
Tijdens het jaarlijks Koningschieten op 10 juli 2016 is Tom Hegeman 

de nieuwe koning van het Schutsgilde St. Catharina geworden. 

Bij het 121e schots wist Tom de vogel naar de beneden te halen en 

is daarmee voor de 1e keer koning van het Catharinagilde. Tom is 

tamboer bij het gilde, komt uit Aarle Rixtel en studeert in Nijme-

gen. Het Catharinagilde heeft voor het eerst sinds de jaren 70 van 

de vorige eeuw een jonge Koning. Oude Deken Ron Peters; 

“geweldig zo’n jonge kerel die nu onze Koning is”. Tom was er al 

een paar jaar mee bezig om koning te worden en deze keer was het 

lot hem goed gezind. Tom wist, na een spannende strijd, het laatste 

stukje hout van de vogel van de schutsboom te halen en mag zich 

voor het jaar 2016-2017 koning van het gilde noemen.  

Tom Hegeman nieuwe Koning 
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Na de wedstrijden is Tom, staan-

de onder de schutsboom, geïn-

stalleerd. Naast hem zijn vrien-

din Lianne die heel treffend al in 

de kleuren van gilde gekleed 

was.  Onze nieuwe Koning was 

zichtbaar blij met het verwerven 

van de functie van Koning en be-

loofde plechtig aan alle verplich-

tingen te zullen voldoen. In de 

strijd om het erekruis wist ven-

delier Aaron Peters de vogel eraf 

te schieten bij het 112e schot. 

Aaron schoot voor het eerst mee 

en was zichtbaar blij met het 

verkrijgen van het erekruis 2016. 

Voor de kop, vleugels en staart 

van de vogel waren prijzen be-

schikbaar gesteld. Het gilde 

kreeg veel belangstelling. Dat 

had zeker te maken met het fan-

tastische weer. 
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Oplage: 65 stuks 

Het bestuur verwacht in september de nieuwe uniformen voor de tamboers en vendeliers gereed te 

hebben. Op dit moment wordt er gewerkt aan de laatste handelingen. De logo’s moeten nog op de 

hesjes en de jassen. Slechts een klein gezelschap heeft de uniformen al gezien en ze zijn schitte-

rend geworden. Speciale dank aan coupeuse Dorothé de Jong uit Aarle Rixtel die er op voortreffelij-

ke wijze in geslaagd is om onze wensen te vertalen naar een geweldig nieuw uniform. 

Nieuwe uniformen in september gepresenteerd 

Agenda komende tijd 

Zaterdag 16 juli: Kring koningschieten Deurne 

Zaterdag 27 augustus: zomer BBQ 

September 2016: presentatie nieuwe uniformen 

Zaterdag 26 november: Catharinadag met 3 jubilarissen 

Vrijdag 30 december: oudejaarsborrel. 

Het bestuur hoopt nog steeds op overeenstemming met de zustergil-

den in Helmond voor het opstarten van het stadskoningschieten. Of 

dat in 2016 nog lukt is even afwachten. 


