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Born, 6 juni 2016 

Bondsfeest Illikhoven, 

Wordt het weer dit jaar het item van het schuttersseizoen?  Koningsdag veel te koud en nat, 

Processie koud en dreigend nat. En het eerste Bondsfeest in Illikhoven zondag 5 juni was in de 

voorbereiding met onzekerheid omgeven. De week voorafgaande teisterden hevige regen- en 

onweerbuien het feestterrein, op zo een manier dat de organisatie diverse aanpassingen moest 

doen. Het parkeerterrein voor de bezoekers was onbegaanbaar, zodat men moest parkeren aan de 

rand van de weg. Velen moesten daardoor erg  ver lopen voordat het feestterrein kon worden 

betreden. Ook voor zondag zelf waren de voorspellingen onduidelijk. Maar wonder boven wonder 

waren de Weergoden de schutterijen goed gezind, er viel geen (regen) drup, wel de nodige 

zweetdrup.  

De koninginnen 

hielden zich 

weliswaar op het 

droge, maar 

verder lag het 

feestterrein er 

toch nog redelijk 

goed bij.  

Met een derde 

plaats viel de 

vaandeldrager 

(Han van Beek) in de prijzen. Bij het schieten haalde het A- 6 tal 16 punten en het B 6 tal 15 punten. 

Dit was onvoldoende om deel te nemen aan de kaveling. De jeugdmarketensters traden vol 

overtuiging aan voor de jury, helaas waren de pakken tijdens het optochtgedeelte niet helemaal 

schoon gebleven.  

De nieuwe (gesponsorde) shirts maakte dat de schutters elkaar makkelijk konden vinden. Nog 

geruime tijd werd gezellig bij de tent nagepraat over deze middag. 

Persoonlijk kampioenschap Schuttersbond Eendracht Born –Echt 

Op zondag 29 mei vond het persoonlijk kampioenschap van de Schuttersbond plaats bij de 

schietaccommodatie van de schutterij in Linne. Born trad met een 6-tal schutters aan. Overigens het 

festijn begon in de stromende regen. 

Twee ronden werd geschoten op punten van 1,5 cm. Geen afvallers bij Born. Vervolgens  een zestal 

ronden (van elk 3 schoten) op punten van 1 cm, hetgeen leidde tot een viertal afvallers. Hans 

Ackermans en Ron van Sloun konden beginnen aan het slotstuk bestaande uit vier ronden van 6 

schoten op punten van 0,6 cm. Hans Ackermans doorstond ook deze beproeving waarna precisie 

schoten op kaarten werden gedaan. Uiteindelijk mocht Hans de derde prijs in ontvangst nemen. 

Dit is voor onze schutterij een unieke prestatie die genoteerd mag worden. 

Hans: “eine dikke proficiat”! 
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