man en vrouw.

Er zijn verschillende disciplines binnen het 
vendelen. Als korps en individueel. Het klassieke 
vendelen en het acrobatisch vendelen. Voor alle 
varianten heb ik veel bewondering. Het vraagt veel 
discipline en training.

Het kampioenschap daagt uit tot topprestaties. Er 
is competitie en er worden prijzen toegekend aan 
de besten. Tegelijkertijd is er een sfeer van 
saamhorigheid. We zijn samen onderdeel van een 
geweldige cultuur en traditie. Een samenbindende 
cultuur die past bij onze streek.

Ik wens alle deelnemers en toeschouwers een 
fantastisch evenement toe. Veel succes, plezier en 
voldoening! Geniet. Haal oude vriendschappen aan 
of maak nieuwe.

Huub Hieltjes,

Burgemeester van Duiven en lid van de Gilderaad

Een evenement 
van verbroedering
Beste Vendeliers van 
Gelderland, geachte 
bezoekers, dames en 
heren, 

Namens het bestuur van de 
Gelderse Schuttersfederatie, 
St. Hubertus, heet ik u allen 
van harte welkom op het 
spannendste en leukste 
evenement voor de vendeliers van Gelderland.  
Niet alleen omdat het een evenement is van 
presteren, maar ook een evenement is van verbroe-
dering in de ruimste zin van het woord. Vandaag 
zien we elkaar onderling als vendeliers weer na een 
lange tijd van onderbreking. Vandaag kunnen we 
onze krachten weer meten met elkaar en met 
elkaar weer spreken over dat gevoel van vendel-
zwaaien. Want….. het vendel is in beweging. Zo 
hoort het ook hoor ik u denken.  
Vendels zijn het mooiste om te aanschouwen als ze 
in beweging zijn. 

Veel jeugd bij het vendelzwaaien 
Maar vendelzwaaien is meer dan alleen een vendel 
dat gedraaid wordt. Zo wordt er momenteel ook 
onderzoek gedaan naar dat vendelzwaaien in 
Gelderland en hoe we dat nog aantrekkelijker 
kunnen maken voor de toekomst hier in onze 
mooie provincie. Natuurlijk is er veel jeugd bij het 
vendelzwaaien betrokken en daar zijn we trots op.  
Het is en blij�t een sportieve uiting van een 
cultureel erfgoed. En als we dat al vroeg op onze 
jeugdleden kunnen overbrengen dan slaan we de 
spijker gelijk goed op zijn kop. Nu hoor ik u mis-
schien denken, hoezo nog aantrekkelijker maken? 
We zien immers al acrobatische en showvendeliers 
de arena betreden en we zien nog steeds het 
klassieke vendelzwaaien perfect ten uitvoer worden 
gebracht. Wat kan er dan nog beter en mooier?

Welnu, afgelopen jaar mochten wij als bestuur een 
document ontvangen wat na langdurige  
gesprekken en probeersels door een commissie van 
10 personen, federatie breed, is samengesteld.  
Dit document gaf ons een leidraad aan, wat er 
eventueel nog beter en anders zou kunnen omtrent 
de algehele invulling van dat vendelzwaaien in 

Lees verder op pag. 7 >>
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https://www.duiven.nl/


          
www.cruxx.nl

          
www.cruxx.nl

OUDE TOLSTRAAT 1, DUIVEN, TELEFOON 0316 - 26 12 62

OPEL IN DE LIEMERS
ONDERHOUD EN ONDERDELEN
AUTOBEDRIJF FRANS VOS

OPENINGSTIJDEN MA T/M VR 7.30 - 17.30 UUR        WWW.FRANSVOS.NL

Kütschruiter Groessen BV
Loonbedrijf-grondverzet-containerver-

huur-handelsonderneming
www.kutschruiter.nl

Kütschruiter verhuur
-Agregaten verhuur-

www.huurstroom.com

Helhoek 32, 6923 PE Groessen. Tel: 0316-344000
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Veldman Makelaardij
De Tamboer 26, 6921 TD Duiven    
0316 - 848 033    
www.veldmanmakelaardij.nl

Huis kopen of verkopen? 
Oversluiten of verbouwen? 

Wij adviseren en taxeren met  
u mee!

Veldman Makelaardij
De Tamboer 26, 6921 TD Duiven    
0316 - 848 033    
www.veldmanmakelaardij.nl

Huis kopen of verkopen? 
Oversluiten of verbouwen? 

Wij adviseren en taxeren met  
u mee!

Veldman Makelaardij
De Tamboer 26, 6921 TD Duiven    
0316 - 848 033    
www.veldmanmakelaardij.nl

Huis kopen of verkopen? 
Oversluiten of verbouwen? 

Wij adviseren en taxeren met  
u mee!

Veldman Makelaardij
De Tamboer 26, 6921 TD Duiven    
0316 - 848 033    
www.veldmanmakelaardij.nl

Huis kopen of verkopen? 
Oversluiten of verbouwen? 

Wij adviseren en taxeren met  
u mee!

https://cruxx.nl/
https://www.jansenduiven.nl/pages/
https://www.vanierseltransport.nl/
https://www.kutschruiter.nl/
https://www.heilbronmakelaardij.nl/vestiging/duiven/
http://www.kinkelder-duiven.nl/
https://www.derksenschoenmode.nl/nl/
https://www.fransvos.nl/
https://www.facebook.com/Loonbedrijf-Gebr-Van-Huet-511813132184492/
https://www.veldmanmakelaardij.nl/
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Gelderland. Dit ook, om het met name interessant 
te houden voor de ‘jeugdige’ vendeliers die al 
snel de verplichte slagen onder de knie hebben, 
maar dan toch op zoek zijn naar extra uitdagin-
gen. 
En naar voorbeeld van onze buurlanden, met 
name België, hebben wij het geheel aan vendel-
zwaaien dan nog eens verder uitgediept en gaan 
we eens bezien waar we aanpassingen aan slagen 
en uitvoeringen kunnen doorvoeren. Het rapport is 
opgepakt en momenteel werkt een nieuwe groep aan dit 
document om te komen tot doorvoeringen in reglemen-
ten en gebruiken. 

Maar dat betekent niet dat er vandaag al nieuwe 
klasseringen te zien zullen zijn, alhoewel ik elk jaar weer 
verrast ben met het aantal aan nieuwere slagen die 
worden uitgevoerd. 
Kortom, het vendel is dus in beweging! Letterlijk en 
figuurlijk. Daarom hoop ik ook dat jullie ons vandaag, als 
publiek, weer laten genieten van synchronie van durf en 
van acrobatie. Zet je beste beentje voor zei men vroeger, 
maar hier zou ik willen zeggen: zet je juiste been voor, 
pak het vendel met de juiste hand op, en laat die 
synchronie duidelijk zien in het verhaal van het goede 
en het kwade. 

Ik wens jullie allemaal vandaag bijzonder veel succes en 
ook veel gebroederlijke momenten toe. 

Als laatste wil ik de organiserende verenigingen,  
St. Remigius en Onderling Genoegen uit Duiven ontzet-
tend bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij de 
organisatie van deze dag. Mooi dat de saamhorigheid in 
het vendelzwaaien zo wordt uitgevoerd in een gemeen-
schap. Dank daarvoor.  

Wim Sanders,

Voorzitter Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus. 

Kinder/jeugd activiteiten
Naast al die vendelpracht, is er ook aan
ontspanning gedacht.

Omdat het een bijzondere en feestelijke dag is wordt er 
tijdens het GKVI flink uitgepakt. De vendeliers zullen 
deze dag niet de enigen zijn die in beweging zijn.

Kom tussendoor lekker ravotten in het kinder- jeugd 
gedeelte naast de feestzaal.

