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Jos Michels met d’n Um is de nieuwe Federatiepresident. 
Voor ’t eerst een Belgisch Limburger, die de Oud-Limburgse 
Schuttersfederatie aanvoert.
Foto: Fred Vliegen

Standaardruiter Gijs Gerris uit Helden opent de stoet van het 
OLS. Hij maakt de weg vrij voor St.-Sebastianus Heel.
Foto: Lieske Leunissen

Bij het verschijnen van dit nummer is het jaar 2005 al bijna voorbij. Je realiseert je dan weer hoe 
snel de tijd lijkt te gaan. De schuttersfeesten, groot en klein zijn voorbij, maandenlange voorberei-
dingen zijn vergeten. Blijde en droeve gebeurtenissen uit 2005 lijken alweer ver weg. Het overlijden 
van onze president Frans Wolters was een grote schok voor de schutterswereld. Op die leeftijd, zo 
onverwacht, waarom?
Zijn opvolger Jos Michels heeft de zware taak om, op zijn manier, leiding te gaan geven aan de 
federatie. Ik ga er van uit dat alle schutters hem daarbij zullen steunen

De schutterijen kijken vooruit en zijn al weer bezig met komend jaar. Wat zal 2006 ons bren-
gen? Gelukkig ligt veel daarvan in onze eigen handen maar een deel wordt door iemand anders 
beschikt. Dat is goed zo. Schutters staan met beide benen op de grond en weten hoe vergankelijk 
alles is.

Toch hopen we allemaal aan het eind van elk jaar dat het komend jaar beter zal zijn dan het voor-
bije. We kunnen daar samen aan werken. Hopelijk zien we velen van u op de jaarlijkse schuttersdag 
die in 2006 op zaterdag 14 januari gehouden zal worden. Daar maken we onder andere de balans 
op over hoe het gesteld is met de, soms zeer belemmerende, wet- en regelgeving. Tevens kunnen 
we dan zien hoe we hier verder mee moeten.
Het verhaal over een mogelijk verplichte aansluiting bij de KNSA is nog niet ten einde. Luc Wolters 
heeft in een kritisch artikel in deze uitgave nogmaals de stand van zaken weergegeven. Wat het 
definitief gaat worden weten we op dit moment nog niet.

Bestuur en redactie wensen u alvast een goed uiteinde van 2005 en een goed begin van 2006.

 Herman Hawinkels

Voor alle administratieve zaken, 
zoals aan- en afmelden van 
abonnees, adreswijzigingen 
etc. en voor advertenties 
en betalingen kunt u 
contact opnemen met de 
secretaris-penningmeester 
van de Stichting Limburgs 
Schutterstijdschrift, Henk 
Smeets, Zwarte Graaf 10, 6439 
BB Doenrade, tel.: 06-55301971 
of 046-4422790. E-mail: 
henksmeets_85@msn.com
Het abonnement op het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
loopt gedurende het kalender-
jaar. Opzeggingen a.u.b. één 
maand voor het einde van het 
jaar aan bovenstaand adres.
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Op zoek naar een 
president
Na het overlijden van Frans 
Wolters is een commissie 
vanuit het OLS-bestuur naar-
stig op zoek gegaan naar een 
nieuwe geschikte opvolger als 
president. Voorop stond dat 
het niet het uitgangspunt was 
om tijdens het afgelopen OLS 
al over een nieuwe president 
te beschikken; een dergelijke 
zelf opgelegde deadline zou 
immers de druk van schut-
ters en media onnodig hebben 
opgevoerd. Zij hebben ver-
schillende personen de revue 
laten passeren en hebben zich 
vervolgens unaniem achter de 
voordracht van Jos Michels 
gesteld. Al in augustus werd 

de beslissing over de voor-
dracht genomen en werden 
de voorstellen voor de nieuwe 
president en vice-voorzitter 
publiek gemaakt, waarbij pen-
ningmeester drs. Louis Litjens 
Jos Michels in de functie van 
vice-voorzitter zou opvolgen.

Een Belg als president
Tijdens de najaarsvergadering 
van de federatie, op 1 oktober 
in Baexem, waren de verkiezin-
gen geagendeerd. Er werd om 
stemming gevraagd, die een-
duidige uitslag toonde: zowel 
Michels als Litjens behaalden 
ruimschoots 130 voorstem-
mers en nog geen tien tegen-
stemmen. Jos Michels kreeg de 
ketting omgehangen, die hoort 

bij het presidentschap en ont-
ving de hamer om de vergade-
ring mee voor te zitten. Met de 
verkiezing van de Belg Michels 
is gebroken met een oud 
gentlemens agreement, dat de 
president van de Federatie een 
Nederlander is en de vice-pre-
sident een Belg, dit om recht 
te doen aan de verhoudin-
gen in het ledenbestand van 
de OLS-Federatie. Het OLS 
heeft echter recht op de beste 
bestuurder en het getuigt van 
lef om oude afspraken terzijde 
te schuiven voor een betere 
kandidaat, die in ieder geval 
een Limburger is.

Talenten voor de 
schutters
Jos Michels sprak over de 
talenten die eenieder heeft in 
zijn maidenspeech. Hij onder-
kende vele talenten in Frans 
Wolters, die ze – blijkens zijn 
talloze activiteiten – ten volle 
benut had. Zelf schatte hij in, 
had hij wellicht een paar talen-
ten minder dan zijn voorgan-
ger, maar hij zou ze voor de 
schutters voor de volle 100% 
gaan inzetten. Hij vroeg dan 
ook in hem niet ‘Frans Wolters 
II’ te zoeken, maar dankte voor 
het vertrouwen, dat hij wilde 
waarmaken. Hij werd verwel-
komd door de drumband van 
schutterij St.-Joris Kaulille, 
die enkele stukken voor hem 
speelde en waarvan kapitein 

Jos Bloemen hem tijdelijk zijn 
uniform aanbood als suggestie 
voor de battle dress van de 
nieuwe president op hoogtij-
momenten.

Geen onbekende
Voor de schutters is Jos 
Michels geen onbekende. Als 
burgemeester stond hij twee 
jaren achtereen, in 1996 in 
Bocholt en 1997 in Kaulille, 
aan het hoofd van de stuur-
groep die het OLS organiseer-
de. Bij uitstek in de politiek 
heeft hij zijn sporen verdiend, 
waarin hij meer dan drie 
decennia actief was: van 1983 
tot 1993 als schepen (wethou-
der) en van 1993 tot 2004 als 
burgemeester. Daarnaast was 
hij ook betrokken bij het pro-
vinciale bestuur. Binnen het 
schutterswezen is hij voorzit-
ter van het SAS, waar hij lid 
van blijft, maar waarvan het 
voorzitterschap zal worden 
overgedragen, en lid van de 
door Frans Wolters in het 
leven geroepen Vrienden van 
het Limburgs Schutterswezen, 
een vrienden- en fondsenwer-
vingsstichting, samengesteld 
uit de stuurgroepvoorzitters 
van de laatste OLS’en.

 Luc Wolters

De OLS-Federatie heeft een nieuwe president. Het 
is Jos Michels, oud-burgemeester van Bocholt en 
reeds enige tijd vice-voorzitter van het bestuur. De 
Belgisch-Limburger beloofde zich volledig voor het 
schutterswezen in te zetten.

  Federatiepresident Jos Michels krijgt de hamer overhandigd door 
secretaris Jac van der Vorst.                                       Foto: Jos Bloemen.

  De nieuwe president tijdens zijn 
eerste speech        Foto: M. Bongers

 

Jos Michels nieuwe Federatiepresident
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Boetekleed
De nieuwe president Jos 
Michels wachtte tijdens de 
najaarsvergadering de ondank-
bare taak het boetekleed aan te 
trekken voor de wijze waarop 
de KNSA-problematiek tot 
dusverre was aangepakt. Naar 
aanleiding van berichtge-
ving in de Schuttersbrief, het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
en naar aanleiding hiervan 
de artikelen in Dagblad de 
Limburger gedurende enkele 
opeenvolgende dagen, werden 
de schutters ertoe aangezet om 
na te denken over de verplich-
tingen en beperkingen die de 
nieuwe wet hen oplegt. Om 
excessen met wapens tegen te 
gaan, heeft de minister van 
Justitie besloten tot wetgeving, 
waarbij alle geregistreerde 
sportschutters onder de koepel 
en het toezicht van de konink-
lijke Nederlandse Schutters 
Associatie geschaard worden. 
De KNSA moet toezien op de 
normering van het schieten, 
op de veiligheidseisen, maar 
de verplichte aansluiting kost 
handenvol geld, vaak zelfs 
meer dan de contributie van 
de schutterij bedraagt.

Circulaire en wet
Voorzitter Bert Adriaens uit 
Weert hield het OLS-bestuur 
in een lang betoog voor dat 
er adequater gehandeld had 
moeten worden. Het bestuur 
liet in een weerwoord weten 
druk in de weer te zijn geweest 
met het ministerie van VROM 
voor de samenstelling van 
de Circulaire ‘Traditioneel 
Schieten’, die er voor het schie-
ten op de Oud-Limburgse 

wijze, zeer goed uit komt te 
zien en waarin zelfs de geluids-
demper van geweermaker 
Hendrix een plek gevonden 
heeft. Hierdoor geobsedeerd 
en bovendien verlamd door 
het overlijden van president 
Frans Wolters, de man met 
uitstekende contacten in het 
Haagse, heeft men pas te laat 
kunnen reageren op de ver-
gevorderde plannen van het 
ministerie van Jusititie, dat de 
schutters geen enkele ruimte 
bood om aan de onderhan-
delingen deel te nemen. Zo 
werden de schutters met de 
Wet ‘Wapens en munitie’ voor 
het blok gezet. Binnen een 
jaar moet de aansluiting bij de 
KNSA geregeld zijn.

Mars op Den Haag
Is het kalf verdronken? De 
wet is immers een feit. Met 
man en macht wordt gepro-
beerd de put nog te dempen. 
Inmiddels is de politiek in 
stelling gebracht. Tweede 
Kamerlid Ger Koopmans wilde 
minister Donner van Justitie 
direct onder vuur nemen met 
enkele kamervragen, maar in 
plaats van een debat, moest 
hij het stellen van de vragen 
overlaten aan de fractiegenoot 
die zich met Justitie bezig-
houdt en volgens de politieke 
mores worden deze vragen 
schriftelijk gesteld, waarbij het 
antwoord al enkele maanden 
op zich laat wachten. Ook de 
Gelderse schutters hebben een 
beroep op de politiek gedaan, 
door staatssecretaris mevrouw 
Ross-van Dorp voor hun zaak 
te engageren, die erelid van de 
Gelderse Schuttersfederatie is. 

Of de politiek hier echter nog 
invloed op kan uitoefenen? 
Gesprekken met de KNSA 
lopen naar verluidt ook vrij 
stroef: die organisatie ziet 
haar ledental bijna verdubbeld 
met de schutters erbij en dat, 
zonder er iets voor te hebben 
doen. Hoopgevend is in ieder 
geval dat de Commissaris van 
de Koningin zich de problema-
tiek heeft aangetrokken, een 
brief aan de Minister geschre-
ven heeft, die ertoe geleid 
heeft dat er een gesprek komt 
met het Ministerie. Mocht dit 
allemaal niet meer helpen, 
dan is de ‘Mars op Den Haag’, 
die Frans Wolters wel eens 
plastisch heeft aangeduid bij 
grote politieke problemen, 
misschien nog de enige oplos-
sing die nog soelaas kan bie-
den. Vaak genoeg is immers 
gezegd dat de beleidsmakers 
in Den Haag het schutters- en 
gildewezen niet kennen. Het 
wordt tijd voor een voorstel-
lingsrondje: wie zijn wij, wat 
doen we en wat willen we. Met 
de beste wil van de wereld kan 
de minister in de schutters met 
hun onhandige zware geweer 
geen bedreiging voor de veilig-
heid zien. Integendeel, we gaan 
prat op een verleden, dat de 
schutterijen ouder zijn dan de 
Nederlandse staat en deze nota 
bene bij tijd en wijle geholpen 
hebben de veiligheid te waar-
borgen. 

KNSA biedt geen 
meerwaarde
Dat we niet over een kam 
geschoren willen worden met 
moordzieke sportschutters, 
criminelen of zelfs terroris-
ten, mag voor zich spreken. 
We hebben regels en normen 
voor de wijze waarop we 
mogen schieten en de poli-
tie is vergunningverlener en 
toezichthouder. De schutters 
houden zich aan deze normen 

en accepteren dit toezicht. 
Waarom moet de wettelijk 
bevoegde politie van deze taak 
ontheven worden ten gunste 
van een niet-overheidsorgani-
satie, die voorheen geen wet-
telijke bevoegdheden had, die 
weliswaar de belangen van een 
hoop sportschutters behartigt, 
maar van onze wijze van schie-
ten, de regels en normen nog 
niets weet. Deze organisatie zal 
regels stellen, die bovendien 
criminelen ervan moet weer-
houden lid te worden. Ik was 
altijd van mening dat boeven 
vangen en het voorkomen van 
criminele acties een overheids-
taak was. Los daarvan moeten 
we ons afvragen in hoeverre 
de overheid rechtmatig gehan-
deld heeft door zonder enig 
overleg en zonder een vorm 
van inspraak over een grote 
groep goedwillende burgers 
te beschikken, die bovendien 
georganiseerd zijn en waar-
van de koepelorganisatie (het 
OLS-bestuur) dus gehoord 
had moeten worden. De raad-
pleging van burgers en betrok-
kenen is bij elk bouwproject 
geregeld, maar zou hier niet 
toegepast kunnen worden!? 
Bezwaar aantekenen dus. 
Samengevat biedt de KNSA 
derhalve geen enkele toege-
voegde waarde, noch voor 
het schieten en noch voor de 
veiligheid ervan door schut-
terijschutters. En om hiervoor 
tientallen euro’s contributie te 
moeten betalen, er niets extra’s 
voor terug te krijgen en zo 
dadelijk niet eens meer in gele-
genheid te zijn om mensen in 
een ontspannen sfeer kennis te 
laten maken met het schieten 
(denk aan dorpsschuttersfestij-
nen, het schieten van de bur-
gervogel of introducés bij het 
wedstrijdschieten), dat kan de 
doodsteek worden voor deze 
unieke wijze van schieten.
 Luc Wolters

KNSA-problematiek leidt tot grote onrust
De verplichte aansluiting bij de KNSA, die bij wet 
is vastgesteld, heeft geleid tot grote onrust bij de 
schutters, die bevreesd zijn voor de hoge kosten, de 
administratieve rompslomp en de problemen om 
burgers ook in de gelegenheid te stellen om te schieten. 
En, wordt het schieten er wel veiliger op?
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Alle heren hebben gelijk gekre-
gen, want zo’n tienduizend 
toeschouwers hebben genoten 
van een weergaloos en gewel-
dig feest. Durfden de beide 
Gouverneurs geen voorspel-
ling te doen wie er dit jaar met 
de ‘Ut’ naar huis zou gaan, 
voor Steve Stevaert (Belgisch 
Limburg) stond het nu al 
vast dat er meer Belgisch bier 
gedronken zou worden, want 
er werden ‘pinten’ uit zijn land 
getapt. Voor zijn Nederlandse 
collega Leon Frissen is het LDS 
‘een traditie die niet meer te 
missen is’. Alle verwachtingen 
in de aanloop naar dit feest, 
die door de organiserende 
vereniging zijn uitgesproken, 
zijn bewaarheid. Voor Bèr 
Moonen was er nog een ver-
assing. Hij kreeg uit handen 
van de voorzitter van de Bond 
EMM, Ben Cox, de EGS-speld 
(Europese Gemeenschap van 
Schutterijen) opgespeld. In 
zijn toespraak memoreerde 
dhr. Cox de vele verdiensten 

van Bèr Moonen voor het 
schutterswezen.

Doelstelling
Twee doelstellingen had 
schutterij St.-Antonius uit 
Boeket (Nederweert) voor 
ogen met de organisatie van 
het veertiende Limburgs 
Dames Schuttersfeest. Het 
LDS moest naar een hoger 
plan getild worden en als het 
even kon, moest de schutterij 
aan het schuttersfeest nieuwe 
uniformen overhouden. De 
nieuwe voorzitter van de 
schuttersfederatie Jos Michels 
vindt al langer dat het LDS 
niet meer weg te denken is. 
Bèr Moonen, voorzitter van 
de Stichting LDS Nederweert, 
verkondigde na het feest in 
Nederweert dat het LDS nu 
een volwaardige plaats naast 

het OLS heeft. Dat was zijn 
doelstelling, toen hij eenmaal 
‘ja’ had gezegd op het verzoek 
om de kar te gaan trekken. Hij 
kreeg de hele schutterij achter 
zich en daarnaast vele tiental-
len medewerkers. Of ook de 
tweede doelstelling, nieuwe 
uniformen voor St.-Antonius, 
wordt gehaald, is nog niet 
helemaal zeker. Er moeten 
nog enkele rekeningen bin-
nenkomen en betaald worden. 
Voorzitter Hans Reijnders van 
de Nederweertse schutterij 
heeft er alle vertrouwen in dat 
er geld overblijft om de leden 
een nieuw pak aan te meten. 
In ieder geval vond hij het een 
geslaagd schuttersfeest en ‘dat 
pakken ze niet meer af ’. Het 
LDS is een enorme opsteker 
geworden voor de schutterij 
in het algemeen en voor St.-

LDS volgend jaar in Niel-bij-As

‘Ut’ weer naar Belgisch Limburg
Nederweert - ‘Een weergaloos evenement’ , ‘een 
geweldig feest’ , ‘een dag van genieten’, waren woorden 
die te horen waren bij de opening door Bèr Moonen 
stichtingsvoorzitter, Hans Reinders  voorzitter St.-
Antonius en waarnemend burgemeester Hubert Vos, op 
zondag 18 september tijdens het LDS te Nederweert. 

  De winnaars van het LDS met v.l.n.r. Patricia Siborgs, Annie Vandevoort en Elvire Wertelaers van 
schutterij St.-Martinus  Niel bij As (B).

 

  Bèr Moonen (stichtingsvoorzit-
ter LDS) met de EGS speld.
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Antonius in het bijzonder, 
want de vereniging hield er 
vijf potentiële leden aan over. 
Van tevoren was gerekend op 
zeven- à achtduizend bezoe-
kers, maar het totale aantal 
bij de traditionele optocht en 
daarna de schietwedstrijden 
ging over de tienduizend. En 
eerlijk is eerlijk, mede dankzij 
het zonnetje! Wnd. burge-
meester mr. Hubert Vos noemt 
het LDS één van de drie grote 
evenementen in zijn tijdelijke 
gemeente. Ospel kent al jaren-
lang het Moulin 
Blues Festival 
en Nederweert-
Eind het oude-
ambachtenfestival 
Festeynder. Het 
LDS in Nederweert 
is voorlopig eenma-
lig, maar schutterij 
St.-Antonius hoopt 
binnen enkele 
jaren het OLS 
een keer te win-
nen. Burgemeester 
Vos heeft wat met 
evenementen. 
‘Evenementen 
bevorderen de 
gemeenschapszin. 
Het schept een 
band om de eve-
nementen voor 
te bereiden, uit te 
voeren en om elkaar op de dag 
zelf te ontmoeten’, zegt hij.

