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Born 27 augustus 2016, 

 

Beste schuttervrienden, 

Het schuttersseizoen loopt af. Schuttersfeest in Holtum, persoonlijk kampioenschap en 

koningsvogelschieten zijn de laatste echte schuttersactiviteiten van dit jaar. 

Tijdens het schuttersfeest in Holtum haalden we nog enige mooie resultaten bij de optocht en 

nevenwedstrijden. Vaandeldrager Han van Beek werd 4e, de koning eveneens 4e; de 

jeugdmarketentsters  1e en de drumband haalde de eerste prijs. 

In de strijd om de dagbeker werd de 6e plaats gehaald. Het beste resultaat van het hele seizoen. De 

goede schietresultaten op zaterdag waren hier debet aan. Vermeldenswaard de eerste prijs die de 

drumband haalde over het gehele jaar gezien.  De drumband won dus de jaarbeker. Deze zal prijken 

in onze prijzenkast. 

Zaterdag 3 september bonden de schutters van Sint Martinus  onderling de strijd aan. Er werd op 

bolletjes geschoten eerst van 1,5 bij 1,5 cm en daarna drie ronden van 1 bij 1 cm. Na de eerste 

schifting bleven er nog 6 schutters over Stan van Sloun, John Knoors en Han van Beek vielen 

vervolgens af. De strijd om de plaatsen 1 tot en met 3 bleef ronde na ronde onbeslist, zodat 

uiteindelijk de wedstrijdleiding besloot om op stokjes te gaan schieten. Timothy Janssen (tamboer 

maître) miste als eerste en werd daarmee derde. Carola Ackermans  moest het uiteindelijk afleggen 

tegen haar echtgenoot  en werd tweede. Hans Ackermans (buksemeester en commandant) mocht dit 

jaar de titel “Persoonlijk Kampioen” in ontvangst nemen. 

Zondag 4 september haalde de schutterij (voorlopig) voor de laatste maal het koningspaar Marion en 

Rob Deuss op. Via het kerkhof, waar met pastoor een schuttersgroet werd gebracht aan de 

overleden leden, togen de schutters naar  de schutterslocatie.  

Eerst na de gebruikelijk welkomstwoorden, eren van jubilarissen (Dennis Reijnders 12,5 jaar lid en 

Beb Coenen 25 jaar lid), aftuigen koningspaar en gebed pastoor , kon  een aanvang gemaakt worden 

met het schieten van de Burgerkoning. Het weer was redelijk en snel werd het gezellig druk, een 

twintigtal mensen schoten op de vogel.  Ondanks rake schoten van de gebroeders Lemmens, Hub 

Buckx, Truus Lebens of Wim van Sloun gaf de houten vogel lange tijd geen krimp. Pas na ruim 200 
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schoten begon de vogel zijn veren te verliezen en gaf Peter van Galen uiteindelijk het laatste duwtje. 

Hij werd hiermee burgerkoning en mocht de daarbij behorende ketting in ontvangst nemen.  Dit was 

de tweede maal voor hem. Een nieuwe plaat aan de ketting zal zijn naam vereeuwigen. 

De aanwezigen werden door de winnaar gefêteerd op een drankje. Namens alle aanwezigen, Peter , 

Dank hiervoor! 

 De schutters  beslisten de strijd sneller. Met gerichte schoten wist het zevental koningskandidaten 

de houten vogel al snel  tot een paar plankjes te decimeren.  Han van Beek en Rob Deuss haalden 

grote brokken naar beneden. George Stegemans en Ton Boonen deden zich gelden.  Elke Verjans gaf 

als enige een vrouwelijke touch. Maar al dezen waren niet opgewassen tegen de gecombineerde 

kracht van de gebroeders Sven en Stan van Sloun. 

Nadat Ton Boonen de laatste  brokken had klaargelegd volgde intensief overleg tussen de 

gebroeders. Sven was aan de beurt maar het lukte hem niet om het laatste restje naar beneden te 

halen. Het lot wees (echt toeval) zijn broer Stan aan. Raken was voldoende, dat deed hij en is 

daarmee koning voor het seizoen  2016-2017. 

Alweer voor de tweede keer. Hij zal komend jaar met zijn vriendin Kylie aantreden. Het is een mooi 

koppel en ze zullen de schutterij goed vertegenwoordigen.  

 Veel succes!! Met Koningsdag zullen ze zich voor de eerste maal presenteren. 

Komende tijd zijn er nog enige activiteiten zoals het schuttersuitje, st Maartens optocht, deelname 

aan het Oktoberfeest in Sittard. 

 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

 

Schutterij St. Martinus Born 