Doe een wedstrijdje op de (14) meter lange Jungle-
surivalbaan;
Spring jij het hoogst op één van de luchtkussens? 
Er is er ook één voor de allerkleinsten;
Toe aan wat uitdaging? Speel dan één van de 
interactieve spellen;
Ook is er nog een ballenbak;
“POP-POP-POP” Wat hoor ik? Wat ruik ik? Popcorn!

Doe je het liever wat rustiger aan?
Er is ook een speciale knutseltafel voor de handige 
handjes waar je een hele leuke verrassing kan creëren. 
En we snappen helemaal dat de looks er natuurlijk ook 
toe doen op zo’n bijzondere dag, daarom kun je jezelf 
verfraaien met één van de mooiste glittertattoos.
In de pauze van de vendelwedstrijden is er rond 
12.00 uur een grote roofvogelshow verzorgd door 
De Valkenhof in de vendelzaal.
Nieuwsgierig? Kijk alvast op www.devalkenhof.nl.

De kinder- en jeugdactiviteiten worden mede mogelijk 
gemaakt door:
Autoservice Willemsen, S.T.I.P.P. inpakken, 
Autobedrijf Frans Vos, IMC PRO Eric Klappers.
De roofvogelshow wordt u aangeboden door:
Van Doorn Isolatie, Sasha Diertotaal.
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https://www.facebook.com/stipp.inpakken
https://www.devalkenhof.nl/index.php/nl/


Ebbers doe het zelf
Meentsestraat 93
6987 CL Giesbeek
info@ebbersdoehetzelf.nl
www.ebbersdoehetzelf.nl
www.ebbersvuurwerk.nl

OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG:     13:00 - 18:00 UUR
DINSDAG:    08:30 - 18:00 UUR
WOENSDAG:    08:30 - 18:00 UUR
DONDERDAG:   08:30 - 18:00 UUR
VRIJDAG:     08:30 - 18:00 UUR
ZATERDAG:     08:30 - 17:00 UUR

VOOR DE DOE-HET-ZELVER,
ZZP’ER, VAKMAN EN 

VUURWERKLIEFHEBBER

Naamloos-1   1 25-1-2023   18:47:06

www.saschadiertotaal.nl

Arnhem

Loon- en grondverzetbedrijf

Tel. 026 - 311 82 97
www.loonbedrijfkriesels.nl

een persoonlijke uitvaart
voor elk budget

U bent altijd welkom  
voor een open gesprek.  

Bel 0487 - 518 249 of ga naar 
monutajacquelinereijers.nl.

Jacqueline Reijers Jacqueline Reijers

100x60 Adv Monuta Jacqueline Reijers - Jacqueline Reijers - Een persoonlijke uitvaart.indd   1 10-11-2022   14:00

https://www.ebbersdoehetzelf.nl/
https://www.saschadiertotaal.nl/
https://pietwacki.uwtopslijter.nl/
https://www.comanstransportbedrijf.nl/
https://www.loonbedrijfkriesels.nl/HOME/
http://www.vanboekelschilderwerken.nl/
https://www.monuta.nl/vestiging/jacquelinereijers/


Gilde St. Remigius
Drumfanfare en 
schutterij uit Duiven

Trouw, broederschap en dienstbaarheid. De 
drie pijlers van Schutterskring De Liemers.
Op zich drie weinig zeggende woorden, maar 
wanneer deze samen komen bij een muziek-
vereniging, leiden deze tot hele fantastische 
en memorabele gebeurtenissen. Trouw 
broederschap en dienstbaarheid zijn drie 
begrippen die bij het Gilde St. Remigius uit 
Duiven tot in haar diepste vezels verweven 
zijn.

Opgericht in 1948 door vrienden en inmiddels 
uitgegroeid tot een fantastische mooie club van
ruim 160 leden en donateurs. Waar het Gilde St. 
Remigius vroeger alleen nog maar bestond uit een 
handjevol tamboers, vendeliers en schutters, is de 
vereniging uit gegroeid tot een unieke en diverse 
club waar iedereen zijn of haar creatieve ei kwijt kan.
Iedereen die een stap zet in ons gezellige club-
gebouw zal de warmte en verbroedering voelen die 
onze schuttersvereniging met zich meebrengt.

