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Dankwoord door de federatiesecretaris
Op woensdag 23 augustus 2017 werd ik getroffen door een hersenbloeding en dit werd het begin van een lange
revalidatieperiode, waarvan het einde nog niet in zicht is. In één klap verandert je leven en word je geconfronteerd met een
grote mate van onduidelijkheid en een onduidelijke toekomstpatroon. Je belandt in een rollercoaster, waarbij emoties,
teleurstellingen en optimisme elkaar afwisselen, maar één ding kwam al snel naar voren toe:
De steun vanuit het schutters-en gildewezen, van individuele schutters, van schutterijen, vanuit het federatiebestuur, vanuit
de andere schuttersfederaties, zoals Gelderland, Noord-Brabant en de Europese Schuttersfederatie, zorgden ervoor dat wij
(met name de eerste fase van de revalidatie) overleefden. Menige schuttersvriend kwam aan, zorgen voor een
ondersteuningskaart, zelfs fruitmanden werden gebracht. Het absolute hoogtepunt was het schitterende filmpje, gemaakt
tijdens de huldiging op het Gouvernement in Hasselt, waarbij massaal mijn naam werd gescandeerd onder leiding van onze
Federatiepresident Ger Koopmans. Dit filmpje is door vele duizenden personen bekeken op Facebook en binnen mijn
revalidatiekliniek Adelante zorgde dit filmpje voor de nodige tranen en hebben jullie aangetoond dat het schutters- en
gildewezen één grote familie is, waarbij lief en leed met elkaar verdeeld wordt.
Namens mijn echtgenote, Annemie en de kinderen Nina, Romy en Lisa willen wij alle schuttersvrienden- en vriendinnen en
belangstellenden danken voor jullie betrokkenheid en medeleven. Voor ons is het onmogelijk om onze dankbaarheid ‘terug te
betalen’, echter hoop ik jullie nog vele tientallen jaren van dienst te mogen zijn en nog vaak mag begroeten, hoewel het voor
mij wellicht niet meer mogelijk is om de schuttersactiviteiten uit te voeren, zoals in dit in het verleden kon, maar ik wil er zijn
voor ons schutters- en gildewezen en daar gaan we samen voor strijden.

Overdracht van de taken
Door het tijdelijk wegvallen van mijn persoon, moesten er enkele taken herverdeeld worden. Dank aan Thijs Aengevaeren (o.a.
KNSA-Aangelegenheden), Peter Berben (Onderscheidingsaanvragen, Rebecca Peeters-Koelen (Nieuwsbrief), Luc Wolters
(Notuleren van de vergaderingen) en alle anderen, die ons hierin ondersteund hebben.
Vanaf 01 januari 2018 zal ik geleidelijk de werkzaamheden weer gaan overnemen en kunt u alle correspondentie weer via de
federatiesecretaris laten verlopen, zoals u dat gewend was.

Oproep tijdige verlenging federatiebewijzen
In de ledenadministratie staan 1.013 schutters vermeld, van wie binnenkort de geldigheid van het federatiebewijs verloopt.
Omdat die massale vernieuwing van federatiebewijzen niet binnen de kortste keren kan verlopen, gaat hierbij aan de
secretarissen het verzoek om met de aanvraag niet te wachten tot vlak voor het schuttersseizoen maar de nieuwe
federatiebewijzen vóór 1 januari 2018 aan te vragen. Houdt u rekening met een bepaalde doorlooptijd.
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Bij de aanvragen voor federatiebewijzen komen we steeds vaker te kleine foto’s tegen of ‘foto’s van foto’s’ met daarop
stempels en andere markeringen. Om te vermijden dat uw foto’s worden afgekeurd, sommen wij hierna nog even enkele aan
de foto’s gestelde eisen op.
Eisen aan de weergave van het gezicht op een pasfoto:
•
Hoofd onbedekt;
Gezicht volledig zichtbaar;
•
Ogen volledig zichtbaar.
Eisen aan de kwaliteit van de foto:
•
In kleur;
•
Goedgelijkend;
•
Natuurlijke weergave;
•
Scherp, voldoende contrast en gedetailleerd; Denk aan de goede resolutie)
•
Onbeschadigd;
•
Geen foto’s van oude federatiebewijzen (i.v.m. stempels); Dus niets scannen van een oud bewijs.
•
Geen kopie;
•
Niet bewerkt.