Feesttenten
Het was voor iedereen die 
een beetje verstand heeft van 
schietwedstrijden, duidelijk 
dat het LDS niet op één dag 
afgewerkt kon worden. De 
organisatie had de grootste van 
de twee feesttenten dan ook 
voor twee weekeinden besteld. 
42 Drietallen, verdeeld over 23 
schutterijen, moesten op de 
zaterdag na het LDS terugko-
men. En toen ging het ineens 
snel. De buksmeester van St.-
Antonius, vice-voorzitter Peter 
Kneepkens, heeft daar een dui-
delijke verklaring voor. Hij had 
het ook voorspeld: ‘Als de zon 
komt, is het gauw gedaan’. En 

inderdaad was de zon spelbre-
ker, want de drietallen sneu-
velden als bosjes. De eerste 
vier ronden schoten de dames 
op punten van 1,5 x 1,5 cm., 
maar na de pauze werd het 1 
x 1 cm. Na één ronde op deze 
kleine punten waren er twaalf 
teams over, keurig verdeeld 
over twaalf schutterijen. Het is 
een zeldzaamheid dat er zoveel 
schutterijen met allemaal één 
ploeg overblijven. In de tweede 
ronde met de kleine bolletjes 
waren er nog tien drietallen 

over, zeven uit België en drie 
uit Nederland. De eerste afval-
lers waren Belgen: St.-Elisabeth 
uit Stokkem werd 10e en St.-
Catharina uit Beek 9e. Toen 
was de stand 5-3, nog steeds 
in het voordeel van de Belgen. 
En weer kwam het zonnetje 
om ook weer af en toe te ver-
dwijnen. ‘Deze wisseling is 
fataal voor veel schutters’, zegt 
Peter Kneepkens. ‘Dat vereist 
veel ervaring en is de meesten 
teveel geworden’. De eerste 
die afviel, was St.-Michael 
uit Thorn. St.-Dionysius uit 
Opoeteren volgde en daarna 
viel St.-Urbanus uit Maasniel 
af. ‘En dan blijven de echte 
over, zeggen wij als buksmees-
ters onder elkaar altijd’, aldus 
Kneepkens. St.-Hubertus uit 

Nattenhoven en St.-Servatius 
uit Raam schoten in dezelfde 
ronde mis. Zij moesten loten 
voor de einduitslag.

Ervaring
Voor de slotfinale bleven drie 
Belgische drietallen over. Het 
was duidelijk dat de ‘Ut’ de 
grens over zou gaan. Drie 
ervaren schutterijen, want alle 
drie hebben ze al eens het OLS 
gewonnen. ‘Daaruit blijkt dat 
ervaring een belangrijke rol 
speelt’, zegt Peter Kneepkens, 
die als buksmeester van de 
organiserende vereniging 
ditmaal ontspannen naar 
het schieten kon kijken. Hij 
hoefde nu geen schutters-
vrouw op haar gemak te stel-
len. En wederom kwam de 

zon om de hoek 
kijken. St.-Joris 
uit Kaulille miste. 
St.-Laurentius uit 
Bocholt kon de 
spanning niet meer 
aan en werd mooi 
2e. St.- Martinus 
uit Niel-bij-As met 
de dames Patricia 
Siborgs, Annie 
Vandevoort en 
Elvire Werkelaers 
werd de fraaie win-
naar. Het team is 
op eerdere LDS’en 
2e en 3e geworden, 
zodat de zege niet 
onverwacht kwam. 
En volgend jaar 

mag St.-Martinus het LDS in 
Niel-bij-As organiseren. St.-
Antonius was zo sportief om 
het draaiboek van het LDS in 
Nederweert ter beschikking te 
stellen.

Uitslag LDS 2005
1e St.-Martinus Niel bij As
2e St.-Larentius Bocholt
3e St.-Joris  Kaulille
4e St.-Servatius Raam
5e St.-Hubertus Nattenhoven
6e St.-Urbanus Maasniel
7e St.-Dionysius Opoeteren
8e St.-Michael Thorn
9e St.-Catharina Beek (B)
10e St.-Elisabeth Stokkem.
Bron: P. Kneepkens  
   
  Ton van der Sande 

M. Timmermans, EMM
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‘Niet meer weg te 
denken’
In een van de artikelen wordt 
al van een traditie gesproken 
die niet meer weg te denken 
is, hoewel het pas veertien jaar 
oud is. Het zij zo, men mag het 
bekijken hoe men het zelf wil. 
Maar even verder valt echter 
te lezen dat, als het LDS nu 
nog moest ontstaan, het wei-
nig kans zou maken. Vreemd, 
worden zaken hier nu opeens 
van de andere kant bekeken? 
Een en ander lijkt in strijd met 
elkaar. Reden is dat hier wordt 
geschreven over het ‘fenomeen’ 
vrouwen onder de schietboom. 
Waarbij ook nog eens de 
opmerking werd geplaatst dat 
de Zuid-Limburgse schutte-
rijen uit Nederland niet mee-
doen, omdat deze verenigingen 
overwegend mannenbastions 
zouden zijn. Als de vrouwen 
zich hier meer zouden gaan 
interesseren in het schieten, 
zou zo’n vereniging gemakke-
lijker uit zichzelf naar het LDS 
komen. Ook erg vreemd, want 
in hetzelfde nummer van het 
LS, valt in het artikel over het 
Zuid-Limburgs Federatiefeest 
in Born te lezen dat een 
(vrouwelijke) verslaggeefster 
van de krant constateert dat 
er hier steeds meer vrouwen 
deelnemen aan het schieten. 
Blijkbaar leeft de gedachte dat 
een schietwedstrijd de reden 
is om deel te nemen aan een 
schuttersfeest. Lijkt mij een 
onjuiste redenering. Op een 
OLS mogen maar zes personen 

per vereniging schieten, en 
toch nemen alle schutterijen 
hier aan deel. Inclusief de 
schutterijen uit Zuid-Limburg. 
En inclusief de schutterijen 
met vrouwelijke leden die zich 
niet voor het schieten interes-
seren. De reden waarom veel 
verenigingen niet deelnemen 
aan het LDS is mijns inziens 
een andere, namelijk dat het 
LDS na 14 jaar nog steeds 
niet is uitgegroeid tot een 
volwaardig schuttersfeest. En 
schuttersfeest is mijns inziens 
namelijk meer dan alleen maar 
een optocht en schieten.

Wachten op de 
terugreis
Wedstrijden als mooiste bin-
nenkomst, oude en nieuwe 
exercitie, mars- en concert-
wedstrijden, solistenwedstrij-
den, mooiste en modelste 
generaal, mooiste bieleman of 
sappeur, groeps- en individu-
eel vendelen: niets van dit alles 
is te vinden op een LDS. Als je 
als schutter (m/v) gewend bent 
om op een (bonds-)schutters-
feest aan al deze wedstrijden, 
voor zover mogelijk, deel te 
nemen, waarbij het binnen-
trekken al om één uur bezig 
is en de laatste wedstrijd, van 
bijvoorbeeld het uittreden bij 
de exercitie, ’s avonds rond 
half acht, is het begrijpelijk 
dat niet wordt deelgenomen 
aan een ‘feest’ waar al deze 
facetten niet geboden worden. 
En dan ook nog eens gelet op 
het gegeven dat het schieten 

voor een aantal schutters (m/
v) slechts bijzaak is en soms 
helemaal niet wordt gedaan. 
Voor veel schutters betekent 
deelname aan een LDS alleen 
maar een optocht lopen om 
vervolgens te moeten wachten 
tot de terugreis kan beginnen. 
Dan heeft zo’n feest voor veel 
schutters (m/v) weinig te bie-
den, een reden dus om niet te 
gaan.

‘Commandant en twee 
schutters’
Als laatste zij vermeld het 
tijdstip waarop het LDS plaats-
vindt. Na het OLS hebben de 
meeste schutterijen nog zo’n 
twee bondsfeesten, veel schut-
ters zijn dan toch wel blij dat 
het seizoen er bijna opzit. 
De verplichtingen die je als 
lid van een schutterij hebt, 
zijn nu eenmaal vooral in de 
zomermaanden. Voor veel 
schutters is het blijkbaar op 
het einde van de zomer toch 
te veel om alweer aanwezig te 
moeten zijn: veel schutterijen 
nemen aan de laatste schut-
tersfeesten deel met minder 
schutters (m/v) in hun gele-
deren dan bijvoorbeeld op het 
OLS of de schuttersfeesten 
aan het begin van het seizoen. 
Maar als ik dan de optocht zie 
tijdens een LDS, waar schut-
terijen meedoen die achter het 
vaandel alleen het konings-
paar, de commandant en 
twee schutters hebben lopen, 
dan vind ik een dergelijke 
presentatie erg ver verwij-
derd van de manier waarop 
diezelfde vereniging(en) zich 
presenteerde(n) tijdens het 
OLS Deze schutterijen zouden 
zich wellicht eens moeten 
afvragen of misschien niet 
beter de keuze gemaakt had 

kunnen worden om niet deel 
te nemen. Tenslotte wordt aan 
het aanwezige publiek een ver-
keerde voorstelling van zaken 
getoond, welk mijns inziens 
een negatieve beeldvorming 
tot gevolg kan hebben. De uit-
straling en presentatie tijdens 
een optocht mogen niet wor-
den onderschat. Ook kleine 
verenigingen kunnen zich 
prima presenteren, maar de 
wijze waarop schutterijen deel-
nemen aan de optocht van het 
LDS, acht ik zeker geen pro-
motie voor het schutterswezen. 
Wellicht dat de stuurgroep van 
het LDS eens wat aandacht aan 
deze ‘problemen’ zou kunnen 
schenken en zou durven te 
kiezen voor een andere opzet. 
Om zo misschien zelfs richtlij-
nen te maken wat de minimale 
bezetting moet zijn tijdens de 
optocht. Als de deelnemende 
verenigingen hier dan ook 
open voor staan, dan zal het 
LDS op den duur misschien 
meer uitstraling krijgen en 
zal het dus ook meer aan-
trekkingskracht hebben voor 
andere schutterijen, bijvoor-
beeld uit Zuid-Limburg.

  Twan Stemkens

 Na bijna 15 jaar nog niet ‘af ’

Het LDS - Schuttersfeest of schietwedstrijd?
Nederweert - In het laatste nummer van het L.S. (nr. 
68-sept. 2005) werd aandacht geschonken aan het 
Limburgs Dames Schuttersfeest, dat op 18 september 
door schutterij St.-Antonius in Nederweert werd 
georganiseerd. Terwijl ik dit las, kreeg ik toch enige 
gedachten, die ik de lezer niet wil onthouden, maar juist 
ter overweging eens kenbaar wil maken.
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Talloze activiteiten
Wie het actieve leven van wij-
len Frans Wolters op een rijtje 
probeert te zetten, ontkomt 
niet aan verbazing: heeft één 
persoon al deze functies ver-
vuld?! In (Noord-)Limburg 
is Frans Wolters een half jaar 
na zijn overlijden nog steeds 
een begrip. Dat kan ook niet 
anders omdat de politicus en 
bestuurder tal van organisaties, 
stichtingen en verenigingen 
met raad en daad onder-
steunde. Hij groeide op binnen 
het familiebedrijf, maakte de 
stap naar de lokale en lande-
lijke politiek en na 17 jaar Den 
Haag – waar hij 1e vice-frac-
tievoorzitter van het CDA in 
de Tweede Kamer werd - keer-
de hij weer terug, vervulde vele 
functies bij tal van organisaties 
en viel desgevraagd in op 
bestuurlijke posten in Horst 
en Venlo. Op 9 februari is hij 
onverwachts overleden, nadat 
hij korte tijd niet in orde was.

Generaalsuniform
Het magnifieke generaalsuni-
form, dat Frans bij officiële 

gelegenheden droeg als presi-
dent van de Oud-Limburgse 
Schuttersfederatie heeft hij ter 
beschikking gesteld aan het 
Limburgs Schutterij Museum 
(LSM) in Steyl. Gezien de 
grote betekenis van Frans 
Wolters wil het LSM dit uni-
form niet gewoon aan de col-
lectie toevoegen. Nee, Frans 
is beslist een expositie waard. 
Dankzij de familie Wolters en 
met hulp van veel organisaties, 
waar Frans bij betrokken was, 
is een expositie over zijn actie-
ve leven tot stand gekomen, 
een levensschets. Zijn activitei-
ten binnen Wolters-Van Dijk 
komen aan bod, evenals het 
werk voor diverse geledingen 
van de politiek en het CDA, 
het schutterswezen, maar ook 
worden zijn werkzaamheden 
toegelicht bij onder meer de 
werkvoorziening, het MKB, 
de kunstenaars, het landschap, 
bestuurlijke, maatschappelijke 
en kerkelijke geledingen, als-
mede de gemeenten Venlo en 
Horst en speciaal de gemeen-
schap Blerick.

Symboliek
Frans werd in 
maart 1998 geko-
zen als president, 
op de eerste zon-
dag van juli is het 
Oud-Limburgs 
Schuttersfeest 
(OLS). In de korte 
tussentijd heeft 
hij het voor elkaar 
gekregen om een 
uniform te laten 
maken dat – heel 
symbolisch – stamt uit de tijd 
dat de beide Limburgen bij 
elkaar hoorden. In de korte 
tijd van 1815-1830 hoorden 
‘de Limburgen’ als een groot 
geheel bij elkaar, in 1830 (nu 
175 jaar geleden) hebben de 
Belgen zich afgescheiden. 
Frans Smits sr., die na WOII 
alle uniformen voor het Ned. 
Leger ontwierp, heeft de ont-
werpen gemaakt voor Wolters’ 
generaalsuniform uit 1825. 
De symboliek is duidelijk: de 
schutterijen van het OLS stam-
men tegenwoordig uit Belgisch 
en Nederlands Limburg, in 
1825 vormden ze nog een 
eenheid en was de generaal 
hiervan de hoogste in rang; 
president Frans Wolters ver-
vulde die taak sinds 1998 voor 

zijn schutters.

Onthulling
Aan de vooravond 
van deze expositie 
vond de opening 
plaats, waarbij het 
museum te klein 
was om alle geno-
digden een plek te 
kunnen geven. Tal 
van afvaardigingen 
van organisaties en 
clubs, waar Frans bij 
betrokken was gaven 
acte de présence. 
Achtereenvolgens 

voerden het woord voorzit-
ter Henk Vossen van het 
museumbestuur, de recent 
geïnstalleerde burgemeester 
drs. Hubert Bruls van Venlo, 
de nieuwbenoemde president 
Jos Michels van de OLS-
Federatie en Miriam Wolters 
namens de familie van Frans. 
De tentoonstelling was samen-
gesteld en werd ingeleid door 
conservator Luc Wolters. Na 
de toespraken, waarin de bete-
kenis van Frans Wolters voor 
het voetlicht werd gehaald, 
werd het generaalsuniform 
van de overleden president 
onthuld. Burgemeester Bruls, 
Federatiepresident Michels en 
de jongste telg Ruudje van de 
familie Wolters trokken geza-
menlijk aan het doek dat tot 
dan toe het zicht op het jong-
ste pronkstuk van het museum 
ontnam. De expositie is nog 
tot begin februari te bekijken 
in Steyl.

Levensschets
De levensschets van Frans 
Wolters wordt geëxposeerd
•  van 21 oktober 2005 (de 

geboortedag van Frans)
•  tot 9 februari 2006 (de dag 

van overlijden)

 Luc Wolters

Expositie over Frans Wolters
• president van de schuttersfederatie
• loco-burgemeester van Venlo
• en vele andere functies meer
• overleden op 9 februari 2005
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Samen met de winnaar van 
vorig jaar, schutterij St.-Joris 
Wessem, en de nummers twee 
(St.-Antonius Nederweert) 
en drie (St.-Martinus Groot 
Beersel) van dit jaar en vele 
familieleden en andere belang-
stellenden luisterden de leden 
van schutterij St.-Catharina 
naar de toespraken van onder 
anderen Léon Frissen en 
Steve Stevaert, de Belgische 
Gouverneur. Behalve vele 
lovende en bemoedigende 
woorden waren er erepen-
ningen van Koningin Beatrix, 

Koning Albert van België en 
de provincies Nederlands en 
Belgisch Limburg voor de win-
nende schutterij. Op vrijdag 
16 september werd er door 
schutterij St.-Catharina een 
receptie aangeboden aan het 
winnende zestal in een prach-

tig versierde feesttent achter de 
sporthal in Stramproy. Onder 
grote publieke belangstel-
ling werden de schutters, en 
met hen de gehele schutterij, 
gefeliciteerd door bestuurders, 
familie, dorpsgenoten en col-
lega-schutters uit Belgisch 
en Nederlands Limburg. De 
schutters en de buksmeester 
Jack Stals werden royaal in 
het zonnetje gezet. Schutterij 
St.-Antonius en fanfare St.-
Willibrordus uit Stramproy 
zorgden voor een feestelijke 
serenade. Tijdens de receptie 

werd ook het OLS-logo ont-
huld. Na afloop van de recep-
tie zorgde de Grenskapel voor 
de muzikale noot. 
Graag willen we iedereen 
bedanken, die heeft bijgedra-
gen aan de voorbereiding en 
organisatie van deze receptie! 

Een speciaal woord van dank 
aan alle vrijwilligers van diver-
se verenigingen, die voor en 
tijdens de receptie klaarston-
den, onder meer in de feesttent 
en bij de parkeerplaatsen! ‘Eine 
dikke mercie’!!

  Bestuur en leden van 
St.-Catharina Stramproy
M. Timmermans, EMM

Stijlvolle ontvangst op het Gouvernement in Maastricht

Feestelijke receptie voor Schutterij St.-Catharina
Op dinsdag 6 september 
werd schutterij St.-
Catharina als winnaar van 
het OLS 2005 ontvangen 
door de Commissaris 
van de Koningin in 
Limburg, dhr L. Frissen 
op het Gouvernement te 
Maastricht.

  De OLS winnaars werden 
stijlvol ontvangen op het 
gouvernement.

 

Schutterij Museum 
gaat boeken 
verkopen
Voor schutterslectuur bent 
u voortaan aan het goede 
adres in het Limburgs 
Schutterij Museum in 
Steyl (LSM). Het museum 
heeft een boekenstand 
ingericht, waarin oude 
OLS-feestgidsen, num-
mers van het Limburgs 
Schutterstijdschrift en jubi-
leumboeken of historische 
uitgaven over het schutters-
wezen te koop zijn. Met uw 
hulp, schutterijen, kunnen 
we het assortiment nog fors 
uitbreiden. Mogelijk hebt 
u nog oude feestgidsen van 
het OLS, ZLF, LDS of van 
bonds- of dekenale schut-
tersfeesten, of beschikt u 
over een jubileumboek van 
uw schutterij dat nog niet is 
uitverkocht. U kunt boeken 
aan het LSM schenken, die 
in het museum verkocht 
kunnen worden, of u stelt 
een aantal boeken aan het 
museum ter beschikking, 
dat zal trachten deze voor 
u te verkopen (met een 
geringe marge voor het 
LSM). Zo krijgen we een 
goedgevuld boekenaan-
bod bij het museum, waar 
iedereen terecht kan die 
interesse heeft in schutters-
documentatie. Uiteraard 
werkt het museum ook aan 
haar eigen bibliotheek, dus 
als u hiervoor literatuur 
of archieven beschikbaar 
heeft, laat u het ons alstu-
blieft weten.

