
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 24 , Born 14 juni 2018 

 

 

Beste Schuttersvrienden,  

Op zondag 3 juni mochten we onder een stralende zon aantreden voor het eerste Bondsschutter -

feest. Als gastvereniging trad op St. Stephanus Dieteren. 

Het was nog al een gehannes om op het 

schuttersterrein te komen. Het hele dorp was 

opgebroken en via een flinke slalom konden we pas 

bij de feestlocatie komen. 

Het schuttersterrein in Dieteren is knus, gelegen kort 

bij de zogenaamde “Koppelberg”, waar op ongeveer 

1.000 jaar geleden een kasteel gestaan hebben. De 

Janse Bagge Band heeft er nummer over gemaakt in 

de jaren ’80. 

Het schuttersterrein in Dieteren is klein, en 

dat maakt dat het al snel gezellig druk was. 

Ook de leden van St. Martinus Born wisten 

zich te treffen onder de parasol, nog voor 

dat de optocht had getrokken. 

Overigens de feestlocatie waarop wij ons 

schuttersfeest zullen gaan houden op 1 en 2 

september zal van een vergelijkbare 

omvang zijn. We gaan voor een knus en 

gezellig feest! 

Na de optocht dienden wij te openen. Het was warm bij het spelen van de volksliederen en de 

toespraken, maar iedereen heeft het goed doorstaan, hoewel onze keizer besloot daarna niet meer  

uit te treden. Hij had genoeg in de zon staan broeien. Een verstandig besluit. 

Het koningspaar, de jeugdmarketentsters en solist Bram Deuss verschenen wel voor de jury. Het 

Koningspaar haalde een 5e prijs en de koningin een 3e prijs, dat terwijl ze de hele tijd aangaf dit jaar 

zeker niet te gaan uittreden. Misschien moet ze dat standpunt nu maar helemaal herzien. De jeugd-



marketentsters behaalden een tweede plaats en Bram Deuss werd als gebruikelijk  eerste in de 

hoogste divisie. Proficiat allemaal! 

 

Het schieten verliep net niet helemaal naar wens. Bekend is dat het in Dieteren, met zon in de rug 

altijd moeilijk schieten is. En dat bleek nu ook het geval, diverse schutterijen hadden wel heel veel 

moeite om de punten naar beneden te krijgen. Bij Born liet zowel het A als het B- zestal één misser 

noteren, waarmee in de schietwedstrijd uiteindelijke een 10e plaats werd bereikt. Dit viel dus 

uiteindelijk nog mee, maar met één of twee missers minder waren we spekkoper geweest. Jammer. 

In Stevensweert zijn er nieuwe kansen. Vermeldenswaard is dat weer een oude bekende onder de 

buks verscheen. Na twee jaar afwezigheid nam Pieter de Bruijn weer plaats onder de buks, hij mistte 

niet.   

Persoonlijk kampioenschap zaterdag 26 mei 

En de winnaar is: Hans Ackermans, gevolgd door Timothy Janssen en Corné Wijnen. Hans bleek 

uiteindelijk de allerbeste op de hele kleine punten van 0,6 x 0,6 cm. Vermeldenswaard blijft de 

prestatie van Carola. Zij werd uiteindelijk 4e zonder een punt te missen. Wel schoot zij twee maal een 

verkeerd punt, en die worden volgens de regels helaas ook als misser genoteerd. 

 

Volgende activiteiten. 

- Bondsschuttersfeest St. Rochus Stevensweert zondag 17 juni a.s. 

- Woensdag 27 juni  oefenen voor het OLS in Wessem? 

- OLS in Raam, zondag 1 juli a.s. 

- ZLF St. Jan Nieuwstadt, zondag 15 juli a.s. 

Met vriendelijke schuttersgroet, 

 

Schutterij St. Martinus Born. 