Iedereen is welkom en wordt warm ontvangen 
binnen de vereniging. Het maakt niet uit of je het 
schuttersbloed met de paplepel ingegoten hebt 
gekregen, of juist helemaal nieuw bent in deze 
fantastische wereld. Juist dit is wat het Gilde St. 
Remigius zo bijzonder maakt. Bij ons is iedereen 
welkom en zorgen we voor elkaar. 

Voor elkaar door het vuur 
Saamhorigheid en gezelligheid gaan hand in hand en 
samen maken we de verenging groots in prestaties. 
Gezellig samen zijn wanneer het kan en gediscipli-
neerd wanneer het moet. Als er gestreden wordt om 
de prijzen, staan we met z’n allen als één man achter 
de vereniging en gaan we voor elkaar door het vuur. 
Zodra het Gilde gesteven en gestreken klaar staat in 
het blauw en geel wachtend op de commando’s van 
de hoofdcommandant, is iedereen geconcentreerd 
bezig om een strak optreden weg te geven.

Wat het Gilde St. Remigius nog meer bijzonder 
maakt, is dat de vereniging niet alleen uit schutters 
bestaat maar dat wij ook een fantastisch vendel-
korps, o¬cierenkorps en muziekkorps hebben. 
Onderweg wordt er een mooi stukje muziek 
gespeeld, dansen de vaandels en marcheert het 
korps op de klanken van de muziek en maken de 
glimmende pracht en praal van de boogschutters en 
o¬cieren het plaatje compleet.

Het hoogtepunt binnen het Gilde St. Remigius is het 
jaarlijkse schuttersfeest en de kermis die hierbij 
hoort. Je kan hier bijna niet omheen, want deze 
geweldige festiviteit vindt plaats in het hart van het 
dorp. Elk 4e weekend van juni gaat het los en wordt 
er groots gefeest met de gehele gemeenschap. 
Binnen de Duivense gemeenschap maar ook ver 
daarbuiten geven wij optredens weg waar niet alleen 
de leden van genieten, maar zeer zeker ook alle 
toeschouwers die aan de kant van de weg staan. 

Schroom niet en kom gerust een keertje langs in 
ons gezellige clubgebouw aan de Visserlaan 35 en 
laat je verrassen in deze wondere wereld van 
broederschap, trouw en dienstbaarheid.
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Het maakt niet uit of je het 
schuttersbloed met de paplepel 

ingegoten hebt gekregen, of 
juist helemaal nieuw bent

”

”

https://www.gilderemigiusduiven.nl/
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Verenigingen slaan de handen ineen 
voor organisatie Gelders Kampioenschap 
Vendelen Indoor
Gilde St. Remigius en Schutterij Onderling 
Genoegen hebben de handen ineen gesla-
gen voor de organisatie van het Gelders 
Kampioenschap Vendelen Indoor in 2023. 
Tijdens dit kampioenschap strijden ruim 
400 vendeliers van maar liefst 36(!) vereni-
gingen uit heel Gelderland, in hun klasse, 
om de titel Gelders Kampioen.

In april 2022 zijn achter de schermen de eerste 
oriënterende contacten gelegd met de besturen 
van beide verengingen om deze kampioenschappen 
samen te organiseren en er een echt “Duuves-
vendelfeestje” van te maken. Na goede gesprekken 
met een delegatie van beide besturen en goedkeu-
ring door de voltallige besturen is er een “GO” 
gegeven om met beide verenigingen dit prachtige 
indoor evenement samen te organiseren en naar 
Duiven te halen.

