Het nieuwe B.S.V. - Koningspaar heet Erwin en José Wagelaar
Elk jaar op de 2e zaterdag in juni viert de Bornse Schutters Vereniging B.S.V. haar
schuttersfeest en wordt gestreden om de felbegeerde titel B.S.V. - Koning!
Traditioneel wordt bij deze strijd op een houten vogel geschoten. Er wordt met klein
kaliber op de vogel geschoten, die bevestigd is in een kogelvanger. Daarnaast wordt
het geweer opgesteld in een zogenaamde affuit, die zo is afgesteld dat alleen binnen
de kogelvanger kan worden geschoten. Buiten deze kogelvanger schieten is niet
mogelijk. Dit geheel wordt gecontroleerd en begeleid door de firma Martens uit
Vorden, die sinds de oprichting van de VVT (“Vereniging tot instandhouding en
promotie van het traditionele Vogelschieten in Twente“) een schietmeester levert, die
lid is van de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie).
Alle hardware matige onderdelen zijn eigendom van de BSV en worden goed
onderhouden. Tijdens het schieten wordt door de actieve schutters geen alcohol
genuttigd. Deze combinatie van degelijk en goed materiaal, professionele
begeleiding, discipline en procedures zorgen ervoor dat het motto “Veiligheid gaat
boven alles en risico’s minimaliseren” zo hoog en duidelijk mogelijk in het vaandel
van de B.S.V. staat!
Als voorbereiding op het koningsschieten is het hele schuttersteam inclusief de
schuttersdames al behoorlijk warm gelopen. Woensdags beginnen de mannen met
het halen en knippen van groen. Omdat het groen zeker tot zaterdag goed te houden
is het noodzakelijk dit uiteraard nog wat “nat” te maken! Donderdags maken de
dames de traditionele rode en witte rozen van crêpe papier en zorgen de schutters
dat het gehaalde groen verwerkt wordt tot lange slingers. Deze zijn weer nodig om
het terrein en de boog te versieren.
Vrijdags wordt er afscheid genomen van het regerende B.S.V.-Koningspaar. Dit jaar
hebben de schutters afscheid genomen van Edwin en Jolanda Pol en zijn ze nogal
verwend. Een beamer met de voetbal wedstrijd Nederland – Spanje gaf het geheel
nog een extra tintje. Als vrienden van het koningspaar, die als hobby barbecueën
hebben, ook nog eens met heerlijke hapjes rondgaan, kan de avond niet meer stuk
en is de rest wel in te vullen!

“Hoe een koningspaar het jaar wil afsluiten, wordt volledig bepaald door het
koningspaar zelf en elke gekozen vorm wordt gerespecteerd” aldus voorzitter
Herman. “Daardoor is de drempel bij ons laag en kan elk lid koning worden!”
Zaterdag morgen wordt het feestterrein ingericht en versierd. We zijn erg verheugd
ook dit jaar weer bij “Theehuis de Karmeliet” in Zenderen te gast te mogen zijn. Rond
het middaguur is het terrein klaar en maakt een ieder zich op voor het hoogtepunt
ofwel het Koningsschieten.
Als eerste wordt ’s middags het koningspaar Edwin en Jolanda ontvangen in een
open landauer koets, die getrokken wordt door een mooie forse bruine belg. Het
geheel wordt bestuurd wordt door koetsier Corry, die alles goed onder controle heeft.
Ook de vogel, waarop
geschoten wordt
verdient een moment
van aandacht. Elk jaar
weer weet schutter en
meubelrestaurateur
Hein Pol een actueel
thema te kiezen en dit
te verwerken in de
vogel. Niemand van de
schutters weet hoe de
vogel er uitziet, omdat je dan zou kunnen achterhalen waar mogelijke zwakke
plekken zitten of waar je de vogel het beste zou kunnen raken: top geheim dus. Dit
jaar was onze vogel gekleed in een toepasselijk oranje pak en voorzien van een
leeuwenkop met gretige bek en forse oranje pet!

Na wat openingswoorden krijgt wethouder Herman Mulder de eer het eerste schot te
lossen en daarmee het schieten officieel te openen. Vervolgens schieten alle leden
mee tot alleen de romp van de vogel nog overblijft. Wim Roetgerink, die vorig jaar het
B.S.V.-Keizerschap voor een periode van 3 jaar op zijn naam kreeg, haalde de
rechtervleugel naar beneden. Zijn broer Peter slaagde erin de linkervleugel eraf te

schieten en vervolgens wist Wim de staart er ook nog af te schieten! Wim, die ook
werkzaam is in de politiek, glimlachte en schrok tevens want hij realiseerde zich dat
hij in zeer korte tijd wel héél effectief geweest was!
Na goede concentratie weet Marcel Lansink als laatste de leeuwenkop goed en
definitief te raken. Alle schutters die vanaf dit moment verder op de romp schieten
gaan voor het echte B.S.V.-koningschap.
Bij het 184e schot van
Erwin Wagelaar valt de
romp naar beneden en is
het nieuwe koningspaar
bekend: Erwin en José
Wagelaar. Erwin en José
zijn koningspaar tot het
volgende koningsschieten
v/d B.S.V. Erwin mag ook
een jaar lang in het
bestuur meedenken want
nieuwe inbreng is goud
waard!
’s Avonds wordt het
koningspaar Edwin en
Jolanda gede-installeerd.
Aansluitend worden Erwin
en José als nieuw
koningspaar van de
B.S.V. geinstalleerd.

De gasten uit Rheine worden van harte welkom geheten. Heinz Euler, die samen met
zijn vrouw Inge altijd aanwezig is, en de familie Stefan Beesten vertegenwoordigen
de overkoepelende Schützengemeinschaft Rheine; Heinz sprak het verse
koningspaar toe. Een uitnodiging voor het Kaiserball te Rheine en een ontvangst

door de burgemeester van Rheine staat al geplant voor het nieuwe koningspaar in
september. Ook waren er vertegenwoordigingen van schuttersverenigingen uit
Dutum, Elte en Mesum-Dorf aanwezig, die allen een korte maar krachtige toespraak
hielden. Daarnaast werden er vele vriendschapsdrankjes met de Duitse
Schützenbroeders gedronken en nog eens benadrukt hoe belangrijk deze euregio
contacten zijn.
Muzikaal wordt het koningsbal dit jaar omhuld door de 7-koppige Freddy Williams
Band. Ze speelden goede muziek uit de jaren 70 en wisten de benen van de vloer te
krijgen. Een tweetal schutters voelden zich die avond zelfs ‘cooler’ in hun oude jaren
70 kloffie en ietwat langere haren!
De volgende dag wordt, na het opruimen van het feestterrein bij “Theehuis de
Karmeliet”, bij het nieuwe koningspaar Erwin en José de boog voor de huisdeur
geplaatst. Om de houdbaarheidstermijn van het groen, dat op de boog zit nog wat te
verlengen, is besloten dit groen nog wat nat te maken door het glas te heffen op het
nieuwe koningspaar van de B.S.V. Tijdens het heffen van het glas ontdekte onze
fotograaf Wout een waardevol diploma “Vakbekwaamheid voor het cafébedrijf”
ondertekend door koning Erwin. Het lijkt erop dat het B.S.V.-Schuttersteam zich geen
zorgen hoeft te maken over mogelijke uitdrogingsverschijnselen! De B.S.V.-leden
kijken terug op een geslaagd schuttersfeest met een kwalitatief goede en complete
verzorging op alle locaties.

