
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 26 , Born 2 juli 2018 

 

Beste Schuttersvrienden,  

Ols schieten 

Zo dat was “UM” weer. De oude limburger is weer aan de kant. Ja, niet helemaal. Het uitschieten 

staat komende zaterdag op het programma. Dan wordt bepaald waar we het volgende jaar naar toe 

mogen. In elk geval gaan we niet naar Born. In de tweede kavelronde moesten we capituleren. Carola 

miste haar derde schot. Toch weer een mooie prestatie.  Hoewel het niet precies vast staat zijn we 

geëindigd tussen plek 39 en 45, dus toch weer een beetje beter dan het vorig jaar, toen we 50ste 

werden en veel beter dan het jaar daarvoor; toen werden we genoemd als de allereerste uitvaller. 

Conclusie sedert we schieten met de nieuwe buks gaat het schieten beter.  De schietwedstrijd was 

overigens een waar slagveld. Na het inschieten van 2x 18 waren er al bijna 100 schutterijen uit de 

strijd. Ondanks het mooie heldere weer werden er vervolgens nog maar drie kavelronde geschoten. 

Zon, wind en misschien ook de vermoeienissen van de warmte zal veel schutters parten hebben 

gespeeld. Het was echt warm en de zon scheen op het OLS heel fel.  Toch is het schieten recht tegen 

de zon in geen probleem,  als de man met de paraplu zijn werk goed doet. Voor de toeschouwers is 

het moeilijker.  

Uiteindelijk gaan er zaterdag 7 juli a.s 27 schutterijen op voor de finale. We zullen zien wat het 

wordt. Een kleine voorspelling. De eerste kavelronden zullen er veel afvallers zijn,  als de zon schuin 

van achter schijnt! 

De schietwedstrijd blijft spannend voor het 

publiek. 

 

 

 

 

 

Het blijft toch mooi om je eigen favoriet na het inschieten 

terug  te vinden zonder kruisje achter de naam, toch? 

Maar 61 schutterijen doorstonden de twee inschietrondes 



 

 

De schutters die het voor ons gedaan hebben. Ad Wagemans, Han van Beek, Timothy Janssen, Hans 

Ackermans, Carola Ackermans, Rob Deuss en buksemeester Ron van Sloun.  

En of Born het gevoel  van een overwinning 

toch een beetje wilde proeven? De 

buksemeester werd betrapt toen hij als 

allerlaatste het wapen van het schietterrein 

haalde.  Wie weet volgend jaar? 

 

En hoe deed  St. Martinus Born het veder? 

De nodige zilveren schildjes kunnen weer worden opgehaald zaterdag bij de federatietent. 

1e prijs mooiste koning    

1e prijs solisten eerste divisie Bram Deuss   

1e prijs drumband vierde divisie sectie A  

2e prijs  militaire signalen kleine trom afdeling A, UI Yoon Lee 

1E prijs Beste Tamboer-Majoor 4e divisie Timothy Janssen  

Allemaal van harte proficiat. Resultaten die behaald zijn met veel inzet en passie. 

 

Overige resultaten: 

20ste Commandant   15de Defilé   23ste beste houding optocht 

22ste Tamboer-Majoor optocht  11de Vaandeldrager  14de Mooiste geheel 

17de Mooiste koningin   7e  Esprit prijs   2e Marketentsters Jeugd 

3e Militaire Signalen: Ui Seo Lee  11de  Solist Ui Yoon Lee  23st Ui Seo Lee 

 

Al met al kunnen we zeggen dat we de krant gehaald hebben. Maar toch een kritische noot,  want 

uitgezonderd individuele prestaties voornamelijk behaald door de leden van de drumband, zijn de 

resultaten middenmoot.  Dat moet beter kunnen. Tevens viel op dat de nodige (jeugd)leden niet 



aanwezig waren. Dat is jammer. Want als je de uitslagen bekijkt , dan zijn het de grotere schutterijen 

die ons aftroeven. Alleen al  door met zoveel mogelijk mensen aanwezig te zijn, is er de mogelijkheid 

om hoger in de ranglijst te eindigen. Daarnaast staan meer zielen garant voor meer vreugd. 

Verder was het OLS gezellig, hoewel  de muziek in de feesttent niet altijd  helemaal aansloot bij de 

sfeer. Maar schutters laten zich niet tegenhouden. Er werd sowieso een feestje gebouwd. 

De optocht was warm, en lang maar door het windje toch goed te doen. 

Een goed verzoergd OLS hebben de Belgische vrienden uit het hele kleine buurtschap Raam 

neergezet. Alleen al dat zo een kleine gemeenschap dit voor elkaar krijgt, zou een prijs waard zijn. 

Het schuttersfeest  

 

De organisatie gaat door. Klikken jullie regelmatig eens op de site, dan wordt deze ook via google 

vindbaar. 

 

- 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. 

- Laatste week van augustus, werkzaamheden op het feestterrein 

-  

Met vriendelijke schuttersgroet,     

 

Schutterij St. Martinus Born. 