Sturende krachten 
De “projectgroep GKVI 2023” is in het leven geroe-
pen waarin vanuit Gilde St. Remigius: Frans Meijer, 
Ronald Gidding en Alex Mulder en vanuit Onderling 
Genoegen: Geert Roelofs, Reinhold Kelderman en 
Pascal Sessink zitting hebben genomen. Deze zes 
personen zijn de afgelopen periode de sturende 
krachten geweest achter het Gelders kampioen-
schap.  Nadat de projectgroep is opgericht en zij de 
grove lijnen hebben geschetst voor dit prachtige 
evenement, zijn er werkgroepen opgestart en 
ingevuld met enthousiaste werkgroepleden vanuit 
beide verenigingen. De diverse werkgroepen 
hebben samen het GKVI 2023 écht handen en 
voeten gegeven. Zij zorgen er samen met de vele 
vrijwilligers voor dat alles voor het GKVI klopt, 
geregeld is en er een schitterend (familie-)pro-
gramma staat voor de vendeliers met hun suppor-
ters, de inwoners van Duiven én alle andere 
belangstellenden welke natuurlijk van harte 
welkom zijn!

Het Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor kan 
niet doorgaan zonder onze sponsoren groot en 
klein. In dit boekje tre�t u een aantal advertenties 

aan. Graag vragen wij u, schutters, denk aan deze 
adverteerders. De ene dienst is de andere waard.

Naast de sponsoren, zijn we ontzettend blij met de 
medewerking van de Gemeente Duiven en Sporthal 
Triominos welke het GKVI een warm hart toe 
dragen. Waar zouden we als projectgroep zijn 
zonder alle vrijwilligers voor én achter de schermen 
in de voorbereiding, het weekend zelf en na afloop 
die het GKVI 2023 mede-mogelijk gemaakt hebben. 
Dankzij de inzet van deze groep fantastische 
mensen wordt het Gelders Kampioenschap 
Vendelen Indoor 2023 een enorm succes.

Namens de projectgroep wensen wij iedereen een 
fantastisch Gelders Kampioenschap Vendelen 
Indoor 2023 toe!

Alex Mulder, Ronald Gidding, Frans Meijer 
Geert Roelofs, Reinhold Kelderman, Pascal Sessink,

Bovenste rij v.l.n.r. Frans Meijer, Pascal Sessink, 
Reinhold Kelderman.
Onderste rij v.l.n.r. Alex Mulder, Ronald Gidding, 
Geert Roelofs.
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De liefde voor het vendelen zit diep

Tijdens het interviewen van verschillende 
vendeliers is maar al te duidelijk hoe diep 
hun liefde voor het vendelen zit. De meeste 
zijn bij de schutterij gekomen door hun 
ouders, maar Tycho Weijman verteld trots 
dat dit “echt door opa” komt. Toch zijn er 
steeds meer leden door de Join LHD dag, 
zoals Maud Beumer en Bente Geutjes. Luuk 
Rijssemus is ooit begonnen bij de mini 
Lee-Enfields, overgestapt naar het vende-
len en inmiddels doorgestroomd naar de 
senioren. De meesten zitten er al heel wat 
jaren bij, maar Rudie Peer 
spant de kroon. Hij vendelt al 
47 jaar bij Schutterij Onderling 
Genoegen en is nu comman-
dant bij de vendeliers.

Het mooiste moment van het jaar 
vindt iedereen toch wel de Kermis. 
Bram van den Born vindt dan vooral 
maandag overdag leuk: “Dat is wel de 
dag van het koningsschieten. Waar-
schijnlijk door het huldigen en de 
nieuwe koning is het altijd interessant en leuk.” 
Daarbij valt de dinsdagavond ook onder zijn 
favorieten: “Je hebt dan vaak dat op maandagavond 
alles wat afzwakt, maar op dinsdagavond komt 
iedereen en is het druk. Er hangt dan net een 
bepaalde extra sfeer.” Aniek van Leur voegt hieraan 

toe: “Samen met de schutterij door de straten van 
Duuve. Vier dagen lang een mooi feest maken met 
elkaar. Een moment om het hele jaar naar uit te 
kijken.” Rudie Peer en Wouter de Kinkelder denken 
hierbij dan ook aan de oefenavonden. “De samen-
horigheid met z’n allen bij elkaar. Er zijn geen 
buitenbeentjes in de ploeg, want iedereen wordt 
erbij betrokken, jong en oud, dat maakt geen snars 
uit.