Commandantencursus Nieuwe Exercitie ongewapend en gewapend
Van de aan te melden cursisten wordt verwacht dat ze enige jaren ervaring hebben met het deelnemen aan
bondsschuttersfeesten en het Oud Limburg Schuttersfeest.
De eerste lessen worden besteed om de basisbewegingen (links- en rechts= om, marcheren, paradepas, groeten, halthouden)
te laten uitvoeren en zo nodig te corrigeren indien deze niet conform het exercitie reglement worden uitgevoerd.
Voorts wordt de sabelexercitie en het marcheren met de sabel aangeleerd en wordt aangegeven hoe de houding van een
commandant dient te zijn tijdens het geven van commando’s. De cursisten moeten bij toerbeurt commando’s aan de overige
cursisten geven, waarbij ze op de juiste tekst en uitspraak worden beoordeeld.
Vervolgens leren de cursisten de commando’s aan een ongewapende schutterij te geven teneinde de schutterij te laten
aantreden, deel te nemen aan een optocht, het defilé uit te voeren en ten slotte ordelijk te ontbinden. Tevens worden de OLSnormen 0.2 en 0.3 uitgelegd en de aandacht gevestigd op de opstelling van de onderdelen van een schutterij en de onderlinge
afstanden daarvan. Daarna moeten de cursisten de aanwijzingen en commando’s leren geven om een gewapende schutterij te
laten aantreden, de optocht en het defilé te laten uitvoeren en te ontbinden. Tevens leren ze om als commandant/instructeur
noodzakelijke oefeningen aan cursisten te instrueren.
De opleiding duurt 13 á 14 zondagen van 10:00 uur tot 12:00 uur. Indien tijdens de opleiding blijkt dat een cursist onvoldoende
in staat is de theorie of de uitvoering van de praktische oefeningen te beheersen, dan zal hem dat tijdig worden medegedeeld,
zodat hij zelf kan besluiten de opleiding te beëindigen. De cursus start op de eerste zondag in 2018.

Investituur van de Rode Leeuw
De jaarlijkse investituur van de Orde van de Rode Leeuw en de Heilige Sebastianus staat weer op de agenda. Zondag 21 januari
2018 zal in samenwerking met de Schutterij Sint Laurentius Bocholt deze investituur worden georganiseerd, waarbij iedereen
tijdens de Eucharistieviering van harte welkom is. De Investituursmis begint om 16.00 uur in de Sint Laurentiuskerk, gelegen
aan het Kerkplein in Bocholt. Zondag 20 januari 2019 staat de dan eerstvolgende Investituur gepland, wat dan georganiseerd
zal worden in samenwerking met de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray (Onder voorbehoud van goedkeur van de
locatie)

Enquête Limburgs Schutterstijdschrift
Sinds vele jaren verschijnt er binnen het schutters- en gildewezen het Limburgs Schutterstijdschrift, welke is uitgegroeid tot
het lijfblad van schutterijen in Nederlands- en Belgisch Limburg, die aangesloten zijn bij de OLS-federatie. Eens in de drie
maanden verschijnt dit blad met artikelen over alles dat met het schutterswezen te maken heeft: van in memoriam van
overleden schutters tot uitgebreide reportages van schuttersfeesten tot columns van een gewone ' sjöt' . Eind september
2013 werd het 100ste nummer gepubliceerd.
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Het is vanaf de eerste uitgave van het Limburgs Schutterstijdschrift een goede gewoonte geweest om daarbij via een enquête
nadrukkelijk óók de mening van de abonnees te vragen. Dus gebeurt dat nu weer. Daarbij wordt al met ‘de tijd meegegaan’
door deze vragenlijst online aan te bieden. Via de website www.olsfederatie.com kunt u deze enquête benaderen.
U kan zich abonneren op Limburgs Schutterstijdschrift door €15,- over te maken op bankrekeningnummer:
- BE57.363.0986582.35 (BIC: BBRUDEBB) voor inwoners van België - NL21RABO.0154.843.105 voor inwoners van Nederland
Meer informatie is verkrijgbaar bij dhr. Henk Smeets via zijn e-mailadres: henksmeets_85@msn.com.