Contact: Luc Wolters
luc.wolters@hetnet.nl
045-5442585
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Op zaterdag 20 Augustus 
werd bij café ‘De Maroy 
Bar’ aan de Julianastraat te 
Stramproy, het clublokaal 
van schutterij St.-Catha-
rina, een kunstwerk 
van kunstenaar Jack 
Moonen onthuld, met 
daarop het winnende 
zestal van St.-Catharina 
dat op 9 Juli te Wessem 
‘De Oude Limburger’ 
heeft gewonnen. Het 
zestal bestaat uit André 
Peeters, Peter Keijers, Loek 
Raemakers, Hen Kuppens, 
Thijs Aengevaeren en Jac 
Kuppens. 

De onthulling 
werd verricht door 
de ‘achterop-sjut’ 
Jac Kuppens  met 
assistentie van 
drie generaties 
eigenaren van ‘De 
Maroy Bar’ name-
lijk Nellie Rietjens, 
Ger Raemaekers en 
Caroline Stienen. 
Voor de betreffende 
datum 20 augustus 
om 20.00 uur heeft 
men bewust geko-
zen, vanwege de 

symboliek van het getal 20: het 
was 20 jaar en 2 maal 20 jaar 
(1985 en 1965) dat schutterij 
St.-Catharina Stramproy ‘De 
Oude Limburger’ eerder naar 
Stramproy bracht. Dit jaar 
werd er gewonnen op boom 
20, in de 20e kavelronde. Voor 
de ‘achterop-sjut’ Jac Kuppens 
was het de derde maal dat hij 
mee schoot in het winnende 
zestal, tevens was het de derde 
maal dat het clublokaal ‘De 
Maroy Bar’ het winnen van 
‘De Oude Limburger’ mee-
maakte. Behalve een woord 
door Ruud Stienen, de vader 
van de eigenaresse Caroline 
Stienen, werd ook het woord 
gevoerd door Arnold Cruijsen 
als zijnde de voorzitter van de 
stuurgroep OLS 2006. Deze 
heeft een soort publieke aftrap 
gegeven voor de organisatie 
van het OLS van het volgende 
jaar. Tevens werd er ook een 
bord onthuld waarin het getal 
20 wordt gesymboliseerd.

  M. Timmermans, EMM

foto links: Fred Vliegen

OLS winnaars 2005 vereeuwigd

  Karikatuur v/h winnende zestal met boven v.l.n.r. André Peeters, Peter Keijers, Loek Raemakers en onder 
Hen Kuppens, Thijs Aengevaeren en Jac Kuppens.

 

  De geschilderde oorkonde verhaalt de kloeke prestatie.
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Onder een behaaglijke 
herfstzon marcheerde de 
schutterij door de Brouwerij 
Maes Hof naar het feest-
terrein, dat door de nijvere 
handen van de schutters en 
de dames prachtig was inge-
richt. Tijdens het feest, waar 
een formidabele stemming 
heerste, ontving dhr. Maes 
uit handen van voorzitter 
Theo Looymans een Europese 
Schuttersonderscheiding 
(EGS) in goud. Dhr. Van 
Straten, sinds jaren deken 
van de schutterij, ontving een 
gouden ‘Catharina-wielke’. 
Wim Maes werd in het voor-
jaar van 1965 beschermheer 
van schutterij St.-Catharina. 
Hij stamt uit een familie met 
oog voor traditie. Binnen 
zijn familie bestond er al eer-
der een zekere band met de 
schutterij: Theodoor Maes, 
broer van de grootvader van 
Wim Maes, had in 1893 als 
een van de schutters van het 
drietal de Oude Limburger 
naar Stramproy gehaald. Op 
17 juli 1903 werd op Geulen 
aan grootvader Jean Henri 
Maes, erelid van schutterij 
St.-Catharina, een serenade 
gebracht bij zijn benoeming 
tot wethouder.
Wim Maes had bijzondere 
aandacht voor het vendelen. 
De belangstelling daarvoor 
stamt uit de tijd van zijn 
militaire dienst bij de marine. 
Reeds vóór hij beschermheer 
werd schonk hij een vendel 

met stok en koperen knop aan 
Jo Kwaspen (lid van schut-
terij St.-Catharina, dat daags 
voor de kaveling in Wessem 
overleed). Toen Wim Maes 
in 1990 vierde, dat hij 25 jaar 
beschermheer van Schutterij 
St.-Catharina was, schonk hij 
de vereniging een nieuw vaan-
del. Ook na 40 jaar is Wim 
Maes nog steeds actief betrok-
ken bij het wel en wee van de 
schutterij. Bij vele activiteiten, 
maar ook bij bestuurs- en 
ledenvergaderingen is Wim 
Maes present met raad en 
daad. Als behoeder van de 
rijke en levendige traditie van 
het schuttersleven, ziet hij het 
als zijn taak de verstandhou-
ding tussen bestuur, leden en 
leden onderling te optima-
liseren. In een jaar met vele 
drukke werkzaamheden bij de 
organisatie van het OLS 2006 
te Stramproy is dit zeer zeker 
een heel belangrijke taak!
Dhr. Ad van Straten is al heel 
wat jaren ‘deken’ van Schutterij 
St.-Catharina. In oude docu-
menten en reglementen wordt 
reeds melding gemaakt van 
de taak van de ‘deken’ bin-
nen de schutterij. De ‘deken’ 
wordt gezien als vertegen-
woordiger van de hele schut-
terij. Dhr. Van Straten werd 
door de vroegere keizer Bert 
Stals in contact gebracht met 
Schutterij St.-Catharina. Hij 
werd een enthousiast bezoeker 
van diverse schuttersevene-
menten. Dhr. van Straten zorg-

de voor de bouw van het eerste 
onderkomen van de schutterij. 
Toen dit te klein werd, droeg 
dhr. Van Straten bij aan de rea-
lisatie van de huidige huisves-
ting, het Schuttersheim. Om 
hem te eren en te danken werd 
hij benoemd tot ‘deken’ van de 
schutterij, een titel die hiermee 
na vele jaren in ere werd her-
steld. Ook nu nog volgt dhr. 
Van Straten, al is dat van een 
afstand vanwege zijn gezond-
heid, schutterij St.-Catharina 
bij haar activiteiten.
Bestuur en leden van St.-
Catharina danken beide heren 
voor de vele jaren van inzet en 
belangstelling voor de vereni-
ging!

  Annelies Indenkleef-Nielissen 

Onderscheiding voor beschermheer en deken van 
Schutterij St.-Catharina

  Deken Van Straten met de 
verenigingsonderscheiding ’t 
Catharina-wielke.

 

Op zondag 25 september werden Wim Maes, 
beschermheer van schutterij St.-Catharina, en de 
deken Ad van Straten, door de schutterij in het 
zonnetje gezet. Omwille van het vieren van zijn 40-
jarig beschermheerschap van St.-Catharina, had dhr. 
Maes de deken en de hele schutterij op ‘Geulen’ aan de 
Wilhelminastraat 20 uitgenodigd. 

  Beschermheer Maes met de 
EGS-onderscheiding.
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Schutterij, voetbal of tante Hortensia?
 

Stadsschutterij St- Petrus & Paulus uit Echt kampt 
momenteel (een beetje) met personele problemen en het 
bestuur van deze schutterij heeft dan ook besloten de 
leden voor te stellen (vooralsnog gedurende het lopende 
schuttersseizoen) de status “rustende” aan te nemen. De 
Algemene Ledenvergadering heeft dit voorstel inmiddels 
overgenomen. Om te voorkomen dat de zaak gaat 
verwateren heeft P&P- secretaris Jos Meeuws een lijvig 
“overlevingsplan” geproduceerd dat inmiddels door 
de ledenvergadering is onderschreven. Omdat dit plan 
dusdanig veel punten bevat die ook van belang kunnen 
zijn voor andere schutterijen, leek het ons zinnig om 
dit, in enigszins aangepaste vorm, aan de lezers van het 
Limburgs Schutterstijdschrift te presenteren.

Het lidmaatschap van welke 
vereniging dan ook, dus ook 
een schutterij, is geen vrijblij-
vende zaak. Elk verenigingslid 
heeft rechten en plichten en 
steeds zal er binnen een ver-
eniging sprake zijn van lusten 
en lasten. Het feit dat door een 
lid contributie betaald wordt, 
is geen vrijbrief om verder de 
boel de boel te laten en alleen 
te komen opdraven als dat toe-
vallig goed uitkomt! 

Verantwoordelijkheids-
gevoel
Ruim voor het begin van een 
nieuw schuttersseizoen zijn de 
data van de diverse activiteiten 
bekend en een lid met verant-
woordelijkheidsgevoel stemt 
daar zijn of haar agenda op af! 
Het is in het verleden té vaak 
voorgekomen dat leden, om 
volstrekt niet ter zake doende 
redenen, verstek lieten gaan. 
Het besef dat door een derge-
lijke houding de totale vereni-
ging gedupeerd werd ontbrak 
meestal. De mogelijkheid dat 
een halfslachtige opstelling op 
termijn wel eens zou kunnen 
leiden tot algehele demotivatie 
bij de rest  is waarschijnlijk al 
helemaal nooit opgekomen bij 
betreffende leden.

Verantwoordelijkheden
Het lidmaatschap van een 

vereniging houdt in eerste 
instantie een individuele èn 
een collectieve verantwoorde-
lijkheid in. Een individuele, 
omdat het de normaalste zaak 
van de wereld is dat voldaan 
wordt aan de verplichtingen 
die het lidmaatschap van een 
vereniging nu eenmaal met 
zich meebrengt. Een collectie-
ve, omdat het woord “vereni-
ging” alleen al die collectieve 
gedachte in zich draagt!

Niet alleen maar samen
Een vereniging is geen optel-
som van individuen, een 
vereniging is één groot geheel 
waarvan individuen toeval-
lig deel uitmaken. Je zult als 
individueel lid steeds priori-
teiten moeten stellen en je zult 

voor jezelf iedere keer weer de 
objectieve afweging moeten 
maken wat belangrijker is: 
een schuttersactiviteit of het 
jaarlijks terugkerend, oerver-
velende, verjaardagsfeestje van 
tante Hortensia?

Twee pijlers nodig
Verantwoordelijkheidsgevoel 
en collectiviteitzin zijn de pij-
lers waarop iedere vereni-
ging gebouwd dient te zijn. 
Ontbreken die, dan komt het 
voortbestaan van een vereni-
ging ernstig in gevaar. Voor dat 
er ook maar iets verbeterd kan 
worden aan de toekomst van 
veel zieltogende verenigingen, 
zal aan die twee voorwaarden 
(verantwoordelijkheid en col-
lectiviteit) voldaan moeten 
worden.

Ledenwerving
De belangrijkste reden waar-
om veel kleine schutterijen nu 

in de problemen zijn gekomen 
en misschien in de toekomst 
kunnen komen, is klaarblijke-
lijk het gebrek aan voldoende 
leden (en die dan ook nog 
komen opdagen als het nodig 
is…) Meest voor de hand lig-
gende actie om dit probleem 
op te lossen is het werven van 
(nieuwe) leden. Dit zal de 
speerpunt moeten gaan wor-
den van het nieuwe beleid en 
zal binnen alle geledingen van 

de vereniging ter hand moeten 
worden genomen. Bestuur, 
commissies, individuele leden: 
eenieder heeft hierin een taak! 
Het “ronselen” van (nieuwe) 
leden vereist een specifieke 
aanpak. Het plaatsen van wer-
vende artikelen in de weekbla-
den heeft voor de vereniging 
als zodanig natuurlijk een 
publicitaire en zelfs enigszins 
promotionele waarde, maar 
zal qua ledenwerving niet het 
gewenste resultaat opleveren. 
Mensen besluiten nu eenmaal 
niet om naar aanleiding van 
een of andere perspublicatie 
opeens lid te gaan worden van 
een vereniging. 

Persoonlijk werven
Het is belangrijk om bij de 
zoektocht naar nieuwe leden 
de weg van de persoonlijk 
benadering te gaan volgen. 
Kijk in je eigen omgeving 
(familie, werk, woonwijk 
etc.) eens goed rond of daar 
geen mensen rondlopen die 
wel eens iets zouden kunnen 
voelen voor het schuttersleven 
en benader die vervolgens per-
soonlijk! Probeer hen zover te 
krijgen dat ze eens een bezoek 
brengen aan een Bondsfeest 
of, nog beter, het ZLF of OLS. 
Als ze de sfeer van de sjöttewei 
eenmaal geproefd hebben wil-
len ze misschien nooit meer 
anders en is de kans veel groter 
dat zij de stap naar het lid-
maatschap zullen maken. 

Uitnodigen en kennis 
maken
Als verenigingen de beschik-
king hebben over een eigen 
schuttersterrein is het ook 
mogelijk om “gasten” uit te 
nodigen en hen eens kennis te 
laten maken met de grote buks 
en de bölkes. 
Wanneer elk (geüniformeerd) 

  Voetbal is een zeer populair 
tijdsverdrijf. Het is vaak lastig 
voor de jeugd om twee heren 
(goed) te dienen.
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lid de inspanningsverplichting 
op zich neemt om één nieuw 
lid aan te dragen kunnen de 
personele problemen binnen 
de kortste keren tot het verle-
den behoren. Op dat moment 
is er zelfs sprake van een luxe 
probleem!!

Hoe benaderen
Het is belangrijk dat potentiële 
kandidaten benaderd worden 
door leden die de betreffende 
persoon goed kennen, als lid 
Jantje kandidaat Pietje al goed 
kent van zijn werk, een andere 
vereniging, de woonwijk, de 
kroeg of wat dies meer zij, dan 
moet Jántje Pietje benaderen 
en niet Klaasje. Als je bij de 
“ledenjacht” eerst het vertrou-
wen van de kandidaat moet 
winnen omdat je hem niet of 
nauwelijks kent is de kans van 
slagen minimaal.

Oud leden  
Een groep waar zéker mee 
gepraat moet gaan worden zijn 
de oud-leden. Velen van hen 
zijn in de loop der jaren wat 
erg gemakkelijk uit de vereni-
ging vertrokken en steekhou-
dende argumenten voor deze 
stap ontbraken vaak. Het moet 
mogelijk zijn om een aantal 
van deze oudgedienden weer 
terug te krijgen binnen de 
schutterij.

Huurlingen
Een andere mogelijkheid is om 
bij officiële feesten gebruik te 
maken van “huurlingen”. Dit 
lijkt op het eerste gezicht een 
aanlokkelijke oplossing (voor 
de korte termijn) maar heeft in 
de praktijk toch nogal wat voe-
ten in de aarde, zijn ze op de 
gewenste datum wel beschik-
baar? Hoe zit het dan met 
kleding en eventuele vergoe-
dingen bijvoorbeeld? Op het 
moment dat de “huurlingen” 
niet meer beschikbaar zijn, zijn 
we dan dus wel weer terug bij 
af. Mensen voor noodgevallen 
achter de hand houden is een 
optie, maar de nadruk dient in 
eerste instantie toch komen te 

liggen op een eigen ledenwerf-
campagne. Deze constructie 
heeft verder als nadeel dat het 
grote gevaar in de vereniging 
kan gaan sluipen dat de jacht 
op nieuwe leden op een laag 
pitje komt te staan of zelfs 
helemaal gestaakt  wordt.

Suggestie
Een suggestie is om eventueel, 
bij een ruim aantal, geweer-
dragers over te hevelen naar 
het korps. Dit lijkt een goede 
oplossing maar is dat niet. 
Allereerst is het nog maar zeer 
de vraag of iemand die nog 

nooit een trom beroerd heeft 
dit ooit zal leren. Als je geen 
gevoel voor ritme hebt kun je 
het schudden. Verder verplaats 
je het probleem in feite alleen 
maar. Wie kan garanderen dat 
je na de “verhuizing” op korte 
termijn weer de beschikking 
krijgt over voldoende geweer-
dragers?  

Aanpassen 
organisatiestructuur?
Bij heel veel verenigingen is de 
organisatiestructuur meestal 
zo dat het bestuur de alge-
hele leiding in handen heeft 
en de leden zorgen voor de 
uitvoering van de activitei-
ten. Binnen veel verenigingen 
is men de laatste tijd echter 
steeds meer overgestapt naar 
een andere structuur: het 
werken met commissies. Veel 
verenigingen kennen ook nu al 

een aantal commissies maar de 
onafhankelijkheid ten opzichte 
van het bestuur is nu mis-
schien nog vrij beperkt. Bij het 
werken met commissies is het 
de bedoeling dat de leden veel 
meer gaan doen aan zelfwerk-
zaamheid en het bestuur zich 
vooral gaat bezig houden met, 
de naam zegt het al, het bestu-
ren van de vereniging. Om de 
lijnen tussen de commissies 
en het bestuur kort te houden 
kan het wel geen kwaad indien 
de individuele bestuursleden 
zitting nemen in minimaal één 
commissie. 

Een Plan van Aanpak/
Vereisten

Het Bestuur 
Het bestuur houdt zich bezig 
met het algemeen leiding 
geven aan de vereniging; 
-  men onderhoudt onder meer 

de contacten met de over-
koepelende organisaties en 
collega-schutterijen;

-  draagt zorg voor de jaarlijkse 
subsidieaanvragen; 

-  produceert wanneer zulks 
nodig is beleidsplannen voor 
de langere termijn;

-  onderhoudt stringente con-
tacten met de commissies; 

-  draagt zorg voor een gezond 
financieel beleid gedurende 
het verenigingsjaar;

-  verzorgt de public relations 
voor de vereniging en ver-
tegenwoordigt deze in alge-
mene  zin naar buiten toe; 

-  het bestuur verdeelt zijn 
leden in onderling overleg 
over de diverse commissies;

-  ziet erop toe dat deze com-

missies hun werkzaamheden 
verrichten volgens een vooraf 
opgesteld plan en binnen de 
kaders van de begroting;

-  op gezette tijden voert het 
bestuur individueel overleg 
met de voltallige, afzonder-
lijke commissies;

-  het bestuur is ten alle tijden 
eindverantwoordelijk voor de 
totale schutterij.

Materialencommissie
De materialencommissie 
houdt zich bezig met de uni-
formen en materialen in de 
meest brede zin des woord. 
Men draagt zorg voor nieuwe 
uniformen en materialen, 
indien zulks nodig is en zorgt 
voor de reparatie hiervan. 
Onder materialen worden 
verstaat alle voor de schutterij 
van belang zijnde attributen 
(uitrusting bielemannen, 
vaandel, benodigdheden voor 
de marketentsters, sabels, 
koningszilver, optochtgeweren 
etc.) met uitzondering van de 
muziekinstrumenten (voor 
muziekcommissie).

Activiteitencommissie
Deze commissie houdt zich 
bezig met alle activiteiten die 
niet direct met het doel van de 
vereniging te maken hebben 
(dus niet met Bondsfeesten 
e.d.) Men organiseert bij-
voorbeeld jaarlijks de fami-
liedag, het planten van b.v. de 
Meiboom en de toepavonden 
etc. De commissie komt ook 
in actie bij individuele gebeur-
tenissen van schutterijleden 
betreffende (bijvoorbeeld 
huwelijk, overlijden, geboorte)

Is het onvermijdelijke toch 
geschiedt, dan adviseren men-
sen die ervaring hebben met b.v. 
rustende schutterijen,  dringend 
om er vooral voor te zorgen dat 
er gedurende de “rustperiode”  
zoveel mogelijk activiteiten 
georganiseerd worden. 
De officiële schuttersfeesten 
worden niet meer in vereni-
gingsverband bezocht en de 
kans is groot dat hierdoor de 

  De Hortensia als bloem met 
oubollig imago moet het weer 
ontgelden.
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zaak gaat verwateren. Om als 
groep toch op gezette tijden bij 
elkaar te kunnen zijn, zouden 
er andere activiteiten, die los 
staan van het echte schuttersge-
beuren, georganiseerd kunnen 
worden. Of het organiseren 
hiervan alleen een taak is van 
de activiteitencommissie is nog 
maar zeer de vraag. Ook andere 
commissies kunnen activiteiten 
voor de totale vereniging orga-
niseren! Waarom zou de mate-
rialencommissie niet een excur-
sie naar het Schutterijmuseum 
kunnen organiseren of de 
muziekcommissie een bezoek 
aan een concert van Slagerij 
Van Kampen? Hoofdzaak is dàt 
er dingen georganiseerd wor-
den en wie dat gaat doen kan 
in onderling overleg bepaald 
worden. 