Leukste herinnering 
Wanneer wordt gevraagd wat hun leukste herinne-
ring is bij het vendelen, horen we verschillende 
antwoorden. Voor Maud Beumer was dit toch wel 
het jaar dat haar vader koning werd, Bram noemt 

het Europees Schutterstre�en in 
Limburg en Rudie en Wouter 
denken dan terug aan de 
Sinterklaasoptochten in Amsterdam 
en Arnhem, de politie-taptoe en 
onze eigen taptoe, die altijd op de 
zaterdagavond de a�trap van de 
kermis betekende. Aniek noemt 
hierbij ook nog de wedstrijden 
waar zij aan mee doet. “Het 
moment voordat je aan een 
wedstrijd begint, die zenuwen. 
Dan altijd de gedachten, zoals de 

achterwaartse insteek wordt lastig met deze wind. 
Maar als je dan afmarcheert en het is gelukt, dan 
ben je zo ontzettend blij.”

De schutterij is een grote familie. Dat is ook wat de 
vendeliers aangeven bij wat hen aan de schutterij 

Er zijn geen 
buitenbeentjes in de 

ploeg, want 
iedereen wordt erbij 
betrokken, jong en 

oud, dat maakt 
geen snars uit

”

”



bindt. Daarbij noemen ze ook allemaal de gezellig-
heid, de sfeer met zijn allen, jong en oud. Suzan 
Klappers woont inmiddels voor haar studie in 
Tilburg maar komt toch nog graag terug voor alle 
evenementen van de schutterij. “Door de gezellig-
heid en de saamhorigheid is de schutterij voor mij 
echt een gevoel van thuiskomen. Zelfs mijn vrien-
den uit Tilburg vinden deze sfeer geweldig en gaan 
graag mee naar schuttersfeesten. Ik ben er erg trots 
op dat onze schutterij zo groot is en dat er zo veel 
interesse voor is. Er staan altijd zoveel mensen 
langs de kant te kijken.” Fenna van Brandenburg 
voegt hieraan nog toe dat ze het leuk vindt hoe blij 
mensen ervan worden. “Je ziet mensen met een 
lach toekijken”.

Eens vendelier, altijd vendelier 
En waarom dan vendelier worden? Daar is iedereen 
het wel over eens. “Het is gewoon heel gezellig en 
je bent hecht met de groep. Rudie zegt, “de gezel-
ligheid, de sfeer. Het is een totaalplaatje op zich.” 
Bram hee�t daar nog aan toe te voegen: “Je wordt er 
echt bij betrokken en daar wordt ook moeite in 
gestoken. Want… eens vendelier, altijd vendelier!” ’t Holland 35, 6921 GX  DUIVEN   |   T 0316 - 785 089   |   E info@autoservicewillemsen.nl   |   I autoservicewillemsen.nl 

IBAN NL41 INGB 0007 0097 63   |   BIC INGBNL2A   |   BTW NL002884080B68   |   KvK 76900487  

Wij gaan verhuizen! 
Vanaf 14 februari 2023 vindt u ons op ons nieuwe adres; 

’t Holland 1, 6921 GX  DUIVEN 
T 0316 - 785 089   |   E info@autoservicewillemsen.nl

Sponsoren achter de schermen
• AMC verhuur Tel. 06 4658 5859
• OG-Tent
• Drukkerij Pronto Print Duiven
• CESAR Bloemen
• Schipper Vlees en BBQ Zevenaar
• De Kaastobbe, Kosterstraat 11 Duiven

Fotografie: Jacques Kok

http://www.autoservicewillemsen.nl/
https://deogtent.nl/
https://www.pronto-print.nl/
https://www.facebook.com/bloemenhandelcesar/?locale=nl_NL
https://schippervleesenbbq.nl/
https://dekaastobbe.nl/


Schutterij Onderling Genoegen is een 
moderne, uit tradities gevormde vereniging 
die in haar handelen de traditionele leus 
‘broederschap, trouw en dienstbaarheid’ 
vertaalt naar de begrippen ‘betrokkenheid, 
respect en sociale verbondenheid’. 