Inschrijving Oud Limburgs Schuttersfeest 2018

Vanaf 1 december 2017, kan de secretaris van uw schutterij via de online ledenadministratie
https://ledenadministratie.olsfederatie.com/ inschrijven voor het Oud Limburgs Schuttersfeest 2018 te Raam.




Deadline voor aanmelding: 6 februari 2018
Deadline indienen muziekstukken: 1 april 2018
Deadline aanmelden schutters: 1 juni 2018

Een handleiding met betrekking tot het inschrijven kan u terugvinden:



Op het dashboard wanneer u inlogt voor de online ledenadministratie; en
Op deze website onder 'Downloads'.

Bent u secretaris van uw schutterij en hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Thijs Aengevaeren, +31 6 209 945
21 secr.olsfeest@olsfederatie.com of met Sonja Creemers automatiseringscom@olsfederatie.com +32 4 973 785 28

Schutterskalender
In de maarteditie van het Limburgs Schutterstijdschrift zal (hoogstwaarschijnlijk) de schutterskalender weer verschijnen. Wilt u
hierin uw schuttersactiviteiten vermeld hebben) en tevens op de website van de Oud Limburgse Schuttersfederatie stuur deze
dan naar andre.meijers@home.nl en naar secr.olsfederatie@olsfederatie.com.

Onderscheidingsaanvragen
Helaas moeten wij constateren dat alle schutterijen op de hoogte zijn van de aanvraagtermijnen voor onderscheidingen.
Hierdoor ontstaat er vaker een spanningsveld om een tijdige uitreiking te kunnen bewerkstelligen. Het mogen toch niet zijn dat
een onderscheiding niet kan worden uitgereikt, omdat de aanvraag te laat is opgestart. Voor alle onderscheidingsaanvragen,
zowel EGS alsmede onderscheidingen geldt een aanvraagtermijn van drie maanden. Het federatiebestuur van de Oud
Limburgse Schuttersfederatie is bezig om deze procedure te automatiseren en dit zal in de loop van 2018 volgen.

Opname binnen de Orde van Ridders van St. Sebastian
Binnen de Europese Schuttersfederatie bestaat de mogelijkheid om opgenomen te worden binnen de Orde van de Ridders van
St. Sebastian. Net als de Rode Leeuw is er géén sprake van een onderscheiding, maar van een opname binnen de Orde.
De Orde van Ridders van St. Sebastian in Europa geeft de volgende bepalingen voor lidmaatschap van de ridderlijke
gemeenschap:
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De opname (investituur) volgt de richtlijnen van de ridderschap. Kandidaten moeten worden voorgedragen door een
lidorganisatie van de European Community Historical Shooters (EGS) of een lid van de Ridderschap. De aanvraag moet
vergezeld gaan van alle relevante persoonlijke informatie (naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, denominatie), moet een
kort CV bevatten en moet gekwalificeerd zijn.
Kandidaten moeten zich er schriftelijk toe verbinden het statuut en de reglementen te aanvaarden en hun bijdragen aan de
ridderschap te betalen. Ze behoren na de toelating tot de plenaire vergadering van de ridderorde met zetel en stem.
De toegangsprijs is verschuldigd door de indienende organisatie of kandidaat voor de investituur. Het bedrag van de
toegangsprijs wordt bepaald door het plenum op voorstel van de Knights Council.
Iemand kan ook bevorderd worden tot drager van het Officierskruis. Leden van de ridderschap kunnen worden verhoogd tot
Devotional Data na ten minste drie jaar toegewijde dienst. De Knights Council kan bij meerderheid van stemmen
uitzonderingen toestaan. De applicatie is als de ridder om te vragen. Vooral de redenen voor de bovengemiddelde prestaties
op het gebied van Europese integratie en de inzet in de kerksector in het bijzonder moeten worden gepresenteerd.
Voor meer informatie zie http://schuetzen.erzbistum-koeln.de/Europa/index.html.
De investituur in het voorjaar is in het Tsjechische Zaar en in augustus in Leudal. Aanvragen geschieden in eerste instantie via
het bondsbestuur. Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Theo Looijmans of Bernie van Lierop.

