
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 39, Born 10 juli 2019 

 

 

Beste schuttersvrienden, 

 

Zondag 7 juli 2019; Ols Sevenum 

 

Het Ols in Sevenum is weer bijna aan de kant. Resteert nog de schietwedstrijd zaterdag 13 juli om “d’ 

UM.” Sevenum had een mooi feest georganiseerd. Een mooie optocht met veel mensen door de 

gezellige dorpskern.  Parkeren mooi dicht bij het terrein. In aanvang ontstond wat  constipatie in het 

verkeer. Schutters die mikten op, net op tijd aanwezig zijn, haalden het vaak net niet. Het was ook 

drukker langs de optocht en op het feestterrein dan de laatste jaren. Dit blijkt ook wel uit het feit dat 

eettent bijna geheel uitverkocht was. Liefhebbers van voetbal(dames) konden de finale WK 

damesvoetbal bekijken. Gezellige optredens in de tent en kleine bandjes op het feestterrein. Een 

mooi compact feestterrein, waar je je niet de benen onder het lijf vandaan hoefde te lopen. Fijn was 

het dat de commentaren achteraf gingen over het schuttersfeest en niet over bijzaken als “te” warm 

weer, zomeruniformen en verkorten optocht. Het weer was namelijk vriendelijk, precies goed. Ook 

dat hadden ze goed geregeld in Sevenum. 

Hoe  is het Born vergaan. 

Enkele debutanten maakten met onze schutterij hun eerste OLS mee. Stan bij de drumband, Belà als 

Koning, Manon als geweerdrager en eigenlijk weet ik niet zeker of Suzan als hospitaalsoldaat er het 

vorig jaar ook al bij was.  

In de wedstrijdonderdelen hebben we weinig prijzen binnengesleept dit jaar. Maar als je door de 

uitslagen kijkt, zijn het de grote schutterijen die de bekers en de schildjes in de wacht slepen. Voor de 

kleinere korpsen blijven wat kruimels over. Kennelijk gaat de jury er vanuit dat groot, ook mooi en 

goed is. 

Maar we zijn zeker niet met lege handen van het terrein weggegaan. Vooral de muziek heeft ervoor 

gezorgd dat we toch op de uitslagenlijsten voor komen.  



Onze prijswinnaars zijn: 

- 1e prijs: Drumband: Marswedstrijden 4e divisie 

- 2e prijs: Tamboer-Majoor 4e divisie 

- 2e prijs: Stan Eberson, Slagwerk solisten 3e divisie 

- 3e prijs; Ui Yoon Lee, Slagwerk Jeugd-divisie 

- 6-tal schieten Zilveren schild 2x 18 

Overige plaatsen: 

- 8e pl: Mooiste Koningin     - 5e pl: Koningspaar in Jacquet 

- 2e pl: Mooiste Jeugd marketentster   - 8e pl: Espritprijs 

- 20e pl: Beste Commandant    - 21e pl: Defilé 

- 18e pl: Beste houding optocht    - 18e pl: Tamboer-Majoor optocht 

- 10e pl: Beste vaandeldrager    - 19e pl: Mooiste geheel 

 

- Kleine trom Militaire signalen afdeling A:  

 4e pl: Stan Eberson 

 5e pl: Ui Yoon Lee 

 6e pl: Ui Seo Lee 

- 2e pl: Bram Deuss, Slagwerk solisten 1e divisie 

- 9e pl: Ui Seo Lee, Slagwerk solisten 5e divisie. 

 

De prijswinnaars natuurlijk proficiat. In de overige onderdelen haalden we mooie ereplaatsen, soms 

op 0,1 punt van de prijzen. Maar het blijft een jurysport, het heeft geen zin om je er verder druk over 

te maken. Plezier in het beleven van de wedstrijden en aan het geheel is het belangrijkste en als 

geheel heeft de schutterij zich goed gepresenteerd. 

En dan het schieten. 

De verwachtingen waren hoog 

gespannen. Dit jaar heeft het zestal 

(Han van Beek, John Knoors, 

Timothy 

 Janssen, Pieter de Bruijn, Rob 

Deuss en Hans Ackermans) weinig 

kunnen oefenen in 

wedstrijdverband omdat 

voorafgaande aan het OLS maar één 

schuttersfeest is geweest. Het 

persoonlijk kampioenschap van de 

Bond dat gepland stond in Dieteren 

heeft geen doorgang gevonden. 

Resteerde dus het oefenen op onze wei en in Wessem. En dat ging allebei goed! 



Maar een schiet, dan wedstrijd voelt toch altijd nét iets anders dan oefenen. Vergelijk het maar met 

het schieten van penalty’s bij een wk-finale. Ook dan missen de beste spelers wel eens. Het zijn de 

zenuwen. 

De schietwedstrijd op het OLS was een gruwelijk slagveld. Na 2 ronden 18 punten waren nog maar 54 

zestallen in de strijd. En ja,  voor het derde jaar op rij en de 4e keer in 5 jaar was Born daar ook bij. 

Het gevoel was dat er méér in zou moeten kunnen zitten, want in de eerste ronden werden geen 

twijfelachtige schoten afgeleverd. Maar, helaas in de eerste kavelronde ging het toch mis. De vierde 

schutter miste het punt met zijn laatste schot. Dus toch naar huis. Op het einde van de eerste 

kavelronde resteerden nog 39 schutterijen. Hoewel de definitieve uitslag nog niet bekend is, is Born 

hiermee rond de 40e plaats geëindigd en dat is toch alweer beter dan voorgaande jaren. Toen legden 

beslag op respectievelijk 50 en 48e plaats. Als we deze verbeteringen weten vast te houden zitten we 

over een jaar of 8 bij de eerste 5.  

Zaterdag komen 25 schutterijen terug om te bepalen wie de winnaar wordt van het OLS. 

Schutters bedankt voor jullie inzet. Het was toch weer spannend. 

 

Komende activiteiten 

 

Zondag 21 juli ZLF Puth (Hans Ackermans rijdt de materiaalwagen) 

 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

Schutterij St. Martinus Born 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