Muziekcommissie
In overleg met de muziek-
instructeur behartigt deze 
commissie alle zaken die 
met het muziekkorps van 
doen hebben. Zij zorgt onder 
andere voor het onderhoud 
en eventuele aanvulling van 
het instrumentarium, de 
keuze van het muziekreper-
toire en het opstellen van een 
jaarlijks repetitieschema. De 
commissie ziet er ook op toe 
dat er op gezette tijden aan 
exercitie/marcheren gedaan 
wordt; al dan niet met de 
totale vereniging. Als een 
vereniging tijdelijk rustende 
is, zou bekeken kunnen wor-
den of er geen mogelijkheid 
bestaat om het korps bij een 
andere vereniging mee te laten 
oefenen. Natuurlijk, die zal 
hoogst waarschijnlijk andere 
muziekstukken op het reper-
toire hebben staan dan wij zelf, 
maar op die manier hou je de 
basistechnieken wel warm en 
je blijft als groep bij elkaar.

Schietcommissie
Deze commissie houdt zich 
bezig met alle zaken die direct 
of indirect van doen hebben 
met het schieten. Zij houdt 
zich bijvoorbeeld bezig met 

het organiseren van oefen-
avonden op eigen of het 
schietterrein van een zuster-
organisatie, het samenstellen 
van de drie- en zestallen, het 
aanwijzen van optekenaars en 
het inschrijven voor diverse 
schietwedstrijden buiten de 
Bondsfeesten, het ZLF en het 
OLS. Zij zorgt er ook voor 
dat de materialen, (grote buks 
en voldoende kogels bijvoor-
beeld) die benodigd zijn voor 
het uitoefenen van het schie-
ten, in perfecte staat verkeren. 
Deze commissie neemt tevens 
de organisatie van het jaarlijks 
koningsvogelschieten ter hand. 
Dit laatste kan eventueel in 
samenwerking met de activi-
teitencommissie. 

Accommodatie-
commissie
Als een schutterij de beschik-
king heeft over een eigen 
accommodatie, is het van 
groot belang dat deze en de 
daar aanwezige opstallen effi-
ciënt en degelijk onderhouden 
worden. De commissie ziet toe 
op de algehele staat van het 
terrein (gras maaien, rommel 
opruimen etc.) en zorgt dat de 
attributen (kogelvanger, aan-
legpalen etc.) in perfecte staat 
verkeren. De commissie ziet 
tevens toe op het gebruik van 
het terrein en stelt hiervoor 
jaarlijks een schema op dat 

gerelateerd is aan de door de 
gemeente verleende vergun-
ning. Een netjes en onder-
houden accommodatie heeft 
impact voor de vereniging en 
kan zelfs nieuwe leden opleve-
ren. Hier dient dus ook meer 
dan normale aandacht aan 
besteed te worden!

Algemeen
Alle commissies werken in 
feite zelfstandig in de vereni-
ging en doen dit binnen de 
kaders van de doelstelling en 
de begroting. Na een korte 
aanloopperiode moet het 
mogelijk zijn dat iedere com-
missie een door de Algemene 
Ledenvergadering vastgesteld 
eigen budget ter beschikking 
krijgt. Aan het einde van elk 
verenigingsjaar wordt over het 
gebruik van dit budget ver-
antwoording afgelegd aan de 
Algemene Ledenvergadering. 
Het kan geen kwaad indien 
iedere commissie een voor-
zitter en een kasbeheerder 
aanwijst. Het is niet de 
bedoeling dat de commissies 
verenigingen binnen de ver-
eniging worden. Het is wel de 
bedoeling dat de commissies 
op verantwoorde wijze binnen 
hun eigen “territorium” aan 
de slag kunnen gaan, zonder 
voor ieder liflafje naar het 
bestuur te hoeven stappen. 
Zelfwerkzaamheid dient het 

uitgangspunt van alle commis-
sies te zijn. 

Zelfwerkzaamheid
Doel van dit plan is dus in 
feite het vergroten van de zelf-
werkzaamheid door de leden 
en het kweken van betrokken-
heid en verantwoordelijkheids-
gevoel. Praktijkervaringen 
bij andere verenigingen leren 
dat dit systeem heel goed kan 
werken.

Inwerkperiode
Natuurlijk is een en ander niet 
van de een op de andere dag 
perfect te regelen. Hiervoor is 
uiteraard een bepaalde inwerk-
periode nodig. Vandaar dat 
het van belang is om in elke 
commissie minimaal één per-
soon op te nemen die al vaker 
met dit bijltje gehakt heeft. 
Op het moment dat leden zelf 
verantwoordelijk worden voor 
een bepaald aspect binnen de 
vereniging, stijgt de betrok-
kenheid vanzelf met sprongen. 
Men organiseert immers iets 
voor de overige leden en wil 
daarbij goed voor de dag 
komen.

Samenstelling 
commissies
Uitgaande van commissies van 
vijf personen en het verdelen 
van de bestuursleden over alle 
commissies, zou dat inhouden 
dat minimaal 25 leden daad-
werkelijk actief gaan worden 
binnen de vereniging. Zij wor-
den op die manier nadrukke-
lijk betrokken bij het reilen en 
zeilen van de vereniging en dat 
kan een positieve uitwerking 
gaan hebben op het totaal.

Vooruitgang
Wat zou dit een vooruitgang 
zijn in tegenstelling tot de 
realiteit!
Willen we uiteindelijk niet 
allemaal, wat ons is nagelaten, 
in stand houden voor onze 
opvolgers?

 Jos Meeuws / Peter Peeters 

  Schutterij St.-Petrus & Paulus Echt, heropgericht in 1992, kampt 
met problemen: in hun plan van aanpak willen ze onder meer de 
betrokkenheid van leden, de organisatie op vrijwillige basis en het 
grote aantal verenigingen, activiteiten, die ook de aandacht van de 
leden vragen, onder de aandacht brengen. Hier de vereniging tijdens 
het OLS in Opglabbeek 2004.                                Foto: Lieske Leunissen
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Herziening 
decoratiestelsel
Naarmate de samenleving 
meer democratisch wordt in 
de periode na 1795, wordt de 
behoefte om staatsburgers uit 
alle rangen en standen voor 
hun verdienstelijk gedrag te 
belonen, steeds groter. De 
belangrijkste verandering 
is dat het decoratiestelsel 
democratischer wordt. Het 
voormalige decoratiestelsel 
voor de orden van verdiensten, 
gebaseerd op de wetten van 29 
september 1815 (Orde van de 
Nederlandse Leeuw) en van 4 
april 1892 (Orde van Oranje 
Nassau), stamt uit tijden waar-
in andere normen en waarden 
golden. Ook waren er automa-
tismen ontstaan die niet meer 
passend werden geacht. Van 
verschillende zijden is destijds 
de wens geuit het stelsel van 
toekenning te herzien.

Orde van Oranje Nassau
De Orde van Oranje Nassau 
kan worden toegekend aan 
Nederlanders en buitenlanders 
die zich jegens de Koningin, de 
Staat of de maatschappij bij-
zonder verdienstelijk hebben 

gemaakt. De Orde van Oranje 
Nassau kent zes ridderlijke 
graden (van hoog naar laag):
• Ridder Grootkruis
• Grootofficier
• Commandeur
• Officier
• Ridder
• Lid

Criteria
Met het huidige stelsel wordt 
beoogd de nadruk te leggen op 
de erkenning van bijzondere, 
persoonlijke verdiensten of 
prestaties. Dat betekent onder 
andere dat (meer dan tot 
1995) vrijwilligers, vrouwen en 
personen uit minderheidsgroe-
pen in aanmerking kunnen 
komen voor een ‘lintje’. Het 
verkrijgen van een onder-
scheiding bij aantoonbare ver-
diensten is geen gunst en geen 
recht. Het is een erkenning, die 
geen absoluut geldende pre-
cedenten schept. De voor de 
erkenning nodige waardering, 
die leidt tot een voordracht uit 
de samenleving, kent meestal 
een persoonlijk en/of sociaal 
element.

Procedure voor 
aanvraag en verlening 
van een koninklijke 
onderscheiding
Iedereen mag een decoratie-
voorstel indienen, zowel als 
privé-persoon maar ook in de 
hoedanigheid van bijvoorbeeld 
werkgever of bestuurder van 
een vereniging, instelling of 
maatschappelijke organisatie. 
In principe kan iedere persoon 
worden voorgesteld. De bur-
gemeester van de woonplaats 
van de te onderscheiden per-
soon is het eerste aanspreek-
punt voor het indienen van 
een voorstel voor toeken-
ning van een Koninklijke 
Onderscheiding. Naast de 
persoonsgegevens dienen op 
het voorstelformulier gege-
vens verstrekt te worden over 
de werkkring en functie van 
de te decoreren persoon. De 
motivering is het belangrijkste 
onderdeel van het voorstel. Uit 
de motivering moet blijken 
dat de te decoreren persoon 
iets bijzonders heeft gedaan 
en of hij/zij daar een vergoe-
ding voor heeft gekregen. De 
voorsteller kan een suggestie 
doen voor de gelegenheid 
waarop de uitreiking het beste 
kan plaatsvinden. Uitgaande 
van een uitreiking bij de lint-
jesregen ter gelegenheid van 
Koninginnedag, dient het 
voorstel vóór 1 juli ingediend 
te zijn bij de betreffende bur-
gemeester.

De procedure voor de 
decoratievoorstellen 
(puntsgewijs)
1.  Bij de burgemeester van de 

woonplaats van de te onder-
scheiden persoon worden de 
decoratievoorstellen inge-
diend.

2.  De burgemeester verifieert 
het voorstel en stelt een 

Het heeft Hare Majesteit behaagd…
Elk jaar worden Nederlanders onderscheiden 
met een Koninklijke Onderscheiding. De meeste 
onderscheidingen worden uitgereikt op de dag 
vóór Koninginnedag (29 april). De wijze waarop 
mensen kunnen voorgedragen voor een Koninklijke 
Onderscheiding en de manier waarop die voordrachten 
worden beoordeeld, zijn in 1996 gewijzigd. In Nederland 
bestaan drie bij wet ingestelde Ridderorden: de Militaire 
Willemsorde, de Orde van de Nederlandse Leeuw en 
de Orde van Oranje Nassau. In 1996 werd het systeem 
van toekenning van een onderscheiding in de Orde van 
Oranje Nassau herzien. Aan de hand van dit artikel 
wil ik trachten wat meer duidelijkheid te verschaffen 
over deze Orde, de aanvraagprocedure, de draagwijze 
etc. Bij de bespreking zal ik me beperken tot de meest 
voorkomende onderscheidingen, namelijk Ridder 
en Lid in de Orde van Oranje Nassau. Aan het einde 
van dit artikel richt ik me specifiek op het Limburgse 
Schutterswezen.
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nader onderzoek in.
3.  De burgemeester zendt het 

decoratievoorstel met zijn 
advies en zijn suggesties 
over de te verlenen graad 
van onderscheiding aan de 
Commissaris der Koningin.

4.  In het algemeen geldt dat bij 
de ministeries ingediende 
voorstellen voor koninklijke 
onderscheidingen via de 
burgemeester van de woon-
plaats van de te decoreren 
persoon en de Commissaris 
der Koningin, ter advisering 
worden doorgeleid naar 
het Kapittel voor de civiele 
orden.

5.  De Commissaris der 
Koningin zendt het decora-
tievoorstel, voorzien van zijn 
advies en zijn oordeel over 
de suggestie van de burge-
meester over de toe te ken-
nen graad naar het Kapittel 
voor de civiele orden.

6.  Het Kapittel beoordeelt de 
ontvangen decoratievoor-
stellen en voorziet die van 
een advies.

7.  Het Kapittel zendt zijn 
advies aan de minister wie 
het aangaat.

8.  Deze minister beslist over 
het voorstel. Hij zendt bij 
een positieve beslissing 
een voordracht aan Hare 
Majesteit de Koningin. De 
minister die het advies van 
het Kapittel niet overneemt, 
legt het voorstel met advies 
van het Kapittel voor aan 
de (rijks-) ministerraad, die 
over de voordracht besluit.

9.  De Koningin verleent de 
koninklijke onderscheidin-
gen onder verantwoordelijk-
heid van één van de minis-
teries.

10.  Tenslotte worden de 
minister, het Kapittel 
voor de civiele orden, de 
Commissaris der Koningin 
en de burgemeester geïn-
formeerd over de beslis-
sing.

 
Onderscheidingsteken 
Orde van Oranje Nassau
De basis van de onderschei-

dingstekens van de Orde 
van Oranje Nassau is het 
‘versiersel’. Dit bestaat uit 
een vierarmig wit en blauw 
geëmailleerd kruis dat hangt 
aan een kroon. In het midden 
van het kruis bevindt zich een 
blauw geëmailleerd medail-
lon waarop de Nederlandse 
leeuw staat afgebeeld. Het 
medaillon heeft als omschrift: 
JE MAINTIENDRAI. De keer-
zijde van het kruis is op gelijke 
wijze uitgevoerd, met dien 
verstande dat op het medaillon 
een gekroonde ‘W’ staat en het 
omschrift van het medaillon 
GOD ZIJ MET ONS luidt. 
Tussen de armen van het kruis 
bevindt zich een lauwerkrans. 
De Officier, Ridder en het Lid 
dragen het versiersel aan het 
lint op de linkerborst. Voor 
deze graden is in de dames-
uitvoering het lint opgemaakt 
in de vorm van een strik. Het 
lint waaraan het versiersel van 

de Orde van Oranje Nassau 
wordt gedragen, is oranje met 
links en rechts een blauwe 
en een smallere witte baan. 
Naarmate de graad hoger is, is 
het versiersel in het algemeen 
groter van formaat en het lint 
breder. De versierselen voor 
de graden van Ridder en Lid 
zijn van zilver, voor de overige 
graden van verguld zilver. 
Voor alle uitvoeringen van de 
onderscheidingstekens geldt 
dat in de uitvoering voor mili-
tairen de lauwerkrans wordt 
vervangen door twee gekruiste 
zwaarden.

Het dragen van 
een Koninklijke 
Onderscheiding
Bij de uitreiking van de ver-
leende onderscheiding in de 
Orde van Oranje Nassau ont-
vangt men het modelversiersel. 
Dit officiële onderscheidings-
teken wordt behalve op de dag 

  Op een ambtskostuum of uni-
form worden de medailles in 
groot formaat gedragen. 
Kanselarij der Nederlandse 
Orden.

  Op een rokkostuum worden de 
onderscheidingen in miniatuur 
gedragen. 
Kanselarij der Nederlandse 
Orden.
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van uitreiking maar in een 
beperkt aantal gevallen gedra-
gen. 

a.  Modelversiersel
•  Bij ontvangst door Hare 

Majesteit de Koningin
•  Bij gelegenheden waarbij 

Hare Majesteit de Koningin 
als gast aanwezig is

•  Bij plechtigheden waarbij het 
dragen van modeldecoraties 
is voorgeschreven dan wel 
verzocht

•  Bij gelegenheden waarbij 
het dragen van Koninklijke 
Onderscheidingen gepast 
wordt geacht, bijvoorbeeld: 
Koninginnedag, Begrafenis 
van hooggedecoreerde per-
sonen, Het uitreiken van 
versierselen behorende bij 
Koninklijke onderschei-
dingen, Viering van een 
jubileum, persoonlijk of 
van bedrijf of instituut, 
Promoties en Plechtige ope-
ningen van zittingen

•  Op rok worden uitsluitend 
de modeldecoraties gedragen 
van Commandeur en hoger.

b.   Modelversiersel
Zowel model, als klein 
modelversierselen worden 
ook wel als modeldecoraties 
en kleinmodel decoraties 
aangeduid. Waar rok wordt 
gedragen en modelversier-

selen zijn verwacht, worden 
uitsluitend de modelkruisen 
van Commandeur en hoger 
gedragen. De overige onder-
scheidingen worden in dit 
geval “en miniature” gedra-
gen. Civiele personen dragen 
klein-modelversierselen. Het 
verdient aanbeveling om, bij 
gebruik van meerdere tekenen 
van onderscheiding, de model-
versierselen te doen monteren 
op een draaggesp.

c.   Draaglinten en 
draagtekens

Zij die op een bescheiden wijze 
blijk willen geven ‘Koninklijk’ 
te zijn onderscheiden, kun-
nen gebruik maken van een 
draaglint c.q. draagteken. In 
het algemeen worden deze in 
of ter hoogte van het knoops-
gat in de revers van het col-
bert gedragen. Dames dragen 
het lint of  teken op dezelfde 
hoogte van de kleding aan 
de linkerzijde. Draaglinten 

en tekens kunnen worden 
gebezigd op colbert, kostuum, 
jacquet en geklede jas. Het 
dragen ervan op overkleding 
dan wel op sportieve kledij 
wordt ontraden. In Nederland 
is het nog niet te doen gebrui-
kelijk op smoking model, 
klein-model of draaglint/teken 
te bezigen. Het combineren 
van draaglinten van verschil-
lende onderscheidingen wordt 
afgeraden. Gedragen wordt òf 
het draaglint van de hoogste 
ontvangen onderscheiding 
òf het draaglint van de bij de 
betreffende gelegenheid meest 
passende onderscheiding.

Rangorde 
onderscheidingen
De rangorde van de onder-
scheidingen bepaalt de 
volgorde waarin deze wor-
den gedragen. De hoogste 
onderscheiding wordt zoveel 
mogelijk rechts op de linker-
zijde van de borst gedragen, de 

anderen daarnaast in volgorde 
naar links. Na de Nederlandse 
onderscheidingen volgen de 
buitenlandse onderscheidin-
gen, in alfabetische volgorde 
van het land van herkomst.

Teruggave 
onderscheiding
Een onderscheiding in de 
Orde van Oranje Nassau ver-
valt indien de gedecoreerde 
een gevangenisstraf ten deel 
valt van ten minste een jaar. 
Na het overlijden van een 
gedecoreerde dient het model-
versiersel (opgespeld bij de 
uitreiking) geretourneerd te 
worden aan de Kanselarij der 
Nederlandse Orden. De draag-
tekens en de oorkonde mogen 
de nabestaanden behouden 
evenals de (zelf) aangeschafte 
klein-model versierselen. Een 
onderscheiding in de Orde van 
Oranje Nassau wordt in bruik-
leen aan de gedecoreerde gege-
ven. Daartoe dient een borg-

  Op een smoking worden de 
onderscheidingen in miniatuur 
gedragen. 
Kanselarij der Nederlandse 
Orden.

  Op een Jacquet wordt in het 
knoopsgat het draagteken van 
een onderscheiding gedragen. 
Kanselarij der Nederlandse 
Orden.

