
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 41, Born 18  augustus 2019 

 

 

Beste schuttersvrienden, 

 
Jeugdkampioenschap 

Ook dit jaar werd op onze schutterslocatie weer het 
“WINDBUKSBOLLETJESSCHIETEN” (wie scrabble 
speelt moet dit woord maar eens onthouden) voor 
de jeugd gehouden. Hans had de windbuks met een 
laser geprepareerd. Marion, André en Timothy 
zorgden voor de verdere organisatie, de snoep, 
chips en versnaperingen.  
Enthousiast werd geschoten. De één wat beter dan 
de ander maar uiteindelijk was de winnaar ons 
jongste geüniformeerd lid, Thyrza – de 

bordjesdrager- . Mirthe en Quinten gingen met respectievelijk tweede en derde plaats er vandoor. 
Maar al die prijzen en plaatsen is niet het belangrijkste, het was gewoon gezellig. Kinderen ouders en 
schutters die eens bij konden kletsen op de schutterswei. 
 
 
 
Debutanten 
Op dezelfde vrijdag mocht Faas, na toestemming van zijn vader en onder leiding van de 
buksemeester, ook eens proberen met de grote buks te schieten. Even wennen was het wel, maar 
toen hij het eenmaal snapte vloog het ene bolletje na  het andere van de 
hark.  Volgend jaar nog wat oefenen en dan kan hij op de schuttersfeesten 
zijn kunnen vertonen. Misschien wel een idee voor de jeugd- en de 
schietcommissie om het volgend jaar een D –drietal of C-team  met 
jeugdleden te formeren, die dan mee kunnen schieten voor de prijzen. 
Op het debutantenbal verscheen op het schuttersfeest in Buchten Ben 
Steegeman. Onmiskenbaar de broer van George. Op vrijdagavond was 



naarstig geoefend om hem klaar te stomen voor de optocht van het 
schuttersfeest in Buchten. En dat is gelukt. Ben gooide zich vol verve in de 
optocht en het feest na afloop heeft hij naar verluid gewonnen. Ben 
welkom in onze club en we gaan er van uit dat je volgend jaar 
regelmatig  vrijmaakt om met ons mee te trekken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Schuttersfeest in Buchten 

Langs de Havenweg in Buchten had de 
schutterij het feestterrein opgezet. Een 
beetje vreemde opstelling; niets 
geregeld voor parkeren en de 
materiaalwagens mochten kamperen 
langs de kant van de weg  met – dat 
moet gezegd – mooi uitzicht op 
Holtum.  Het schieten vond 
noodzakelijkerwijs op kogelvangers 
plaats. Buiten de herrie is het goed 
schieten op deze kogelvangers.  Onze 
schutterij was op twee leden na geheel 

compleet. Fijn, want langs de optochtroute stonden heel wat mensen uit ons dorp langs de kant. We 
hebben ons dus mooi kunnen presenteren. 
Dan de prestaties: de trommelaars haalden met het hoogste puntenaantal de plaatsen 1, 2 en 3 (Stan 
Eberson, Ui-Seo Lee en Ui-Yoon Lee). Hiermee heeft Born laten zien niet alleen van Bram afhankelijk 
te zijn. Hij mag niet meer uittreden voor een prijs. De bond heeft in zijn wijsheid besloten  dat als je 
ouder bent dan 16 jaar, je niet meer mag uittreden voor een prijs.  Vreemd besluit en ons bestuur 



gaat hier op reageren.                                                                                                       
De Drumband haalde een eerste prijs, de koning werd knap vijfde en troefde daarmee de ook in 
jacquet geklede koning van Heilig Kruis toch af, en de bordjesdrager haalde de 5e prijs. De 
marketentsters werden nipt 2e.  
 
 
Het schieten 
Het is vaker gezegd en geschreven, we zitten er dicht bij maar moeten even over de drempel heen en 
ervaren dat we het echt kunnen. Dat we het echt kunnen hebben we in Buchten laten zien. We 
waren de enige vereniging die met het A, B en C-zestal  18 wist te scoren. In elk geval voor Born een 
unieke prestatie. Dit is sedert de heroprichting in 1985 niet gelukt. Dus een prestatie om te 
onthouden omdat het de eerste maal was;  trots op te zijn én er naar te streven dit structureel te 
maken.   In elk geval leidde het schietresultaat aan de zijde van Born tot een lege schiethark op de 
kogelvanger. 
Het C-team (Stan, Ron Corné, Ton en Martin) haalde in de kaveling uiteindelijk een gedeelde tweede 
plaats.  
Het A-zestal miste in de derde kavelronde en het B-team sneuvelde in de eerste kavelronde. 
Met het stijgen van de schietprestaties kan het Persoonlijk Kampioenschap op zaterdag 31 augustus 
nog wel eens heel spannend worden!! 
De goede schietresultaten hebben ervoor gezorgd dat we mooi 5e werden bij de dagbeker. 
 
 
 
 
Volgende activiteiten 

Zondag 25 augustus              Bondsschuttersfeest in Obbicht 

Zaterdag 31 augustus            Persoonlijk kampioenschap Schutterij st. Martinus Born 

Zondag 1 september             Koningsvogelschieten, Burgerkoning schieten en 
Jeugdkoningsschieten 

Dinsdag 24 september          7e Kienavond Gemeenschapshuis 

Zondag 6 oktober                  Rommelmarkt in het 
Gemeenschapshuis. 

 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

Schutterij St. Martinus Born 



 


