
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 12 ,  14 mei 2017 

Born, 14 mei 2017 

 

Beste schuttersvrienden, 

Een goed begin… 

Op zondag 7 mei jongstleden had de schutterij een afspraak in Montfort. Het eerste Bondsfeest van 

dit jaar.  

Het is dan altijd de vraag hoe iedereen weer voor de dag komt. Hoe staan de nieuwe koningen en 

koningen er op, misschien schutterijen in nieuwe uniformen, ontmoeten van oude vrienden. Dit jaar 

zal de bond het met één schutterij minder moeten doen. Schutterij St. Nicolaas Susteren is ter ziele. 

Het keizerspaar heeft zich aangesloten bij Dieteren. Jammer, het was een van de oudste 

verenigingen in de regio. 

Montfort had aan het schuttersfeest een extra cachet gegeven. Gelijktijdig met het Bondsfeest werd 

ook het dekenaatsfeest gehouden. Er waren 33 schutterijen aanwezig. Een klein ZLF dus. 

En dan Born. De drumband en de jeugd stonden er goed op, 

evenals het nieuwe koningspaar. De keizerin is vorig jaar 

gestopt, zodat Martin als keizer alleen trok. Dat bleek later geen 

belemmering om goed voor de dag te komen. De geweerdragers 

waren verre van compleet. Werk, familieverplichtingen, voetbal 

(Tja Pieter,  misschien had je beter een week later naar 

Feijenoord kunnen gaan) 

e.d. waren hier debet aan. 

Gevolg was wel dat het enige 

moeite kostte om twee zes-tallen samengesteld te krijgen. Dank 

aan André Bus, die na slechts twee schietoefeningen  voor de 

leeuwen werd geworpen. Maar desondanks waren de resultaten 

prima. 

Ons koningspaar is er klaar voor. Met Koningsdag hebben ze Born 

verrast. Een prachtig stel dat plezier uitstraalt en zich met trots de 

blikvanger van onze verenging mag noemen. 

Zowel het A en B team schoten 18 punten in de eerste 

ronde (Op de foto hiernaast het bewijs). Het B-team 

sneuvelde met één misser in de eerste kavelronde. Het 



A-zestal moest capituleren in de derde kavelronde en behaalde daarmee een eervolle 6e plaats met 

schieten (Er waren 34 zestallen in de competitie). 

Doordat de eerste schietronde perfect was, eindige st. Martinus Born op de 5e plaats in het algemeen 

klassement voor de dagbeker. Een heel goede prestatie en een resultaat dat wij niet vaak hebben 

bereikt. 

Verdere prijzen: 

- 1e prijs mooiste keizer 

- 2e prijs mooiste koningin 

- 5e prijs mooiste koningspaar 

- 5e prijs beste vaandeldrager 

- 1e prijs drumband 

- 1e prijs Jeugdmarketentsters  

- 1e prijs Bram Deuss (slagwerk) 

Al met al een prachtig resultaat en een heel goed begin van het nieuwe schuttersseizoen. 

Volgende afspraken:  Zondag 28 mei Bondsfeest Nattenhoven 

   Zondag 4 juni Sacramentsprocessie Born 

 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

 

Schutterij St. Martinus Born 

 

 