  Op een kostuum wordt in het 
knoopsgat het draagteken van 
een onderscheiding gedragen.
Kanselarij der Nederlandse 
Orden.
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som te worden betaald. Indien 
een borgsom is voldaan wordt 
het onderscheidingsteken niet 
van Rijkswege teruggevorderd. 
Als de nabestaanden alsnog 
besluiten het versiersel in te 
leveren, wordt de borgsom 
terugbetaald. Meer informatie 
over Koninklijke onderschei-
dingen is bij de gemeente ver-
krijgbaar.

Limburgse 
Schutterswezen
Binnen het Limburgse 
Schutterswezen zijn ook veel 
mensen die een Koninklijke 
Onderscheiding dragen. Vaak 
dragen zij die vol trots bij de 

andere onderscheidingen, 
medailles en zilveren plaatjes. 
Ook dit jaar werden er tijdens 
het OLS opmerkingen gemaakt 
over de vaak carnavaleske 
wijze waarop sommige schut-
ters hun onderscheidingen 
dragen. 
Laat ik voorop stellen dat er 
nog geen reglement is binnen 
het Limburgse Schutterswezen 
dat voorschrijft hoe, welke 
medailles en in welke volg-
orde onderscheidingen op een 
schuttersuniform gedragen 
dienen te worden. Het dragen 
van schuttersmedailles op 
overeenkomstige wijze als in 
het artikel hierboven omschre-

ven is evenmin van toepas-
sing binnen het Limburgse 
Schutterswezen. Evenmin kan 
men voorschrijven dat de 
draagwijze overeenkomstig die 
op het militaire uniform dient 
te zijn. Om nog maar niet te 
spreken over de hoge kosten 
die gepaard gaan met het 
“model” laten opmaken van 
medailles. Er zijn schutterijen 
waarvan de leden op uniforme 
wijze de medailles dragen. 
Deze onderscheidingen zijn 
dan bevestigd aan een draag-
balkje met daarop de naam 
van de schutterij. Om tege-
moet te komen aan de wensen 
van hen die zich storen aan 

de wijze waarop schutters hun 
onderscheidingen dragen, zou 
ik de Normencommissie willen 
adviseren om over de draag-
wijze van onderscheidingen op 
een schuttersuniform iets op te 
nemen in het Normenboekje. 
De opmerking zou betrekking 
kunnen hebben op de draag-
wijze, de volgorde en mogelijk 
het aantal en soort van de 
onderscheidingen, aangevuld 
met: “dat de draagwijze van de 
onderscheidingen meegewogen 
kan worden bij een beoorde-
ling”. 

  Wim Pijpers

Onderscheidingen in 
de schutterswereld

In de schutterswereld is men 
fier op verkregen medailles, 
en terecht. Mensen hebben er 
jarenlange inspanningen voor 
geleverd of een uitzonderlijke 
prestatie verricht, om een 
verdiende onderscheiding te 
ontvangen. Toch valt het op 
dat medailles op zeer verschil-
lende wijzen gedragen worden, 
vaak de grote uitvoering, soms 
de miniatuuruitvoering op het 
uniform. En wat is de beste 
volgorde van links naar rechts?
Het is uiteraard aan de OLS-
Federatie – of beter gezegd 
aan de Normencommissie 
– om de van rijkswege voor-
geschreven richtlijnen voor 
koninklijke onderscheidingen 
en eventuele niet beschreven 
eigen richtlijnen voor andere 
onderscheidingen al dan niet 
te vatten in de normering voor 
jurybeoordelingen over hoe de 
diverse in het schutterswezen 
gangbare medailles gedragen 
zouden moeten worden.

Discussievragen
Toch bieden de richtlijnen 
voor de koninklijke onder-
scheiding hiervoor al een pas-
send kader, dat uitnodigt tot 
een nadere definiëring. Dan 
komt ongetwijfeld een zeer 

interessante discussie op gang, 
rond vragen als:
•  Dragen de schutters een 

uniform, dat bij hun ‘hobby’ 
hoort, of is de status van de 
schutterij zodanig historisch 
- daar deze van oudsher een 
officiële rol vervuld heeft 
- zodat het uniform gelijk-
gesteld zou kunnen worden 
met een officieel militair uni-
form? Mocht het antwoord 
op de vraag ontkennend zijn, 
dat er namelijk geen sprake 
is van een werkelijk offici-
eel uniform, dan zou een 
koninklijke onderscheiding 
dus eigenlijk niet in groot 
formaat gedragen mogen 
worden.

Stel dat de vorige vraag met ‘ja’ 
beantwoord wordt, dan komen 
diverse andere vragen aan bod, 
zoals:
•  Geldt dit dan alleen voor 

een kopie van officiële uni-
formen (alleen Nederlandse 
- en Belgische voor de daar 
geldende kroonorde - of ook 
buitenlandse uniformen?).

•  Geldt dit dan evenzeer voor 
fantasie uniformen, die geen 
militaire basis hebben?

•  En hoe staat het dan met de 
gildekledij (dat immers geen 
uniform is). 

In de officiële richtlijnen voor 
het dragen van koninklijke 
onderscheidingen is de draag-

wijze op een jacquet (zoals 
voor de keizers) uitvoerig 
beschreven - namelijk in het 
knoopsgat - dus daarover is 
geen discussie.

Volgorde
En als we het dan eens worden 
over de koninklijke onder-
scheiding, hoe zit het dan met 
de overige onderscheidingen, 
welke volgorde houd je aan of 
beter gezegd, is het wel zinvol 
een volgorde voor te schrij-
ven? Voor de ene schutter kan 
een herinneringsmedaille aan 
een schuttersfeest van groter 
belang zijn dan een onder-
scheiding voor langdurige 
dienst.
De richtlijn voor de konink-
lijke onderscheiding biedt 
ook op dit punt alvast enig 
houvast, die ik probeer om te 
zetten naar de voor schutters 
gangbare onderscheidingen:
•  De Ridderorde van 

Oranje Nassau hoort voor 
Nederlanders ’t belangrijkst 
te zijn.

•  Erkende ridderlijke orden 
komen ook in het lijstje 
van de Kanselarij der 
Nederlandse Orden voor en 
daar reken ik voor de schut-
ters de broederschap van de 
Rode Leeuw onder.

•  Daarna is ruimte voor huis-
orden, waartoe ik de OLS-

medaille voor 25, 40 en 50 
jaar reken.

•  Internationale onderschei-
dingen, zoals de EGS-medail-
le

•  Op de laatste plaats komen 
herinneringsmedailles, 
bijvoorbeeld bij de deel-
name aan het Europees 
Schutterstreffen.

Hoe en waar
Vragen waar de commissie 
zich vervolgens nog over zou 
kunnen buigen zijn:
•  Als van de ene onderschei-

ding de miniatuurmedaille 
voorgeschreven zou worden, 
kan die dan wel gedragen 
worden naast een groot-
model medaille van een 
andere onderscheiding?

•  Wat wordt de positie waarop 
dit gedragen wordt: linker-
borst, maar hoe werkt dat bij 
schutters met een dubbele rij 
knopen op hun uniform, of 
bij gildekragen of -sjerpen?

•  Hoe verhouden zich de 
onderscheidingen tot prijs-
medailles of zilveren schild-
jes? Kan het met elkaar 
gecombineerd worden of 
sluit het dragen van het een 
het ander uit?

Het woord is aan de 
Normencommissie.

  Luc Wolters
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Michel (geb. 17 februari 1974) 
kwam in contact met de 
jacht- en schietsport doordat 
zijn vader Miel in de jaren 
tachtig een winkel met een 
werkplaats erbij voor de jacht- 
en spietsport begon. Als klein 
jongetje was hij daar altijd 
al bezig en was hij in staat 
om allerlei dingen in elkaar te 
knutselen, die zijn leeftijdsge-
noten niet voor elkaar kregen. 
Hij had het handwerk in zijn 
vingers. Na de LTS in Horst 
begon hij de opleiding tot 
wapenmaker aan ‘L’Armurerie 
Liègoise’ in België. Dit is een 
zesjarige opleiding in Luik, dat 
bekend staat als de wapenstad 
van België. Omdat hij zijn 
LTS-diploma reeds op zak had, 
mocht hij meteen in het vierde 
jaar beginnen. Michel was 
zeer gemotiveerd. Daardoor 
was het mogelijk dat hij naast 
de studie voor wapenmaker 

ook nog de Franse taal 
moest leren, daar de 
lessen in het Frans gege-
ven werden. Het was 
een zware opleiding, 
getuige het feit dat er 
van de vijftien leerlingen 
slechts drie leerlingen 
slaagden, waarbij Michel 
tot drie keer toe werd 
uitgeroepen tot beste 

leerling van de klas. Nadat hij 
deze opleiding had afgerond, 
ging hij nog een jaar door voor 
‘meester-geweermaker’, terwijl 
hij in de avonduren cursussen 
volgde op de houtafdeling om 
kolven te leren maken en gra-
vures op het metaal. Om het 
geheel af te ronden, liep hij 
stage bij andere wapenmakers 
waar hij zich echt bekwaamde 
in het vak. Ook leerde hij daar 
onder meer richtkijkers te 
monteren op de geweren.

Toen hij zijn opleiding had 
afgerond, begon hij in de 
weekeinden en de avonden 
te werken bij zijn vader in de 
zaak. Voor een volledige baan 
als wapenmakers, was in eerste 
instantie niet voldoende werk. 
In 1999 overleed Math Janssen 
uit Sint Odiliënberg (en wie 
het schutters- en gildenwezen 
volgt, weet dat Math Janssen 
één van de bekendste geweer-
makers van Limburg was). 
Michel werd benaderd met de 

Nader toegelicht: 

Michel Hendrix
Bij de aanschaf van nieuwe schutterijbuksen kom je al 
heel gauw terecht bij Michel Hendrix uit het Noord-
Limburgse Lottum. Velen kennen hem alleen van 
naam, daarom willen wij u graag aan Michel Hendrix 
voorstellen. 
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vraag of hij de 22 schutterij-
buksen, die in de maak waren, 
kon afmaken en wellicht zelfs 
de hele zaak wilde overnemen. 
Uiteindelijk besloot Michel 
om het totale machinepark, de 
voorraad en alle klanten over 
te nemen en daarmee kreeg 
hij natuurlijk de kans om in 
één keer voet aan de grond als 
wapenmaker te krijgen. Of het 
lot meespeelde, is niet bekend, 
maar zijn vader kreeg de kans 
om in dezelfde periode te kun-
nen verhuizen naar een grotere 
locatie in Lottum en dit kon 
natuurlijk ideaal gecombineerd 
worden met het overnemen 
van de bedrijfsactiviteiten van 
Math Janssen. Vader en moe-
der runnen op dit moment 
de zaak waar allerlei artikelen 
worden verkocht op het gebied 
van de jacht en de natuur. 
Michel verzorgt de wapenma-
kerij en de reparaties. Op den 
duur ligt het in de bedoeling 
dat hij het gehele bedrijf over 
zal nemen. Het voeren van 
een eigen onderneming op dit 
gebied, vergt natuurlijk veel 
doorzettingsvermogen. Michel: 
‘Het is heerlijk om met je han-
den te werken en langzaam 
iets moois te creëren. En het 
is ook nog afwisselend, de ene 
keer ben je met millimeterwerk 
bezig met metaal, dan weer 

moet je een ruw stuk hout tot 
een kolf bewerken’. Een extra 
dimensie is volgens hem, dat 
hij weet dat zijn werk verant-
woordelijkheid inhoudt. Het 
werken met wapens betekent 
dat een mankement kan lei-
den tot gevaarlijke situaties. 
De wapenmaker merkt dat 
mensen, ondanks dat hij nog 
jong is en nog aan het begin 
van zijn carrière staat, steeds 
meer vertrouwen in zijn vak-
manschap beginnen te krijgen. 
Inmiddels heeft hij naast tien-
tallen schutterijen, ook een 
klantenbestand van ruim 3.500 
jagers.
Michel is altijd op zoek naar 

nieuwe mogelijkheden en ver-
anderingen. Zo ontwikkelde 
hij zijn eigen ‘Hendrix’-buk-
sen voor de schutterijen en 
bedacht hij voor deze vereni-
gingen ook de zogenaamde 
geluidsdemper. Dit heeft 
natuurlijk te maken met het 
feit dat steeds meer schutte-
rijen klachten krijgen over de 
geluidsoverlast. Om die reden 
ontwikkelde hij een modifi-
cator die het aantal decibellen 
met het lossen van een schot 
vermindert. 
Al met al zien we dat Michel 
een druk bestaan heeft, maar 
hij heeft een werkplek gevon-
den, waar hij zichzelf helemaal 

in kan terugvinden en waar 
hij zijn favoriete hobby bij 
kan betrekken. Immers in 
zijn schaarse vrije tijd vindt 
hij het heerlijk om soms ook 
zelf de wapens ter hand te 
nemen. Als het jachtseizoen 
geopend is, gaat hij het veld 
in en daarnaast is hij ook een 
actief lid van de schutterij Sint 
Jan Grubbenvorst. Michel tot 
slot: ‘Dat hoort nu eenmaal bij 
mijn passie voor wapens’. 

  Bernie van Lierop

Foto’s: van Michel Hendrix, Jos 
Collaris en Luc Wolters.
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De ontvangst
Vanaf 13.00 uur begonnen de 
eerste bielemannen en sap-
peurs met hun aanhang op 
het Burgemeester Kotenplein 
te Grevenbricht binnen te 
druppelen. Hier konden ze 
direct beginnen met het nut-
tigen van een lekker stuk 
vla en een bak koffie. Toen 
na een uurtje iedereen gear-
riveerd was, begon men met 
de opening. Hierbij vormden 
de bielemannen en sappeurs 
eerst een grote kring, waarbij 
ze van de marketentsters een 
borreltje aangeboden kregen. 
Na het borreltje en de nodige 
toespraken, maakte men zich 
gereed voor de optocht. Nou 
ja, optocht ... het was meer 
een rondje om de kerk, maar 
deed dat geen afbreuk aan het 
mooie plaatje dat dit ‘rondje’ 
opleverde. Een prachtig gezicht 
was het, om alle bielemannen 
en sappeurs bij elkaar te zien 
lopen als een ‘schutterij’.

De spelen
Na de optocht, was het natuur-
lijk tijd om met de spelen te 
beginnen. Allereerst werden 
de diverse spelonderdelen 
uitgelegd en ook wanneer er 
van onderdeel gewisseld kon 
worden. Ieder spel kon door 
twee bielemannen of sappeurs 
tegelijkertijd gedaan worden. 
Waren er meer dan twee bie-
lemannen of sappeurs, dan 
moest een keuze gemaakt wor-
den. Was je de enige bieleman 
of sappeur, dan kon je ieder 
onderdeel twee keer doen. Na 
ongeveer tien minuten werd 
er een fluitsignaal gegeven, ten 
teken dat men van spel kon 

wisselen. Dat men ondertussen 
al lang verder gegaan was naar 
het volgende spel, daar lette 
niemand op. Verder werd het 
al tijdens de uitleg duidelijk, 
dat het niet alleen een leuke 
dag zou worden, maar ook een 
dag met moeilijke en zware 
spelen. Het eerste spel dat ik 
als ‘gelegenheids-bieleman’ 
voorgeschoteld kreeg, was de 
overbekende sjoelbak. Omdat 
ik in mijn kindertijd redelijk 
goed kon sjoelen, liep ik er 
samen met de overige biele-
mannen van mijn vereniging 
vol goede moed op af. Maar 

diezelfde moed zonk me diep 
in de schoenen, toen ik zag dat 
de betreffende sjoelbak een 
hoek van 90 graden had. Dat 
maakte het sjoelen natuurlijk 
niet makkelijker. En zo waren 
er meer spelen, die op het 
eerste gezicht gemakkelijk 
leken, maar in werkelijkheid 
vele malen moeilijker waren. 
Bijvoorbeeld het spijkerslaan. 
Een spijker in een blok hout 
slaan kan iedere gek, maar 
ondergetekende had er 33 
slagen voor nodig, wat natuur-
lijk niet zo’n goede score was. 
Verder leek het ‘hooibalen-
slingeren’ vrij gemakkelijk. 
Je prikt er met een vork in, 
mietert het gevaarte over een 
touw dat enkele meters boven 
de grond was gespannen, de 
tweede man vangt het op en 
gooit het vervolgens weer 
op de vork. Dit hele proces 
herhaal je vervolgens zo vaak 
mogelijk binnen het tijdsbe-
stek van drie minuten. Nou, ik 

Bieleman- en sappeurstreffen 2005 Grevenbricht
Grevenbicht - Dit jaar vond er op 17 september het 
jaarlijkse bieleman- en sappeurstreffen plaats te 
Grevenbricht. Omdat de bielemannen van die plaats 
verleden jaar dit feest wonnen, mochten zij het treffen 
van dit jaar organiseren.

  De optocht van bielemannen.
  

  Bieleman bij het hooibaalslingeren.
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heb het in ieder geval geweten. 
Dat was flink aanpoten hoor. 
Daarbij had ik het geluk dat 
we het spel met twee man 
konden doen, in tegenstelling 
tot een collega van een andere 
vereniging die alles alleen 
moest. Petje af!
Verder waren er nog spelen 
zoals darten, bolkes-schieten, 
pijl en boog schieten, boom-
stam zagen, een evenwichtsspel 
met balletjes, balletjes in klom-
pen gooien en andere spelen. 
Al met al verschillende spelen 
die vaak op het eerste gezicht 
heel gemakkelijk leken, maar 
in werkelijkheid toch bijzonder 
moeilijk bleken. 

Etenstijd
Rond de klok van 17.30 uur 
waren de spelen gespeeld 
en was het etenstijd. Bij het 
inschrijfgeld van slechts der-
tien euro kreeg je niet alleen 
het eerder genoemde stuk vla 
en koffie bij aankomst, maar 
ook nog eens vijf consumptie-
bonnen en een bon om deel 
te nemen aan de gezamenlijke 
maaltijd. En wat voor een 
maaltijd! Keuze uit verschillen-
de soorten stamppot en drie 
stukken vlees, al met al een 
flink gevuld bord dat er gretig 
inging na een dag hard wer-
ken. De groep ‘Roeperpoeper’ 
bevorderde de spijsvertering 
met hun feestelijke muziek 
en wist de tent al snel op zijn 
kop te zetten. Toch kwam 
hier het enige minpuntje van 
de hele dag naar voren. De 
traiteur die voor het eten zou 
zorgen, leverde te weinig eten 
af. Dit had tot gevolg dat er 
bielemannen, sappeurs en sup-
porters waren, die met een leeg 
bord en met een nog legere 
maag bleven staan. Echter de 
organisatie loste dit probleem 
zeer snel op, met de hulp van 
de dichtbij gelegen frituur. Wat 
dat betreft, niets dan hulde 
aan de organisatie die zo snel 
reageerde.

