
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 18 , 18 september 2017 

 

 

Beste Schuttersvrienden,  

 

De laatste nieuwsbrief dateert alweer van vóór DE jaarlijkse evenementen van de schutterij, namelijk 

het persoonlijk kampioenschap en het koningsvogelschieten. Vakantieperikelen zijn er debet aan dat 

niet eerder werd bericht. Dus hierbij de (korte) verslagen. 

Persoonlijk kampioenschap  zaterdag 26 augustus. 

De jaarlijkse strijd om de Bornse Um werd aangegaan door 14 schutters.  

Eerst werd geschoten op punten van 1,5 en daarna op 1 x 1. Na 6 ronden 

resteerden 10 man die nog niet hadden gemist, waarna ronde voor 

ronde werd geschoten op punten van  1 x 1. Vervolgens bleek er geen 

beslissing mogelijk en zou het schieten op stokjes de beslissing moeten 

brengen. Dit resulteerde in een vierde plaats voor John Knoors en een 

derde plaats voor Rob Deuss. Echter na 6 ronden van 3 schoten op 

stokjes gaven Hans Ackermans en Han van Beek elkaar geen duimbreed 

toe. De schietcommissie nam vervolgens de beslissing om op ‘kaarten” te schieten. Wie het dichts bij 

de roos schiet heeft de minste punten en wint dit spel.  Na vijf schoten was Hans Ackermans de 



kampioen. Met slechts één punt verschil verschalkte hij Han van Beek die daarmee tweede werd. Eén 

punt verschil staat gelijk met één millimeter. De schietkaarten van de Han (links) en Hans (rechts) 

staan in hierboven afgebeeld. Met recht zijn beide ware kampioenen te noemen en een eerste plaats 

had eigenlijk hen beiden toegekomen. De dag werd vervolgens afgesloten in een gezellig samenzijn 

en een voortreffelijke barbecue. George Stegeman mocht zijn bakkunsten weer eens ten toon 

spreiden. Een en ander werd verzorgd door de activiteitencommissie. Voor de organisatie en de 

uitvoering , Dank.  

De dag werd in een gezellig samenzijn met barbecue afges loten eeeeeeeeeeeeeee 

Koningsvogelschieten zondag 27 augustus 

Wie gaat Stan van Sloun opvolgen. Die vraag stond centraal bij het vogelschieten. Mede omdat in 

2018 in Born het afsluitende Bondsfeest zal plaatsvinden en de koning het defilé mag afnemen, is het 

een bijzondere eer om dan koning te mogen zijn. Han van Beek, Stan van Sloun, Elke Verjans, Andre 

Bus, Sven van Sloun, Rob Deuss en George Stegeman bonden met elkaar de strijd aan. Het was 

spannend, en op de laatste momenten daalde een stilte over het schutterterrein. Uiteindelijk haalde 

Rob Deuss met het 136ste schot de koningsvogel naar beneden. Niet de eerste keer voor hem. Reeds 

6 maal was hij hiervoor koning en éénmaal droeg hij het zilver omdat zijn echtgenote Marion koning 

was.  In die tijd stonden de reglementen van de schuttersbond nog niet toe dat een vrouw het zilver 

mocht dragen. Dat is nu anders.  Rob heeft wel aangegeven dat dit de laatste keer is dat hij de strijd 

is aangegaan. In zijn dankwoord gaf hij te kennen dat hij gelijk is gekomen met R. Meekels die in een 

ver verleden 7 maal koning was. Deze mededeling is echter niet juist want van de heer R. Meekels is 

in 1875, 1876, 1880, 1883, 1892 en 1894 koning geweest en derhalve slechts 6 maal (volgens de van 

hem bekende zilveren schilden).  

Traditiegetrouw werd voorafgaande aan het 

Koningsvogelschieten het Burgerschieten gehouden. De 

opvolger van Peter van Galen werd Wil Lemmens. Ook hij is 

een oudgediende, want in 2006 was hij al Burgerkoning. Wil 

is natuurlijk bekend van zijn activiteiten bij de 

Bessembenjers. Als Grootvorst is hij het wel gewend om een 

titel te dragen. 

Geen traditie, maar dat kan het wel worden, was het 

schieten op de vogel door de jeugd. Met de windbuks werd 

op de vogel geschoten. Ui Seo Lee (jeugdtamboers) mocht 

zich uiteindelijk als winnaar laten kronen. Hij koos Zoë 

Haagmans als zijn koningin.  



 

Alle aanwezigen worden bedankt voor 

de hun bijdrage aan deze gezellige 

schuttersmiddag. Tevens dank aan 

allen die een bijdrage hebben geleverd 

aan de mooie middag. 

 

 

 

 

Laatste Bondsschuttersfeest zondag 3 september Eendracht Grevenbicht-Papenhoven. 

De schutters van Born hebben ich goed geweerd. De prijzenkast is weer wat voller. In het dag 

klassement behaalde Born de 5e plaats.  

Defilé  4e plaats  Tamboers  Bram Deuss  1e    875 punten 

Koningin 5e plaats    Lee Ui Yoon 3e  845 punten 

Keizer  1e plaats    Lee Ui Soon 4e 843 Punten 

Jeugd Marketentsters 1e pl    Levi van Hout 5e 832 Punten 

       Zoë Haagmans 9e 782 Punten. 

Op onze facebooksite staan van alle activiteiten nog meer foto’s.  

https://nl-nl.facebook.com/schutterijsintmartinus.born/ 

 

Activiteiten op de agenda 

1 oktober schuttersuitje 

Zondag 15 oktober.  Deelname aan de optocht van het Oktoberfeest Sittard en bezoek aan de 

kermis met de schuttersjeugd. 

 

Met vriendelijke schuttersgroet, 

 

Schutterij St. Martinus Born 

https://nl-nl.facebook.com/schutterijsintmartinus.born/

