
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 13 ,  7 juni 2017 

 

Beste Schuttersvienden,  

 

Schuttersfeest Nattenhoven, half werk….! 

Op 28 mei jl. vond het tweede  Bondsschuttersfeest in Nattenhoven plaats. Het terrein mooi gelegen 

aan de boorden van de Maas en met een prachtig zonnetje, beloofde het een mooie dag te worden. 

De schutterij was zo goed als compleet. Een gezellige sfeer met jeugd, hun ouders en de overige 

schutters met aanhang. 

En toch liep het niet helemaal goed.  

Daar waar we bij het vorige feest konden concluderen dat een goed begin van het schuttersjaar, het 

halve werk was, hebben we in Nattenhoven het goede begin niet kunnen doorzetten. In alle 

kampioensonderdelen werd onder het gemiddelde gescoord. Het schieten verliep dramatisch, mede 

omdat door een aantal onverwachte afzeggingen het B-zestal maar kon schieten met 5 mensen. Tja, 

met te weinig mensen krijg je de punten niet bij elkaar. In de stand om de dagbeker eindigden we als 

laatste. Het zal nog een hele kluif worden om gedurende het seizoen dit weer op te halen. 

Wel gezegd moet worden dat Born in de algemene onderdelen ,  meer dan een 

voldoende haalde, waarbij zeker een compliment moet worden gegeven aan de 

jeugdige tamboers en marketentsters , ons koningspaar en onze keizer. 

Voor de eerste maal traden de jonge solisten uit voor de jury. Een beetje zenuwachtig 

van te voren, maar dat geeft niet. Ze haalden allemaal voldoende punten voor een 

eerste prijs, waarbij moet worden aangetekend dat Soon het hoogste aantal punten in 

de jeugddivisie haalde. En zo blijkt maar weer, “oefening baart kunst”. Dat geldt voor 

jong én oud 

Op de bijlage staan alle resultaten van Born vermeld. 

Uit het feest van Nattenhoven moeten we lering trekken en het verder maar gauw 

vergeten.  

Op naar de volgende activiteiten. 



 

De Processie 

Op Eerste Pinksterdag trok te schutterij door de straten van 

Born en baande de weg voor de Sacramentsprocessie . Een 

mooi geheel presenteerde zich aan Born. Op het einde van 

rondgang diende zich enthousiast nieuwe aanwas aan. 

Na afloop met de hele club spek en eieren gaan eten bij de 

Nieuwe Sjoester. Een en ander goed verzorgd door de 

activiteiten commissie,  met name Elke en Marianne die het 

voorbereidende werk voor hun rekening namen. En natuurlijk 

Ton die eindeloos eitjes gebakken heeft. 

Een mooi initiatief dat navolging verdiend. Volgend jaar 

moeten we de sponsoren en de “vrienden van” zeker ook 

uitnodigen. Een mooi moment om elkaar te treffen in een 

ontspannen sfeer. 

 

 

 

Volgende activiteiten 

Juni 2017 is verder een rustige maand. We zullen gaan deelnemen aan een aantal georganiseerde 

schietoefeningen ter voorbereiding op het OLS.  

De volgende afspraak is op Zondag 2 juli OLS in Merkelbeek. Tot dan? 

 

Met vriendelijke schuttersgroet, 

 

Schutterij St. Martinus Born 

 

  



Prijzen en uitslagen St Martinus Born  bondsschuttersfeest Nattenhoven. 

 

KAMPIOENSONDERDELEN:  Mooiste binnenkomst 11e pl; Beste houding optocht 11e pl;  

Beste defilé 14epl; Beste Commandant 9e pl; Beste Tamboer  

Majoor 14e pl: Beste Vaandeldrager 15e pl; mooiste koning 9e pl; 

Schieten 17e pl. 

ALGEMENE ONDERDELEN: Mooiste Koningin 7e prijs; Mooiste Koningspaar 5e prijs; Mooiste 

Keizer 1e prijs; Mooiste Marketenster groep Jeugd 1e prijs. 

 

MUZIEKSOLISTEN 1e DIVISIE,  Bram Deuss 860 1ste prijs 

MUZIEKSOLISTEN JEUGD DIVISIE, Lee Ui Soon 841 1ste prijs,  

Lee Ui Yoon 835 1ste prijs  

Levi van Hout 826 1ste prijs  

 

 