De eindstand
Alhoewel de dag behoorlijk 

intensief was, had iedereen 
enorm veel lol gehad. ‘Het 
was mieters en jottem tegelijk’, 
zoals ik ’t soms verwoord. De 
verschillende spelen zorgden 
niet alleen voor afwisseling en 
amusement, maar ook voor 
de nodige competitie onder 
de bielemannen en sappeurs 
onderling. Want vergeet niet, 
de winnaar mag het biele-
man- en sappeurstreffen 2006 
organiseren. De organisatie 
had duidelijk moeite gedaan 
om alles perfect te regelen 
en dat is ze nog gelukt ook. 
Na de bekendmaking van de 
winnaars, kreeg iedere deel-
nemer een mooi t-shirt als 
aandenken aan dit festijn en 
ging ik in ieder geval met een 
goed gevoel naar huis. Dat de 
plaatselijke traiteur in gebreke 
is gebleven, was weliswaar een 
kleine domper, maar niet aan 
de organisatie te wijten. Wat 
de uitslagen betreft, daarvan 
kan ik alleen mededelen dat 

de bieleman- en sappeurstref-
fen van 2006 in Valkenburg zal 
plaatsvinden. De Jonge Nobele 
van Valkenburg hebben dit 
jaar het festijn gewonnen en 
zullen zeker ervoor zorgen dat 
het in 2006 net zo goed ver-
loopt, als hier in Grevenbricht. 
Op welke plaatsen de overige 
bieleman- en sappeursgroepen 
zijn geëindigd, kan ik helaas 
niet zeggen, het beloofde over-
zicht is nog niet binnen. 

  Mathy Leunissen

Foto’s: fam. Leunissen, Klimmen

  In de rij voor de catering..
  

  De winnaars van Valkenburg.  
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‘OLS: het onweer dreef 
over ... Maar hangt nog 
altijd in de lucht
Onze redacteur die gisteren 
uit de volheid van zijn mede-
mensenminnend hart het OLS 
in pais en vree aankondigde, 
bevroedde niet in welk een 
wespennest hij zich stak, toen 
hij zich als vreemdeling in 
Jerusalem in het kamp der 
schutters waagde. Als minnaar 
van het Limburgse volksleven, 
van de fleurige folklore en tradi-
tie, na al het geschrijf en gewrijf 
van de laatste maanden boven-
dien oprecht verheugd over de 
gelukkige wending van het con-
flict, realiseerde hij zich niet de 
voetangels en klemmen, welke 
onder het gras onzer lommer-
rijke Limburgse schuttersweiden 
verborgen kunnen zitten. En hij 
liet zich verleiden tot de voor-
barige conclusie, dat het conflict 
met Neer was bijgelegd.
Eilaas, hoe deerlijk had hij zich 
vergist! Sloeg hij ’s morgens nog 
glimlachend de courant open, 
waarin het resultaat zijner 
goedbedoelde overpeinzing en 
navorsingen was opgenomen, 
reeds spoedig hielpen telefoon-
tjes hem uit de droom. “Het 
onweer dreef over”, had hij 
geschreven. Het werd hem dui-
delijk, dat het niet afgedreven 
was. Het hangt nog altijd in de 

lucht en als men goed luistert 
kan men het horen rommelen, 
zij het dan, dat dit gerommel 
thans even overstemd wordt 
door het geknal der buksen in 
Heythuysen.
Aangezien de waarheid ons 
boven alles lief is, wenst de 
redacteur in kwestie dus hier-
bij te verklaren: dat hij niet 
tegen Neer is; dat hij niet vóór 
Heythuysen is; dat hij ook niet 
vóór of tegen de federatie is. 
Ter geruststelling kan hij er 
nog bijvoegen dat hij de edele 
schietkunst zelfs niet machtig is. 

Het zou van hem dus 
zeer onvoorzichtig zijn 
te duelleren met zulke 
vermaarde schut-
ters. Slechts eenmaal in zijn 
leven liet hij zich verleiden, een 
schietgeweer ter hand te nemen 
op een Limburgse dorpskermis. 
Hij richtte op een pijp. En raak-
te bijna de juffrouw in de tent. 
Sindsdien schiet hij alleen nog 
met spek. Na het voorgaande 
zal het iedereen duidelijk zijn, 
dat Neer zijn (al of niet ver-
meende) rechten handhaaft en 
niet afwijkt van het eenmaal 
ingenomen standpunt’ (MR 2-
7-1949).

Geen van de Neerse schutterijen 
heeft in 1949 deelgenomen 
aan het OLS in Heythuysen. 
In plaats daarvan werd op 3 
juli in Neer het kampioen-
schap geschoten tussen de vijf 
schutterijen. Na 16 kavel-
schoten kon de heer Louis 
Geraets (Bussenschutten) zich 
kampioen van Neer noemen. 

Veel leden van schutterij St.-
Antonius Baarlo, die ’s morgens 
per fiets naar het OLS-1949 
in Heythuysen gingen, reden 
opvallend veel lek in Neer, 
waar naarstig met punaises 
was gestrooid (MR 5-7-1949) 
De tijd heelt alle wonden. 
Langzaam sloten zich weer de 
gelederen van de Neerse schut-
terijen. Neer heeft destijds 
wijsheid getoond door te stop-
pen met de voorbereidingen 
van het OLS-1949. Een splij-
ting zou de Limburgse schut-
terswereld geen goed hebben 
gedaan. Het schrijnende gevoel 
maakte in Neer plaats voor 
gelatenheid en af en toe wordt 
nog eens, met een sprankje 
humor, het feit herdacht dat de 
Sacramentssjötte héél even het 
zoet der overwinning moch-
ten smaken. ‘Naer haet ‘m … 
geraoke!’

Gevolgen voor het OLS-1949
Het geschil tussen het 
Federatiebestuur en de 
Sacramentsschutterij uit Neer 
heeft het OLS-1949 een der-
mate grote regionale en lande-
lijke bekendheid gegeven dat 
zich vele duizenden nieuwsgie-
rigen naar Heythuysen bega-
ven om dit gebeuren eens van 
dichtbij mee te maken. Ook 
was het schutterij St.-Nicolaas 
Heythuysen die als eerste een 
programmaboekje uitgaf voor 
haar OLS. De organiserende 
schutterij wilde een over-
eenkomstig probleem als in 

  door: Wim Pijpers en Ger Peters; Melick.

‘Het onweer dreef over ... OLS in pais en vree.
Na zó veel misverstand nu een vreedzame kamp. Wat 
een jaar lang alle schutters en vele ander harten in 
spanning hield – een spanning welke de laatste weken 
haar climax bereikte – is goddank op het laatste moment 
gelukkig beslist. Overmorgen, op de traditionele eerste 
Zondag van Juli, zal Heythuysen het OLS aanschouwen 
(nu het conflict met Neer is bijgelegd)’ (MR 1-7-1949). 
Deze inleiding van een paginagroot artikel over het OLS 
in Heythuysen, was voldoende om de vlam in de pan in 
alle hevigheid weer te doen aanwakkeren. 

OLS-1948 kreeg vervelend staartje (3)

Naer haet ‘m … geraoke!

  ‘Naer haet ‘m geroake’
 

  Federatievoorzitter Lei Peters 
hield voet bij stuk. Door gebrek 
aan eenheid binnen het fede-
ratiebestuur en door eigen 
halsstarrigheid trad hij als 
voorzitter terug.

 

  Mathieu Hendrix zorgde als 
nieuwe federatiesecretaris voor 
de invoering van de federatie-
kaart.
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Wessem was gebeurd, voorko-
men en nam speciaal daarom 
in haar programmaboekje 
het punt “Voorlezing van het 
Reglement” op (Feestgids 
OLS-1949).

Nabeschouwing
De alles omvattende vraag 
blijft of het Federatiebestuur, 
naar aanleiding van het 
voorval tijdens het OLS-
1948, een juiste beslis-
sing heeft genomen. Het 
Federatiebestuur ontnam 
de Sacramentschutterij 
de overwinning van het 
OLS-1948 op basis van de 
“geschreven en ongeschreven 
regels van het spel”. Met de 
“geschreven regels” doelde 
het Federatiebestuur op het 
gestelde in artikel 11 van het 
OLS-reglement. Ofschoon 
het artikel niets aan duide-
lijkheid te wensen over laat, 
verdedigde Neer zich door te 
stellen dat elke Neerse schut-
ter ook lid is van de “conglo-
meratie van schutterijen in 
Neer”. Op de vraag wat de 
“ongeschreven regels van het 
spel” waren, waartegen Neer 
had verstoten, antwoordde 
het Federatiebestuur dat deze 
regels “bij allen bekend”  zijn 
(?!?). Opmerkelijk is ook dat 
de Baarlose schuttersbond 
een andere visie had over de 

toepassing van artikel 11 als 
het Federatiebestuur en Neer 
bleef steunen. Dit is des te 
opmerkelijker als men weet 
dat Dré Engels zowel secre-
taris van de Bond Baarlo als 
Federatiesecretaris was, met 
andere woorden: niemand 
beter dan Dré Engels had 
tijdig duidelijkheid kunnen 
verschaffen over artikel 11 en 
het al of niet moeten indienen 
van ledenlijsten. Ik denk dat 
we nu bij het eigenlijke pro-
bleem aankomen, namelijk het 
Federatiebestuur.

Het gestelde in artikel 11 bood 
Federatievoorzitter Lei Peters 
blijkbaar voldoende steun 
om de Sacramentsschutten 
de overwinning van het OLS-
1948 te onthouden. Zodoende 
kon het Federatiebestuur reeds 
op 14 juli 1948 bepalen dat 
St.-Nicolaas Heythuysen de 
winnaar van het OLS-1948 
was. Uit de berichten die ver-
volgens in de pers verschenen, 
kan men de conclusie trekken 
dat de administratie binnen 
de schuttersbond Baarlo en 
de gevoerde administratie tij-
dens het OLS-1948 te wensen 
overliet. Meerdere schutterijen 
bekenden dat ze geen leden-
lijsten hadden ingediend bij 
hun bond of bij de Federatie. 
Voorzitter Lei Peters raakte 
daardoor in gewetensnood 
maar bleef vasthouden aan 
het eerder genomen besluit. 
Sterker nog, Peters probeerde 
zelfs vergaderingen van het 

Federatiebestuur te dwars-
bomen door te stellen dat 
er geen besluiten genomen 
konden worden als de voorzit-
ter er niet bij was. Gelijktijdig 
maakte hij bekend dat hij 
verhinderd was de vergadering 
bij te wonen. De mededelingen 
die daarna verschijnen, geven 
evenmin een al te standvastig 
beeld van het Federatiebestuur. 
Vanaf maart 1949 verschijnen 
artikelen in de krant waarin 
het bestuur het zelfs doet 
voorkomen alsof het probleem 
rond de organisatie van het 
OLS-1949 een probleem was 
tussen de schutterij van het 
H. Sacrament Neer en St.-
Nicolaas Heythuysen. Niets 
was minder waar, getuige 
de goede samenwerking van 
beide schutterijen. Sterker nog, 
steeds duidelijker wordt het 
dat het Federatiebestuur geen 
eenheid vormde. Met name 
secretaris Engels durft in juni 
1949 nog te beweren dat het 
Federatiebestuur nog geen 
beslissing heeft genomen welke 
schutterij het OLS-1949 mag 
organiseren. 

Hoe ging het verder?
De problemen naar aanlei-
ding van het OLS-1948 heb-
ben grote invloed gehad op 
het leven van Lei Peters. In 
1948 verdwijnt hij met stille 
trom als Federatievoorzitter. 
De functie wordt overgeno-
men door Michiel Geurts uit 
Wessem. Eveneens in 1948 
lezen we in de MR dat de 
taak van hoofd der school in 
Ittervoort officieel overgedra-
gen wordt aan Mej. Corbey 
uit Thorn. Lei (Leonardus 
Hubertus) Peters overlijdt 
in Thorn op 12 september 
1977 op 88-jarige leeftijd. 
Michiel Geurts uit Wessem 
onderging zijn vuurdoop 
als Federatievoorzitter in 
1950 te Asenray. Hier waren 
wederom onregelmatigheden 
ontstaan, ditmaal twistten 
Horn en Tegelen over de winst. 
Federatiesecretaris Engels 
loopt dan boos weg en wordt 
nooit meer teruggezien in het 
Limburgse schutterswezen. De 
functie van Federatiesecretaris 
wordt na dit voorval overge-
nomen door Mathieu Hendrix. 

   Secretaris André Beugels 
(geheel links) moest kiezen tus-
sen de bond of de Federatie.

 Uit: Van Barle tot Baarlo.

 

  Er waren reglementen nodig om het schieten in goede banen te 
leiden. De samenstelling van zestallen moest aan banden gelegd 
worden.
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Om zijn plannen te kun-
nen verwezenlijken, was het 
gewenst dat Hendrix in staat 
zou worden gesteld zijn func-
tie gedurende een behoorlijk 
aantal jaren uit te oefenen. Op 
deze manier kon het enigszins 
verloren vertrouwen in de 
Federatie worden hersteld en 
zou het OLS moeten uitgroei-
en tot een manifestatie waarop 
alle Limburgers trots konden 

zijn. Eén van de hoofdda-
den van Mathieu Hendrix 
en mr. Rieter uit Roermond 
was de invoering van de 
”Federatiekaart” (boekje 40-
jarig jubileum OLS-Federatie).

In het boekje, uitgegeven bij 
gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan van de OLS-Federatie, 
lezen we (pag. 20): “Tijdens 
de bezetting had eenieder in 
zijn privé-leven geleerd illegale 
handelingen te doen en geleerd 
uitgevaardigde wetten en voor-
schriften te ontduiken. Het fede-
ratiebestuur moest gedurende 
de eerste jaren na de bevrijding 
ervaren dat de tijdens de bezet-
ting noodzakelijke praktijken 
zouden doorwerken bij het toe-
passen van het reglement voor 
het OLS-feest […] De tijdens de 
bezetting gangbare ontduiking 
van geldende voorschriften was 
zo diep geworteld dat de OLS-
feesten van 1948 en 1950 door 
onregelmatigheden zodanig 
werden ontsierd dat de geeste-
lijke en wereldlijke autoriteiten 
zich ernstig gingen beraden of 
hun steun onder zulke omstan-

digheden nog gegeven kon 
worden”. Als je beide stukjes 
uit het jubileumboekje goed 
leest en projecteert op de situ-
atie van het OLS-1948 rond 
de Sacramentsschutterij, zo 
klinken deze passages enigszins 
als een schuldbekentenis van 
het Federatiebestuur. Met de 
wetenschap uit de bezettings-
tijd gaf het Federatiebestuur 
nu dus toe dat zij tijdens de 

naoorlogse OLS-feesten extra 
alert hadden moeten zijn.

Dit brengt me toch nog even 
terug bij Lei Peters en Dré 
Engels. Het Reglement 1927 
had aan allerlei wantoestanden 
een einde gemaakt. Toch kon 
niet voorkomen worden dat 
er ook na 1927 meermalen 
geknoeid werd tijdens een 
OLS. Als Lei Peters aantreedt 
in 1938 als Federatievoorzitter, 
kijkt hij tijdens zijn eerste 
OLS eerst de kat uit de boom 

alvorens hij een strikte nale-
ving wil afdwingen van dit 
Reglement. De oorlogsjaren 
verhinderen de uitvoering van 
zijn plannen. Als er na het eer-
ste naoorlogse OLS ook onre-
gelmatigheden worden gemeld, 
is Peters extra op zijn hoede. 
Als bondsvoorzitter werd 
Lei Peters op handen gedra-
gen, als Federatievoorzitter 
kreeg hij niet die medewer-
king die nodig was om van 
de Federatie een eenheid 
te maken. Het besluit om 
schutterij H. Sacrament in 
1948 de OLS-overwinning te 
onthouden moge (formeel 
gezien) juist zijn geweest, 
echter de halsstarrigheid 
waarmee hij weigerde om 
met de Neerse schutterij te 
praten, heeft voor Lei Peters 
zowel als persoon als voor het 
Limburgse Schutterswezen 

nadelige consequen-
ties gehad. Ook mag 
de rol van zijn eigen 
Federatiesecretaris 
hierbij niet uit het 
oog verloren worden. 
Wellicht dat deze 
laatste verstrengeld 
was geraakt tus-
sen de belangen 
van de Federatie en 
die van zijn schuttersbond. 
Achteraf praten is gemak-
kelijk. Persoonlijk ben ik van 
mening dat de schutterij van 
het H. Sacrament uit Neer als 
overwinnaar de geschiedenis 
in had moeten gaan. Wanneer 
het Federatiebestuur vanaf 

dat moment de regels voor 
een OLS strikt zouden zijn 
toegepast, had veel (persoon-
lijk) leed voorkomen kunnen 
worden.

Herhaling mogelijk?
Met de invoering van de 
Federatiekaart in 1951 dacht 
men de problemen, zoals 
deze zich hadden voorgedaan 
tijdens het OLS-1948, te kun-
nen weren. Met deze stelling 
gewapend, spraken we hierover 
in januari 2005 nog met OLS-
President Frans Wolters. Zijn 
antwoord was: “Natuurlijk 
is het niet de bedoeling dat 
iemand voor twee schutterijen 
mee schiet op een OLS. Iemand 
die kwaad wil, zal ook dit luk-
ken”. Secretaris van het OLS-
feest Jan Kessels beaamt dat 
het mogelijk is dat iemand 
twee Federatiebewijzen op 
zijn/haar naam heeft. Jan 
kent enkele van deze gevallen. 
Bezorgd is de Schietcommissie 
van het OLS wel over de kwa-
liteit van de optekenaars. Elk 
jaar weer blijkt dat er mensen 
zijn, die zijn aangewezen als 
optekenaar, niet weten wat van 
hem of haar wordt verwacht. 

Dit probleem wordt des te 
nijpender voor schutterijen 
die terug mogen komen om te 
kavelen. Met andere woorden: 
het is dus nog steeds mogelijk 
dat ook toekomstige OLS-fees-
ten vervelende staartjes kun-
nen krijgen.

  Op het OLS en bij elke schiet-
wedstrijd is er behoefte aan 
goede en kundige optekenaars..
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Te 20 uur was op vrijdag 
20 oktober de parochiezaal 
al goed gevuld, zodat het 
programma kon beginnen. 
Bondsvoorzitter Peter Ressen 
heette iedereen hartelijk wel-
kom op deze laatste activiteit 
van het schuttersseizoen. Hij 
bedankte speciaal de juryleden 
van de Bond die hun werk 
nauwgezet uitvoerden. Hij her-
innerde eraan dat Jos Michels 

is voorgedragen als nieuwe 
president op 2 augustus. De 
eerste groep die optrad, waren 
de All Stars, een groep van 
16 meisjes onder leiding van 
Linda Eerdekens. Daarna 
mocht ik het hebben over het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
waarvan ik sedert de oprich-
ting redactielid ben. De 
redactie is klein na het ontslag 
van de hoofdredacteur Wim 

Pijpers. Daarom wil ik wel blij-
ven meewerken als correspon-
dent, dit in de hoop dan toch 
nog vrijwilligers te vinden. Ik 
vroeg de aanwezigen om aan te 

sluiten en de schutterijen om 
kopij en foto’s. Elke schutterij 
zou iemand moeten hebben 
voor de public relations. Bij 
het OLS is er wel een groep die 
daarvoor instaat.
Daarna kwamen Netje en Betje 
op het podium in dialect wat 
vertellen over de bestuur-
ders van de Bond en over Jos 
Michels. Ze deden ook grap-
pig over enkele schutterijen. 

Er werd heel wat afgelachen.’t 
Schijnt dat het goed was!
Tot slot werden de medailles 
werden overhandigd aan de 
winnaars der erekruisen en 
aan de afgevaardigden van de 
schutterijen. Hiermede was 
de avond rond 23 uur nog 

niet afgelopen. Er werd nog 
lang nagepraat en de nodige 
pintjes of  frisdranken en kof-
fie gedronken.
Een fijne vierring. Proficiat 
aan alle medewerkers.

Tekst en foto’s:
 Werner Smet

Zeer geslaagd jaarfeest te Molenbeersel

  Het koningspaar van Bocholt 
en het echtpaar Michels nemen 
het defilé af.   De schietwedstrijden.

  De trommelaars van kon. St.-
Martinus Kessenich.

 

  Kon. St.-Sebastianus Sint 
Huibrechtslille.
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Zondag 16 oktober trokken 
dan ook vijftien schutterijen 
(acht uit Nederland en zeven 
uit de Duitse Selfkant) voor-
afgegaan door een originele 
bierwagen, door de straten 
van Sittard. Langs de optocht-

route stonden vele duizenden 
toeschouwers, die de kermis 
en de braderie even verlie-
ten om de voorbijtrekkende 
schutterijen te bewonderen. 
Nadat de schutterijen dwars 
door de kermis op de Markt 
waren getrokken, vond in de 
Paardenstraat het defilé plaats. 
Dit werd afgenomen door het 
college van B&W van Sittard-
Geleen, de burgemeester van 
de Duitse gemeente Selfkant, 
het Europees koningspaar 
2000-2003 (Harrie Ketels uit 
Didam) en natuurlijk het kei-

zers- en koningspaar van Sint 
Rosa Sittard. Na de optocht 
trok het hele schuttersgezel-
schap naar de grote feesttent, 
waar de deelnemende schut-
terijen de gelegenheid kregen 
zich te presenteren. Natuurlijk 

waren er ook enkele officiële 
woorden door de notabelen 
en kregen alle verenigingen 
een aandenken aan dit schut-
terstreffen. Daarna kon een 
gezellig verbroederingsfeest 
beginnen. Dit werd geopend 
door een wals, waarop gedanst 
werd door alle keizers- en 
koningsparen. De deelne-
mende schutterijen hebben 
door hun aanwezigheid dit 
onderdeel van de Sittardse 
oktoberfeesten helpen doen 
slagen en het evenement zal 
dan ook in 2006 weer plaats-

vinden (op de zondag vooraf-
gaand aan de herfstvakantie). 
Natuurlijk hopen we dan nog 
meer schutterijen in Sittard 
te mogen begroeten, zodat we 
over een paar jaar misschien 
dezelfde bekendheid hebben 
als de ‘Oktoberfeste’ en het 
‘Schützentreffen’ in München. 
Voor Sittard was dit schutters-
treffen al een voorproefje op 
het tweede bondsschuttersfeest 
van de bond ‘Eendracht Born-
Echt’, dat de Stadsschutterij 
op zondag 28 mei 2006 gaat 

organiseren. Sint Rosa hoopt 
dat er dan net zoveel mensen 
langs de optochtroute staan 
als tijdens het Internationaal 
Schutterstreffen, zodat alle 
schutters kunnen genieten als 
ze door de Sittardse binnen-
stad marcheren.

  Thimo Zegers

Schutterstreffen Sittard: feest van verbroedering
Van 14 tot en met 18 oktober vond de eerste editie 
plaats van de Sittardse Oktoberfeesten. Vijf dagen lang 
kermis en veel muziek in de twee grote feesttenten 
in de binnenstad. Dit alles naar het voorbeeld van 
het wereldberoemde ‘Oktoberfest’ in München. 
Traditiegetrouw trekt in de Beierse hoofdstad op de 
eerste zondag van het Oktoberfest de ‘Schützen- und 
Trachtenzug’ door de straten van München en dat 
was voor de gemeente Sittard-Geleen (samen met 
Stadsschutterij Sint Rosa) reden om ook dit onderdeel 
in Sittard aan de festiviteiten toe te voegen. 
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De optocht, het defilé ... 
Voor de schutterijen was deze 
optocht toch even wennen. 
Normaal begint men met 
marcheren na het betreffende 
commando, aangekomen bij 
het defilé wordt tijdelijk de 
paradepas gelopen, om ver-
volgens weer in de normale 
pas verder te marcheren. In 
Banholt ging dat toch even net 
iets anders. Waar de schutterij-
en het defilé liepen en vervol-
gens hun weg vervolgden, daar 

voerden enkele andere vereni-
gingen een complete show op 
of ze bleven stil staan om een 
muziekstuk te laten horen. En 
na het defilé werd halverwege 
de optocht halt gehouden; 
enkele verenigingen werden 
samengevoegd, om vervolgens 
weer terug te marcheren. De 
optocht en het defilé waren 
dus een tikkeltje anders dan 
hetgeen we meemaken op 
een willekeurig schuttersfeest. 
Maar het was magnifiek. Het 

was een waar genot om twee 
verenigingen samengevoegd te 
zien en te horen spelen. 

Het feest en ... 
de ‘Grande Finale’
Een fantastische stemming 
heerste er in de loods waar 
na de optocht gemusiceerd 
werd. Er werd geluisterd naar 

de muziek, er werd plezier 
gemaakt en iedere vereniging 
werd met hetzelfde enthousi-
asme onthaald. Aan het einde 
van het feest werden bijna alle 
verenigingen verzameld op het 
podium, waar ze gezamenlijk 
enkele marsen speelden. Dit 
overweldigende geluid, heeft 
enorme indruk gemaakt op 
eenieder die daar aanwezig 
was.

Herhaling?
Deze unieke wijze van samen 
muziek maken en samen fees-
ten is bij iedereen die aanwezig 
was bijzonder in de smaak 
gevallen. Hopelijk zien schut-
terijen die nog activiteiten bij 
een jubileum moeten organi-
seren hier een voorbeeld in. 
Op deze manier blijven we 
namelijk steeds iets toevoegen 
aan onze rijke cultuur!

 Mathy Leunissen

Organisatie en natuurblaasinstrumenten
De organisatie van dit spetterende treffen, lag in handen 
van Harmonie en Klaroenkorps Amicitia te Banholt. 
Vanwege hun 45-jarig jubileum waren ze van plan om 
dit heugelijke feit op een bijzondere wijze te vieren. 
Aangezien Amicitia zelf gebruik maakt van zogenaamde 
‘natuurblaasinstrumenten’, werd al snel het idee 
geopperd om een soort festival te organiseren waarbij 
deze instrumenten gebruikt werden. Het bijzondere 
aan deze instrumenten is, is dat de gewenste tonen 
niet geproduceerd worden door het wel, of juist niet, 
indrukken van één of meerdere ventielen, maar door 
de vorming van de lippen. Uiteraard kon dit festival 
alleen slagen, wanneer de nodige verenigingen er 
hun medewerking aan wilden verlenen. Liefst zestien 
verenigingen namen op muzikale wijze deel. 

Sound of Nature te Banholt

Spetterend treffen van muziekkorpsen

  Een serenade door de jacht-
hoornblazers bij het defilé.

  

  De grote finale: een gezamenlijk optreden.                                                                    Foto’s Lieske Leunissen
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Generaal Jac Rousch, de nes-
tor van de schutterij, begon 
op veertienjarige leeftijd als 
cadet. Met zestien jaar werd 
hij soldaat, waarna hij alle 
rangen en standen heeft 
doorlopen. Alleen het felbe-
geerde koningsschap heeft 
hij nooit kunnen behalen. In 
1963 toen de schutterij ver op 
zijn retour was, werden door 
hem en enkele jonge mannen 
de draad weer opgepakt en 
zij bliezen de schutterij weer 
nieuw leven in en werd er een 
nieuwe drumband opgericht. 
Nadat hij jaren commandant 
was geweest, volgde hij in 1964 
op zijn 47e jaar zijn vader 
op als majoor, destijds de 
hoogste rang.  In 1985 werd 
hij bevorderd tot generaal. 
Jac is de eerste persoon die 
deze rang bekleedt. Voor zijn 
vele verdiensten, werd hij in 
2000 de eerste Grootmeester 
van de Orde Broederschap 
Sebastianus Oost-Maarland, 
die in 1989 was opgericht. Jac 
werd onderscheiden met de 
zilveren eremedaille verbon-
den aan de Orde van Oranje 
Nassau en hij werd opgeno-
men als ridder in de Orde van 
de Rode Leeuw. 

Majoor Eugène Meertens was 
twintig jaar in 1965 toen hij 
lid werd. Hij begon als soldaat. 
In 1967 toen Mathjeu Jacobs 
wegens ziekte niet meer het 
vaandel kon dragen, werd 
Eugène bevorderd tot vaan-
drig. 19 Jaar lang heeft hij 
met trots het vaandel van St.-
Sebastianus gedragen. In die 
jaren wist hij menige keer prij-
zen te behalen. In 1986 werd 
hij bevorderd tot 2e luitenant 
en een jaar later werd hij 1e 
luitenant.  In 1989 na het over-
lijden van Vic Raike volgde hij 
die op als majoor. Eugene wist  
in die 40 jaar tot twee maal toe 
koning te worden. Ook was hij 
5 jaar bestuurslid. 

Martin Warnier was 23 jaar in 
1965, toen hij instructeur werd 
van onze drumband. Hij is de 
derde instructeur. Martin was 
als tamboer-maître in 1965 
met de drumband van de Kon. 
Oude Harmonie van Eijsden 
in Limmel (Maastricht) op 
concours, waar hij kennis 
maakte met onze drumband. 
De drumband heeft onder de 

40-jarige leiding van Martin 
veel prijzen weten te beha-
len. In 1990 werd hij voor 
zijn vele verdiensten voor 
St.-Sebastianus opgenomen 
als erelid van de schutterij. 
Tevens is Martin al meer dan 
50 jaar lid is van de K.O.H. 
van Eijsden. Voor zijn vele 
verdiensten in de muziek 
wereld ontving hij in 1999 de 
Koninklijke onderscheiding in 
de Orde van Oranje Nassau. 
Ook door de Limburgse Bond 
van Tamboerkorpsen is hij 
meermaals onderscheiden.

Nadat de jubilarissen waren 
toegesproken door de voorzit-
ter Pierre Stienen werden zij 
onderscheiden. Jac Rousch, 

die reeds alle onderscheidin-
gen van de schutterij heeft, 
ontving een speciaal voor hem 
ontworpen ereschild van het 
Broederschap St.-Sebastianus. 
Eugène Meertens en Martin 
Warnier werden opgeno-
men als officier in de Orde 
Broederschap St.-Sebastianus, 
waardoor zij het zilveren ere-
kruis van het Broederschap 

mogen dragen. Ook ontvingen 
ze alle drie voor hun jubileum 
een horloge met opschrift 
namens de schutterij dat hen 
werd aangeboden door koning 
Hans Schmidt. Voor de echt-
genotes was er een boeket 
bloemen. Tijdens de receptie 
werden zij toegesproken door 
de bondsvoorzitter Jacob 
Gorissen, die Eugène Meertens 
en Martin Warnier de gouden 
OLS medaille opspeldde. 

  Kolonel SSSOM 
Gerard Odekerken

Oost-Maarland huldigt drie jubilarissen

Jac Rousch, Eugène Meertens en 
Martin Warnier samen 150 jaar lid
Op zondag 25 september 2005 vierden generaal Jac 
Rousch (84) zijn 70-jarig jubileum, majoor Eugène 
Meertens (60) en instructeur Martin Warnier (63) 
beiden hun 40-jarig lidmaatschap van St.-Sebastianus. 
De drie jubilarissen met hun echtgenotes werden bij de 
generaal thuis afgehaald, waarna ze door de schutterij 
onder leiding van waarnemend commandant Koos Vaes 
naar de kerk werden begeleid. De eucharistieviering 
werd opgeluisterd door de schutterijdrumband en het 
St.-Josephkoor. Tijdens de feestvergadering werden de 
jubilarissen toegesproken door voorzitter Piere Stienen, 
die hen dankte voor hun inzet voor St.-Sebastianus en 
voor het behoud van het schutterswezen.

  De jubilarissen met echtgeno-
tes van de Oost-Maarlandse 
schutterij
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St.-Sebastianus steekt Koning in de mei

Koningmeisteken Oost-Maarland
Zondag 28 augustus 2005 vond in Oost-Maarland het 
traditionele koningmeisteken plaats, een feest ter ere 
van de nieuwe koning dat net als het vogelschieten maar 
eens in de twee jaar gevierd wordt. Het feest begon met 
een rondgang door Oost-Maarland. 

Voordat de optocht kon ver-
trekken, werden eerst konin-
gin Annette Hoederbos en 
de bruidjes afgehaald door 
de schutterij, koninklijke 
Harmonie Sainte Cécile uit 
Eijsden, klaroenkorps St.-
Mauritius uit Strucht en de 
Jonkheid van Oost. De konin-
gin werd verwelkomd door 
de waarnemend commandant 
Koos Vaes, die haar uitnodigde 
om plaats te nemen op de boe-
renwagen, die getrokken werd 
door twee Mechelse paarden. 
Toen werd begonnen met de 
optocht door de gemeenschap, 
waarna men zich begaf naar 
de woning van de koning. 
Naar oude traditie worden de 
eregasten bij de koning thuis 

ontvangen. Echter daar de 
koning niet in Oost-Maarland 
woont, werden de eregasten 
ontvangen bij wethouder 
Gerrie Jacobs om daar onder 
genot van een drankje en 
hapje te wachten op de konin-
gin met haar gevolg. Onder 
de eregasten waren volgens 
traditie de grafelijke familie 
de Liedekerke, pastoor Wim 
van den Berg, een afvaardiging 
van de gemeente Eijsden en de 
officieren en ridders van het 
Broederschap. Nadat de konin-
gin was gearriveerd, werd 
de koning verwelkomd door 
commandant Vaes, die hem 
uitnodigde om alle vereni-
gingen te inspecteren. Nadat 
voorzitter Pierre Stienen het 

openingswoord had gedaan en 
de kolonel Gerard Odekerken 
de koningshuls aan de koning 
had aangeboden, was het 
woord aan de koningin die 
het gedicht voorlas en het 
cadeau (de mei) namens de 
gemeenschap aanbood aan de 
koning. De koning had beslo-
ten om het geld, dat voor zijn 
cadeau bij elkaar was gebracht, 
terug te schenken aan Oost-
Maarland in de vorm van een 
bronzen schuttersbeeld. De 
schutterij vond dit een gewel-
dig gebaar en is hem daar 
zeer dankbaar voor. Daarom 
werd hem door de voorzit-
ter namens de schutterij een 
horloge met inscriptie aan-
geboden als herinnering aan 
zijn koningsschap. Hierna was 
het woord aan pastoor Van 
den Berg die hem nogmaals 
van harte feliciteerde. Namens 
de gemeente Eijsden werd de 

koning  toegesproken door 
de loco-burgemeester Hub 
van der Weerd. Toen was het 
de beurt aan de koning. Hij 
dankte de inwoners van Oost-
Maarland voor het geld dat 
zij bij elkaar hadden gebracht 
voor het cadeau, de schutterij 
voor het horloge en de vereni-
gingen voor hun inzet om het 
feest te doen slagen, waarna hij 
de koningin een mooi cadeau 
aanbood. In optocht werd 
vertrokken naar het schut-
terslokaal, waar de koning het 
defilé afnam en vervolgens op 
de muzikale tonen van de har-
monie de koningscramignon 
werd gedanst. Na de koffietafel 
bezocht de koning met zijn 
gevolg onder muzikale bege-
leiding de cafés in de gemeen-
schap.

  Kolonel Gerard Odekerken

De koninklijke burgemeester van Eijsden met zijn koningin.
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Deze kandidaat-juryleden gaan 
nu eerste enkele jaren jure-
ren binnen een of meerdere 
bonden. Als we uit dat mid-
den signalen ontvangen van 
goed functioneren, worden ze 
mogelijk uitgenodigd als jury-
lid op het jaarlijkse OLS. Eerst 
nog maar eens wat ervaring 
opdoen dus.
Gedurende vier vrijdagavon-
den in maart en april werden 
in de Baexheimerhof de facet-
ten Wedstrijdnormen OLS, 
ethiek en methodiek van het 
jureren, de organisatie van 
het schutterswezen onderwe-
zen. In een separate avond 
werd een praktijkbijeenkomst 
georganiseerd, waarbij aan 
de hand van aanwezige mar-
ketentsters, bielemannen en 
schutters de nodige praktijk 
werd nagebootst. De kandi-
daat-juryleden moesten hierbij 
ook daadwerkelijk aan de slag. 
Vanaf deze plaats is een woord 
van dank aan de docenten 
Lies Hogenhuis-Koeneman, 
Herman Janssen, Jan Peeters 
en Wim Hoenen voor hun 
engagement, toewijding en 
getoond vakmanschap. De sta-
geplaats moest men op eigen 

initiatief aanvragen bij een van 
de schuttersbonden. Het blijkt 
thans dat sommige bonden 
de deur slechts op een kiertje 
geopend hebben om deze 
mensen daadwerkelijk actief te 
laten zijn. Toch werd vanaf het 
eerste bondsschuttersfeest tot 
en met het LDS gretig gebruik 
gemaakt van de geboden kan-
sen. Hiervoor vooral ook dank 
voor hun loyale medewerking 
aan juryleden-mentoren, 
schuttersbonden en organisa-
toren van de schuttersfeesten.

Tot slot de aspirant-juryleden, 
welke hun certificaat behaal-
den:

De dames H. Beckers uit 
Meijel, E. Jans uit Nieuw-
Bergen, M. Poolen uit 
Holtum-Born en J. Verhaagh 
uit Grubbenvorst.
De heren K. Dijkmans uit 
Venlo, R. Goovaerts uit 

Landgraaf, J. Jacobs uit 
Neeritter, H. Reijnders uit 
Munstergeleen, P. Strijbos 
uit Weert en H. Verhaagh uit 
Grubbenvorst.

Wij wensen hen nogmaals 
proficiat en een fijne toekomst 
met hun schitterende hobby 

ten dienste van het schutters-
wezen.

Namens de OLS-jurycommissie
  W.B.A. Hoenen

Secretaris/cursusleider

Afsluiting jurycursus 2005
De OLS-jury-oriëntatiecursus 2005 is op vrijdag 30 
september afgesloten. Liefst tien personen ontvingen 
uit handen van Jos Michels als vice-president (toen 
nog wel) een certificaat. Dit ter bekrachtiging van 
een voldoende theorietoets en minimaal twee positief 
beoordeelde stages tijdens schuttersfeesten. 
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Vooraf
Laat ik voorop stellen dat ik 
destijds niet deel uitmaakte 
van de jury. Op verzoek bekijk 
ik de websites en probeer ik 
zowel de goede kanten als de 
slechte kanten te beschrijven. 
Mocht er iemand zijn die mijn 
mening niet deelt, dan zie ik 
graag een reactie tegemoet. 

St.-Martinus Houthem 
St.-Gerlach
Naar mijn mening is er niet 
echt veel veranderd sinds 
januari. De opzet is in feite 
nog hetzelfde als voorheen, 
maar er is nu wel een geschei-
den overzicht gemaakt van de 
kalenderjaren 2003,  2004 en 
uiteraard komt men meteen 
op het nieuwsarchief van 2005 
terecht. Erg overzichtelijk. 
Echter, er zijn ook enkele 
puntjes van kritiek. Zoals bij-
voorbeeld de ‘lees meer’ optie 
die onder elk onderwerp staat. 
Vaak komt het er op neer dat 
er eigenlijk niet ‘veel’ meer te 
lezen valt, dan wat er eigenlijk 
al werd aangeboden op de 
startpagina. Verder mis ik een 
heleboel ‘terugblikken’. Hoewel 
de site duidelijk de opzet heeft 
van een site die terugblikt op 
de gedane activiteiten van 
de vereniging, werd tot in 
augustus geen gewag gemaakt 
van het drumbandtreffen in 
‘Banholt’ in het voorjaar. Ook 
mis ik de verslagen van het 
ZLF en het OLS. En hoewel 
tot begin augustus onver-
meld, wordt hierna wel erg 
veel aandacht besteed aan het 
schuttersfeest dat Houthem 

zelf organiseert die maand. 
Ik had als bezoeker liever ook 
meer informatie gezien over de 
andere feesten c.q. activiteiten 
van de vereniging zoals het 
OLS of ZLF of meer informa-
tie over de geschiedenis van 
deze vereniging. Echter, de site 
is eenvoudig en overzichtelijk 
en dat zijn twee heel sterke 
kanten.