Het doel van de schutterij is het levend houden van 
haar tradities en deze te gebruiken voor de Duivense 
Gemeenschap. Denk daarbij aan het Koning-
schieten, de schuttersmis en processie, het beieren, 
deelname aan Koningsdag en Dodenherdenking, 
aubades bij zorgcentra, deelname aan evenementen
binnen en buiten de regio en uiteraard natuurlijk 
het Vendelen.

Het bestaan van Schutterij Onderling Genoegen 
gaat terug naar 1896 en kent sindsdien een rijke en 
mooie geschiedenis. Anno 2023 is de schutterij een 
bloeiende vereniging met haar wortels diep in de 
Duivense gemeenschap.
Schutterij Onderling Genoegen benadrukt dat zij 
een moderne vereniging is die is ontstaan uit en 
gevormd door haar tradities. Denk aan Koning-
schieten, Beieren, de jaarlijkse “Eed van trouw” aan 
wereldlijke en kerkelijke overheden, de schutters-

Schutterij Onderling Genoegen
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viering en aansluitende processie en natuurlijk het 
vendelen. Deze tradities worden in stand gehouden 
en, waar mogelijk en zinvol, afgestemd op de 
tegenwoordige tijd. Alleen dan kunnen zij succesvol 
overgedragen worden naar nieuwe generaties.

De schutterij bestaat uit een groot aantal secties 
waaronder een grote vendelgroep, het keurkorps 
Lee-Enfields en de Junior Lee-Enfields, de marketent-
sters, een hand-en kruisbooggroep en een o¬cieren-
sectie waar een jonge dames-o¬cierengroep “de 
Sabella’s” deel van uitmaken. 
De schutterij is ook “Join! LHD en OG” (Liemers 
Harmonie Duiven en Onderling Genoegen) waarmee 
de jeugd al jong betrokken wordt bij schutterij en 
harmonie.  

Om in dienst van de samenleving te treden, hee�t 
Schutterij Onderling Genoegen een actieve deel-
name aan diverse vrijwilligersacties onder de 
noemer “OGdoet”.   
Onder die vlag hee�t de schutterij onder meer 
meegewerkt aan het opknappen van het schoolplein 
van de Remigiusschool, het verven van de blokhut 
van Scouting Duiven,  het leveren van vrijwilligers 
voor de sinterklaasintocht, een meezingmiddag in 
Thuvine en het opruimen van zwerfvuil langs de 
oevers van de Rijn (Rijnjutten).

https://ogduiven.nl/


Marconistraat 33
6902 PC Zevenaar

T 0316 - 34 10 12
I autovreman.nl
E info@autovreman.nl

180 x 90 mm

Impact 69d, 6921 RZ Duiven
+31 6 82 36 65 12
Info@vandoornisolatie.nl
Vandoornisolatie.nl

https://www.liemersfietsen.nl/
https://www.slaapspecialistdrempt.nl/
https://www.autovreman.nl/
https://www.lipsaannemers.nl/
https://vandoornisolatie.nl/
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Vendelen meer dan vlaggenzwaaien
Wikipedia zegt over vendelen onder andere 
het volgende: “Vendelen, beter bekend 
onder de term vendelzwaaien of vlaggen-
zwaaien, is een sport waarbij behendigheid 
en lenigheid centraal staan.” En een stukje 
verder: “Nu, wat is vendelen precies? Wel, 
vendelen is, zoals gezegd, vlaggenzwaaien. 
Zwaaien met een vlag, dus. Maar het is 
eigenlijk veel meer dan dat.”
Maar wat is er dan meer? Probeer dat maar 
eens te omschrijven.