Inschrijven Europees Schutterstreffen Leudal

Het Europees Schutterstreffen is een feest der verbroedering. Eens in de drie jaar ontmoeten zo’n 600 schutterijen,
schutbroederschappen en schuttersgilden uit heel Europa elkaar. In 2018 doen ze dat in het Midden-Limburgse Leudal. Het
Europees Schutterstreffen is een kleurrijk, bourgondisch feest waar iedereen welkom is. Vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19
augustus 2018 bent u van harte welkom in Leudal.
De inschrijving is geopend en via de website www.est2018.eu/nl/aanmelden kunt u zich aanmelden voor dit Europese
schuttersevenement.
In een eerder stadium hebben wij al een oproep gedaan om géén andere schuttersevenementen op deze datum te
organiseren. De deelname aan dit unieke Europees Koningschieten wordt zeer op prijs gesteld.

Wist u dat?








De jeugdcommissie van de Oud Limburgse Schuttersfederatie met enthousiasme volop aan het werk is om de jeugd
te enthousiasmeren voor het schutters- en gildewezen.
Vrijdag 09 maart 2018 de loting plaatsvindt van het Oud Limburgs Schuttersfeest.
De website van het OLS 2018 bij Sint-Servatius Raam is sinds 30 november 2017 in de lucht! Naast de website is er
voor de facebookers ook een pagina actief: Koninklijke Schutterij Sint-Servatius Raam vzw. Kijk op www.ols2018.eu.
Zaterdag 03 maart 2018 vindt de algemene jaarveergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatieplaats in
Baexem.
Bij de komende bestuursvergadering zijn aftredend Thijs Aengevaeren, Peter Berben (Dagelijks Federatiebestuur) en
de heren Theo Hoorens, Gust Geerts en Ger Heldens (Deze heren worden op bindende voordracht vanuit de
schuttersbonden kandidaat gesteld).
De Facebookpagina van de Limburgse Schutterswereld 1.969 leden kent, dus circa 1/5 deel van het aantal leden
maakt al gebruik van dit unieke communicatiemiddel.

4












Een dringende oproep richting alle schutterijen om de Facebookpagina van de ‘Sjöttejeugd OLS’ te promoten, deze
kent slechts 361 volgers.
In het weekend van 13, 14 en 15 juli 2018 het Zuid-Limburgs Schuttersfeest wordt georganiseerd door de SchutterijBroederschap van Sint Jan Nieuwstadt. Meer informatie volgt op www.zlf2018.com.
In het weekend van vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 september 2018 organiseert de schutterij Sint Brigida Noorbeek
het 51ste Dreiländereck Noorbeek vormt het decor van de vele schutterijen uit de drielanden hoek Oost-België, de
grensstreek Aken en Nederlands Limburg. één Ware schuttersinvasie zal invulling geven aan dit internationaal
schutterstreffen. Meer informatie kijk op http://www.dreilanderecktreffen.nl.
Schutterij Sint Oda Boshoven-Weert organiseert volgend jaar het marketentstertreffen 2018!!
Like de Facebookpagina en blijf op de hoogte van alle updates: https://m.facebook.com/marketentstertreffen2018/
Veel schuttersactiviteiten worden er jaarlijks georganiseerd, zoals het Marketentsterstreffen, het Bielemannen- en
Sappeurstreffen. Soortgelijke activiteiten worden ook georganiseerd in bijvoorbeeld de Gelderse Schuttersfederatie,
de Federatie van Noord-Brabantse Schuttersgilden of door verenigingen, deel uitmakende van de Europese
Schuttersfederatie. Wilt u eens brainstormen of meer weten vanuit onze collega’s, schroom niet om contact te
zoeken, want samen weten wij meer en het wiel hoeft toch niet opnieuw uitgevonden te worden.
Fred Vliegen heeft vanwege computerproblemen ervoor moeten kiezen om zijn foto’s niet meer op zijn website te
plaatsen, maar u kunt deze terugvinden via de Facebookpagina Skippy-ontour.nl.

Namens het federatiebestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie danken wij alle schuttersvrienden- en
vriendinnen, die een bijdrage hebben geleverd aan de afscheidsviering van onze Bisschop frans Wiertz.

Namens het Federatiebestuur van de Oud Limburgse
Schuttersfederatie wensen wij u iedereen prettige Kerstdagen en de
allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Laten we hopen op een
voorspoedig, schuttersrijk maar vooral gezond 2018.
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