Akkermansgilde Venlo
Hier kan ik vrij kort over 
zijn. Ook hier is de opzet het-
zelfde gebleven, net zoals bij 
Houthem. 
Een van de duidelijk sterke 
kanten van deze site is, is dat 
de activiteiten van de vereni-
ging eenvoudig zijn terug te 
vinden door op de startpagina 
naar beneden te scrollen. De 
verslagen zijn echter ietwat 
beknopt, maar het geheel ziet 
er nog steeds heel goed ver-
zorgd uit en bovendien ziet 
deze site er alleen al mooi uit 
door zijn ‘perkamentvorm’. 
Ik vind weinig terug van de 
interactiviteit, destijds een 
reden voor waardering van de 
jury. Als iemand het heeft over 
interactiviteit bij een website, 
dan denk ik meteen aan een 
(discussie)forum. Ikzelf heb 
nergens een discussieforum 

kunnen vinden en vraag me 
dan ook af: waar is de inter-
activiteit? Ik mis iets over het 
OLS ... men was in augustus 
nog steeds bezig om de foto’s 
te plaatsen. Toch ook hier weer 
de twee sterkste kanten samen-
gevat: een bloedmooie vorm-
geving van de website en er 
is genoeg goede informatie te 
vinden voor iemand die meer 
wil weten over het reilen en 
zeilen van deze vereniging.

St.-Hubertus 
Ubachsberg
De startpagina is in eerste 
instantie niet echt uitdagend 
met alleen een groepsfoto. 
Maar of dit nu een minpunt 
is? Dat kan ‘t voor sommigen 
zijn, maar ik vind van niet. 
Deze site moet het hebben van 
de ‘submenu’s’ aan de zijkan-
ten, waar men de informatie 
kan vinden over het reilen en 
zeilen van de vereniging. De 
opzet is duidelijk, het is niet 
moeilijk om je weg te vinden 
op deze site en er is meer dan 
genoeg informatie te vinden 
om een goed beeld te krijgen 
van de vereniging. Een min-
punt aan deze site is mijns 
inziens het submenu ‘nieuws’. 
Het gaat hier om de foto’s die 
bij de betreffende nieuwstek-
sten horen. Deze verschijnen 
te groot op het beeldscherm. 
Misschien dat zogenaamde 
‘thumbnails’ een optie is? Dan 
wordt de pagina overzichtelij-
ker. Ook hier de twee sterkste 
kanten van de site: er is genoeg 

informatie voor de bezoeker 
over de vereniging en haar 
activiteiten en ook hier weer, 
lekker eenvoudig van opzet, 
waardoor je eenvoudig alles 
kunt vinden. 

St.-Lambertus Helden
Heel mooi opgemaakte web-
site, netjes en verzorgd. Alweer 
een beeldschone site op het 
internet. Het minpunt dat 
ik toch ervaar bij deze site, 
is het gevoel dat deze meer 
bedoeld is voor de leden dan 
voor iemand die zich afvraagt: 
‘Hé, wat is dat?’ Alhoewel ik 
ook hier het gevoel heb, mag 
het wat meer informatie zijn? 
Vooral de korte historie vond 
ik wel heel erg kort. Wat de 
berichtgeving over het OLS 
betreft, deze is teveel op de 
eigen vereniging gericht. De 
twee sterkste kanten van deze 
site zijn: uiteraard de mooie 
vormgeving, maar toch ook 
zeker wel de informatie die 
men vindt over de activiteiten 
van de vereniging. 

St.-Sebastianus 
Klimmen
De opzet van deze site is vrij 
eenvoudig. Boven aan de 
startpagina vind je diverse 
submenu’s waarmee je naar 
het gewenste onderwerp kunt 
gaan. Het is een heerlijke site 
als je veel tijd te besteden hebt 
vanwege de informatie die er 
te vinden is. Van foto’s van al 
het koningszilver en enkele 
medailles uit het ‘recente’ 
verleden, tot aan een fotopre-
sentaties van alle schutterijen 
van het OLS toe, het staat er 
op. Eveneens is er genoeg terug 
te vinden over het dorpje waar 
deze vereniging rond mar-
cheert. De laatste activiteiten 
van vereniging en updates van 
de site kan men via de startpa-

Op 8 januari jongstleden, werd tijdens de schuttersdag 
te Baexem de top vijf van de beste schutterswebsites 
bekend gemaakt. Echter, na een bezorgde e-mail gericht 
aan de redactie van het Limburgs Schutterstijdschrift, 
vragen ook wij ons een jaar na de wedstrijd af: ‘Hoe 
staat het met deze sites ... en in het bijzonder, met de top 
vijf?’

Schutterswebsites een jaar later
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gina dankzij de links bekijken. 
Echter, deze hoeveelheid van 
informatie is ook meteen een 
minpunt. Waarbij je bij de 
meeste sites een uurtje erover 
doet om alles te bekijken, doe 
je bij de site van Klimmen er 
toch beduidend langer over. 
Kort samengevat, dit is een 
site waarbij je genoeg tijd 
moet hebben en waarbij je 
bereid moet zijn om moeite 
te doen om datgene te weten 
te komen, wat je wilt weten. 
Wat de verslaggeving over 
het OLS betreft, er zijn meer 
dan genoeg foto’s, er is een 
kort verslag en alle uitslagen 
zijn terug te vinden. De twee 
sterkste kanten zijn: de grote 
hoeveelheid informatie (tevens 
ook een minpuntje) en de 
actualiteit.

Conclusie
Het doel van de wedstrijd was 
- kort samengevat - om de 
verenigingen te stimuleren een 
website te maken of beter te 
onderhouden. Iedere site heeft 
zijn plus- en minpunten, wat 
je er ook aan verandert. Met 
een keer een website wedstrijd 
te organiseren, kun je niet 
verwachten dat iedere vereni-
ging zich geroepen ziet om 
een fraaie website te maken of 
beter te onderhouden. Echter, 
als een dergelijke wedstrijd 
ieder jaar herhaald wordt, zal 
dat vast en zeker gebeuren. 
Zeker als er bijvoorbeeld een 
zilveren schildje te winnen is, 
zoals bij een OLS-wedstrijd 
altijd het geval is!

 Mathy Leunissen

Oriëntatiecursus voor aspirant-juryleden 2006

In het voorjaar van 2006 organiseert de jurycommissie van 
het OLS weer een oriëntatiecursus voor aspirant-juryleden. 
Doelgroep: alle geïnteresseerden in het jureren van schut-
terijen (beginners, schutters, niet-schutters, maar ook reeds 
functionerende juryleden).

De cursusonderwerpen zullen zijn: de normen, jurymetho-
diek en juryethiek. Naast de theorie zal ook een groot deel 
van de cursus worden ingevuld met praktijksituaties. Een van 
de lesavonden bestaat alleen maar uit praktijkoefeningen, 
waarbij de kandidaten als jury de aanwezige schutters, biele-
mannen en marketentsters beoordelen.

De cursus wordt gehouden op vijf vrijdagen van 19.00 tot 
22.00 uur in gemeenschapshuis ‘Baexheimerhof ’ te Baexem. 
De geplande data zijn: 3 maart, 10 maart, 17 maart, 31 maart 
(examen) en 7 april (praktijkavond). Na afronding van het 
geheel is het de bedoeling, dat de kandidaat in het nieuwe 
schutterseizoen als stagiair aan de slag gaat en op de schut-
tersfeesten van de diverse bonden de nodige praktijkervaring 
zal opdoen. Ter afronding volgt nog een evaluatieavond in het 
najaar. Tijdens deze avond zal, wanneer de cursus met goed 
resultaat is doorlopen, het aspirant-jurylid een certificaat 
ontvangen.

Kosten: de eigen bijdrage voor deze cursus bedraagt 60 euro, 
te voldoen bij aanmelding op rekeningnummer 1475.29.514 
van de OLS penningmeester Louis Litjens onder vermelding 
van: [naam kandidaat] en ‘jurycursus’.

Opgave: vóór 5 februari 2006 bij de cursusleider dhr. W.B.A. 
Hoenen, Koolweg 47, 6181 BK te Elsloo of per email: 
w.hoenen@home.nl

Houthem

  Nieuws van de website: 
provoost-generaal Camille 
Oostwegel, kasteelheer onder 
meer te Houthem, ontving met 
het bondsfeest een onderschei-
ding.

Ubachsberg

Nieuws van de 
website: F.N. Leo 
Ernes werd op 1 
oktober tijdens 
de feestverga-
dering van de 
voetbalvereni-
ging R.K.S.V.B. 
koninklijk onder-
scheiden. Hij 
vierde in 2003 
zijn 40-jarig lid-
maatschap van 
de schutterij (zie 
foto) en werd in 2004 bevorderd 
van geweerdrager naar 2e luite-
nant.
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Kampioenen
Het persoonlijk 
kampioenschap 
van de OLS-federatie
Tijdens de najaarsvergadering 
van de OLS-Federatie werden 
de winnaars van het persoon-
lijk kampioenschap gehuldigd, 

dat op zaterdag 30 april en 
zondag 1 mei 2005 in Wessem 
gehouden werd. De nieuwe 
president Jos Michels van de 
OLS-Federatie feliciteerde de 
prijswinnaars.

Jeugd:
1. Femke Voorter                  St.-Elisabeth Stokkem 69 pt.
2. Maarten Pannemans       St.-Laurentius Meeswijk 68 pt.
3. Roy Berben                       St.-Laurentius Bocholt 68 pt.
 
16+  jarigen:
1. Lau Geurts                        St.-Martinus Asenray 469 pt.
2. Albert Mooren                 Breydelzonen Kessenich 468 pt.
3. Leanne Reijnders             St.-Antonius Nederweert 462 pt.

  De winnaars bij de volwassenen: van links Leanne Reijnders in uni-
form, Albert Mooren en Lau Geurts, naast hen de nieuwe president 
Jos Michels en de nieuwe vice-voorzitter Louis Litjens.

Foto: Michaël Bongers (tevens dank aan Peter Kneepkens)

  De winnaars bij de jeugd: Femke rechts, Maarten midden en Roy 
links. Een Belgische aangelegenheid.                     Foto: Michaël Bongers

Seizoensresultaten 
RKZLSB
In de Zuid-Limburgse 
Schuttersbond, de RKZLSB, 
wordt gedurende het gehele 
seizoen sterk gelet op de 
drie onderdelen Presentatie, 
Optocht en Defilé (POD). De 
bondsschutterijen zijn opge-
deeld in een A- en een B-klasse 
en jaarlijks kan er een schut-
terij promoveren en één degra-
deren op basis van de op deze 
onderdelen behaalde punten. 
In de A-klasse behaalde St.-
Hubertus de eerste plaats bij 
POD en bij de B-klasse was dit 
d.d. Stadsschutterij Maastricht. 
Deze laatste promoveert der-

halve en St.-Paulus Vaals zal in 
2006 in de B-klasse uitkomen.

De wisselbeker voor de beste 
exercitie in 2005 gaat naar kon. 
St.-Sebastianus Voerendaal 
(oude exercitie). De beste 
commandant werd geleverd 
door St.-Paulus Epen. Bij de 
nieuwe exercitie won de schut-
terij van Maastricht.

In Houthem, waar het laatste 
bondsfeest werd georganiseerd, 
vond tevens het uitschieten 
van het bondskampioenschap 
plaats, waarbij de erekruisen 
werden gewonnen door:

A-klasse
1.  L. Senden                          St.-Sebastianus Mheer 338 pt.
2.  H. Zwakenberg                 St.-Sebastianus Margraten 337 pt.
3.  J. Douven                          St.-Sebastianus Mechelen 279 pt.
4.  H. Jansen                           St.-Sebastianus Margraten 263 pt.
5.  A. Bartels                           St.-Sebastianus Voerendaal 204 pt.

B-klasse
1.  H. Lenoir                          St.-Sebastianus Mechelen 102 pt.
2.  R. Keyenberg                    St.-Paulus Epen 100 pt.
3.  R. Vluggen                        St.-Paulus Epen 97 pt.
4.  J. Senden                           St.-Hubertus Ubachsberg 69 pt.
5.  J. Claessen                         St.-Sebastianus Voerendaal 60 pt.

  1. A-klasse Loe 
Senden, Mheer.

  2. H. Zwakenberg, Margraten (r.) en 
3. J. Douven, Mechelen (l.).

  1 B-klasse Hub 
Lenoir, Mechelen.
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Schuttersvrouwen 
voeren boventoon bij 
kampioenschap bond 
EMM
Op zaterdag 3 en zondag 4 
september werden er op de 
schietbomen van schutterij 
St.-Cornelius te Swartbroek 
geschoten om het persoonlijk 
kampioenschap van de Bond 
EMM.
Van de 243 gerechtigde per-
sonen waren er 209 personen 
aanwezig om te strijden voor 
dit kampioenschap Om 10.00 
uur opende de vice-voorzitter 
Chr. Corsten deze schietwed-
strijd en wenste allen zeer veel 
succes. Er werd direct gescho-
ten op stopjes van 1x1x1 cm. 
en een ronde van 2 x 5 scho-
ten. Dat bleek toch voor velen 
een grote hindernis te zijn, 
getuige de vele afvallers in deze 
eerste ronde. Na 70 schoten 
per schutter geschoten te heb-
ben waren er nog 44 personen 
in de wedstrijd. Deze gingen 
op zondag weer met elkaar 
de strijd aan, weer op stopjes 

van 1x1x1 cm. Na 80 schoten 
en een korte pauze besloot 
men over te gaan op stopjes 
van 0.5x0.5x0.5 cm. Voor de 
geoefende schutter was zelfs 
dit nog geen probleem, aange-
zien men toch nog 103 schoten 
nodig had voordat de winnaar 
bekend was. Hierna bleek dat 
de eerste twee plaatsen in de 
A klasse werden bezet door 
vrouwen. Winnaar werd de 
35-jarige hoogzwangere Erna 
Huyerjans van schutterij St.-
Oda Boshoven (inmiddels 
bevallen van een gezonde 
dochter, proficiat gelukkige 
ouders) met in totaal 253 pun-
ten. Dat Erna haar ‘mannetje’ 
staat, bewijzen haar schiet-
resultaten van de afgelopen 
jaren, in 1998 3e bij de dames, 
in 1999 5e bij de dames en in 
2003 1e bij de dames en tevens 
algemeen kampioen van de 
bond EMM. Tevens heeft zij 
zich in 2005 koning geschoten 
bij St.-Oda en is al vanaf 2002  
een vaste waarde in het eerste 
zestal.

De volledige uitslag:
A klasse
1  Mevr. Erna Huyerjans     St.-Oda Boshoven 253 pt  
 (Algemeen Kampioen)
2  Mevr. Leanne Reynders   St.-Antonius Nederweert 252 pt
3  Hr.Mart Scheenen           St.-Cornelius Swartbroek 226 pt
4  Hr.Peter Kneepkens         St.-Antonius Nederweert 218 pt
5  Hr. Hans Reynders          St.-Antonius Nederweert 212 pt
      

  Kampioene Erna Huyerjans van schutterij St.-Oda Boshoven

Persoonlijk kampioen-
schap bond Eendracht 
Born-Echt e.o. 
Op 18 en 19 juni 2005 werd 
op het schietterrein van St.-Jan 
Nieuwstadt om het persoonlijk 
kampioenschap van de schut-
tersbond Eendracht Born-Echt 
e.o. gestreden. Stadsschutterij 
St.-Rosa zou het moeten 
organiseren, omdat hun lid 
Ger Schaeken het kampioen-
schap in 2004 won, maar in 
goed overleg werd St.-Jan 
Nieuwstadt bereid gevonden 
deze taak over te nemen. 
Onder een stekende zon 
vonden slechts 80 schutters 
van slechts 7 van de 21 bij de 
bond aangesloten schutterijen 
de weg naar Nieuwstadt. Het 
leeuwendeel van de deelne-
mers kwam uit de gelederen 
van St.-Hubertus Nattenhoven, 
dat met ruim 20 schutters naar 
Nieuwstadt was getogen. Dat 
neemt echter niet weg dat er 
een forse sportieve strijd werd 
geleverd. De zaterdag werden 
er 13 rondes geschoten en 
iedereen die deze 39 schoten 
niet mistte mocht op zondag 
terugkomen voor de kaveling.
Op zondag werd begonnen 
met 6 rondes op kleine bölkes 
(1x1x1 cm). Er waren nog 25 
heren, 6 dames en 3 jeugdle-
den in de strijd. Na 6 rondes 
op de kleine bölkes werd na 
overleg tussen schietcommis-

sie en de buksmeester besloten 
om over te gaan op stokken. 
Dat dit niet makkelijk is, werd 
duidelijk toen de ene schut-
ter na de andere een kruisje 
achter zijn naam kreeg. Vrij 
snel daarna was de strijd bij 
de heren beslist en werd Eric 
Schulpen van St.-Stephanus 
Dieteren bondskampioen 
2005.
Bij de dames waren er toen 
nog 2 kanshebbers: Tonnie 
Veugelers (Nieuwstadt) en 
Angeline Jeurissen (Sittard). 
Beide dames maakten er 
een lange spannende strijd 
van. Tonnie schoot vlot en 
Angeline moest telkens in 
de achtervolging, maar mis-
sen deden ze niet. De 33e 
ronde, het 99e schot: Tonnie 
mist. En wat doet Angeline? 
Zij mist het….99e schot. De 
stand was nog steeds gelijk. De 
strijd ging verder. Maar niet 
lang, want Tonnie mist ook 
het 100e schot en Angeline 
weet het stokje wel midden-
door te schieten. Daarmee 
mag Angeline Jeurissen zich 
bondskampioen bij de dames 
2005 noemen met het hoogste 
aantal treffers van alle deelne-
mers. De prijsuitreiking werd 
verricht door bondsvoorzit-
ter Jo Herfs en de voorzitter 
van de schietcommissie Jack 
Vrancken, die dit weer op een 
uitstekende manier deden.

B klasse
1  Mevr. Mia Laveaux          St.-Cornelius Swartbroek 108 pt
2  Hr. Roy Frenken              St.-Paulus Roggel 107 pt
3  Mevr. Mia Verstegen        St.-Catharina Stramproy 105 pt
4  Mevr. I. Beijes                   St.-Antonius Nederweert 104 pt
5  Mevr. Annie Stals             St.-Catharina Stramptoy  96 pt

Jeugd:
1  Linda Lameriks                St.-Cornelius Swartbroek  35 pt
2  Annette Tullemans          St.-Cornelius Swartbroek  34 pt
3  Sjoert Doré                       St.-Job Leuken  25 pt

Senioren:
1  Pierre Moonen                 St.-Oda Boshoven  47 pt
2  Giel Daniëls                      St.-Antonius Stramproy  46 pt
3  Jan Stals                             St.-Cornelius Swartbroek  32 pt

 M. