
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 14 ,  10 juli 2017 

 

Beste Schuttersvrienden,  

 

OLS Merkelbeek 

Altijd de vraag welk weer wordt het. Zaterdag voor het OLS was een verregende dag en voor de dag 

zelf meldt Thijs Zelen (weerman L1) grotendeels droog weer.  Uiteindelijk werd het van alles wat, 

maar toen St. Martinus Born aan de optocht deelnam regende het echt. Dikke motregen waarvan je 

uiteindelijk kletsnat wordt. Gelukkig klaarde het na de optocht weer langzaam op en werd het mooie 

lange avond. 

En effe werd het héél spannend. 

In de tweede doorgang moest het zestal van Born zijn kunsten gaan vertonen. Van de eerste 40 

schutterijen, die begonnen waren met het inschieten op de  2 ronden van 18 punten, had nog niet de 

helft alles afgeschoten. Kennelijk waren de omstandigheden moeilijker dan het er uit zag. 

Maar niet getreurd en vol  goede moed werd aangevangen. De voorafgaande woensdag hadden al 

drie man van ons zestal geoefend in Wessem. Bijna 40 schoten per man, zonder misser. Als je dat op 

het OLS doet , haal je de laatste vijf. Vrijdagavond bij de laatste voorbereiding ging het ook goed. Dus 

waarom niet in Merkelbeek? 

De spanning stijgt als de buks op de schouder van Han wordt getorst. Hij moet toch maar de spits 

afbijten en de eerste punten staan het verste weg. Het gaat goed, Martin, John, Ad, Rob doen wat 

van hen verwacht wordt en Hans maakt het karwei  af. De eerste 18 punten zijn een feit. Met de 

volgende 18 wordt snel begonnen, niet wachten als het lekker loopt. Alleen Rob laat bij zijn tweede 

schot iedereen even schrikken, ternauwernood valt zijn tweede punt naar beneden. Maar ook die 

tellen. Hans maakt het weer af. 

Tweemaal 18: de vooraf gestelde doelstelling is bereikt. Alles wat nu komt is winst. 



 

 

Veel schutterijen zijn al afgevallen. 77 schutterijen vangen aan met de kaveling. We hebben wel lang 

moeten wachten. Het gevoel bestaat dat de organisatie bang is dat als vlot wordt doorgeschoten te 

weinig schutterijen overblijven. 

Na de eerst volgende kavelronde, blijken nog 66 schutterijen in de strijd. Na de tweede kavelronde 

nog 57 schutterijen in de strijd om “Den Um”. Het gaat heel  goed, en bij vele Bornse volgers begint 

een euforie te ontstaan. Zaterdag terugkomen? Of nog meer? Het wordt later, hoeveel rondes gaan 

er nog komen? 

Dan begint de derde ronde. De spanning stijgt iedereen weet dat het er nu om gaat. Tweede man 

mist het derde schot. Een zucht, teleurstelling en toch een beetje trots.   

 

 

(Ron van Sloun (buksemeester), Han van Beek, Hans Ackermans, Ad Wagemans, Martin van Beek, Rob Deuss, John Knoors.) 

Na de derde ronde blijken nog 48 schutterijen in de strijd. We hebben samen met St. Martinus Horn 

de 50ste plaats behaald. Hierna volgt nog één kaveling. 42 Schutterijen komen op zaterdag terug.  Wat 

waren we er kort bij.  

Uiteindelijk wint St Servatius Raam. 



Volgend jaar ligt de lat wel weer wat hoger dan twee maal  18. Jammer, dat het nu niet lukte want 

het zat er echt in. Maar het wordt tijd voor meer,  want het dorp, de volgers en sponsoren, de 

schutterij,  ze smachten naar meer. 

We zullen ons schutterspotentieel moeten uitbreiden voor een bredere basis. De talenten hebben 

we, alleen een beetje meer ambitie (en voor sommigen tijd) missen we, dus Wil, Pieter, Andre, 

Timothy, Bram, Born wacht op jullie.  

Bijzondere prestatie 

Bram Deuss haalde eerste plaats in de eerste divisie Tamboers. Of gewoon gezegd, hij mag 

zich dit jaar kronen tot beste tamboer van alle schutterijen aangesloten bij het OLS!!!!!!!! 

De jeugd-marketentsters behaalden eveneens de eerste plaats. Leuk om te vermelden is dat 

de buitenwacht kennelijk meent dat het al volwassen marketentsters zijn. Want in de live 

uitzending van het OLS werd vermeld dat Born zelf twee jeugdmarketentsters had. Het 

waren er toch echt vier, de presentator zag die andere twee kennelijk niet meer aan voor 

jeugd. Deze volwassen uitstraling maakt dat ze  telkens zo goed eindigen. Goed gedaan 

dames. 

Na afloop 

In de tent was het weer “holleklots”. Diverse (oud) 

schuttersleden werden betrapt. Zij amuseerden zich best. 

Evenals vele duizenden anderen.   

 

 

 

 

 

Het was een mooie dag geweest voor Born en een goed feest voor Merkelbeek toen de 

nacht over het terrein viel.  

 

 

 



 

Volgende activiteiten 

De volgende afspraak is op Zondag 16 juli ZLF  in Voerendaal. Tot dan? 

Zaterdag 13 augustus Bondsfeest Slek Echt 

Zaterdag 26 augustus Persoonlijk Kampioenschap en BBQ 

Zondag 27 augustus Koningsvogelschieten 

 

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  

 

 