Gradus Hugen, ons aller leermeester in het vende-
len, hee�t ons altijd meegegeven dat het vendelen 
moet worden gezien als een gebed. Als een uitbeel-
ding van de strijd tussen goed en kwaad. Iedere 
‘slag’ met het vendel hee�t zo zijn eigen betekenis. 
Iedereen hee�t wel zo zijn eigen uitleg bij de 
verschillende slagen. Uiteindelijk komt het echter 
neer op de strijd voor het recht, de onkreukbaar-
heid van het vendel, de bescherming tegen het 
kwade en het nooit opgeven. Het vendel zal blijven 
zwaaien en de grond niet raken.

Met het vendelgebed alleen ben je er nog niet als 
je de speciale betekenis van het vendelen voor het 
voetlicht wilt brengen. Met het vendelen willen we 
immers niet alleen maar een strijd uitbeelden. We 
willen eigenlijk ook altijd een eer bewijzen aan hen 
voor wie het vendel wordt gezwaaid. We staan er 
niet zo bij stil, maar er wordt eigenlijk nooit ‘zo 
maar’ gevendeld. Altijd is het vendelen een eer-
betoon aan iets of iemand.

Wij vendelen voor ons koningspaar, voor onze 
wereldlijke en geestelijke overheden, voor onze 
jubilarissen, voor onze bejaarden. Zelfs tijdens 
vendelwedstrijden, wanneer het lijkt dat we alleen 
voor een jury vendelen, wordt het standaardvaan-
del van de schutterij opgesteld. Het vendelen blij�t 
ook op dat moment een eerbetoon aan ons 
vaandel, dat symbool staat voor schutterij en 
koningspaar.
Toch is het vendelen niet alleen maar een serieuze 
bezigheid. We weten dat de gemiddelde vendelier 
zich prima in kan houden wanneer hij nog ‘de mat’ 
op moet. Maar zit het werk er op, dan is hij een 
schutter als ieder ander. Tre�end is dit neergelegd 
in het volgende rijmpje dat ik ook ergens tegen-
kwam.

Het is lastig om een verklaring te geven voor het 
gevoel dat vendelen met zich mee brengt. Het 
gevoel van het aanschouwen van een kleurrijk 
vendelspel. En al helemaal niet het gevoel van het 
deelnemen hieraan. De kik van het perfecte 
optreden. Het vendel dat precies doet wat jij wilt. 
Je moet het zelf echt eens meemaken.

Frans Dieker



    

www.fonkeschilderwerken.nl

    Fonke.schilderwerken@gmail.com
    06  31 97 62 71    
    

 Vraag vrijblijvend, via de QR code, een offerte aan onder vermelding van GKVI 2023. 

 Indien u akkoord gaat met de offerte, gaat er 5 % naar de organiserende verenigingen.

* actie geldig t/m 31 dec 2023

MULDER I arnhemaccountancy & advies

Heiliglandsestraat 13C, Groessen | Kronenburgsingel 60-21, Arnhem
info@mulderarnhem.nl | www.mulderarnhem.nl | Bel voor een (vrijblijvende) afspraak: 026 – 323 3343

HELDERE ADVISERING
KENNIS VAN ZAKEN

Alle administratieve en fiscale zaken perfect op orde: samenstelling 
jaarrekeningen en belastingaangiften, verwerken van salarissen en

administratie, fiscaal en bedrijfseconomisch advies. 
Het kantoor voor (startende) mkb’ers en directeur-grootaandeelhouders.

Deskundig, no-nonsense, persoonlijk, accuraat, enthousiast, écht maatwerk. 

HELDERE ADVISERING
KENNIS VAN ZAKEN
HELDERE ADVISERING

https://www.fonkeschilderwerken.nl/
https://www.mulderarnhem.nl/



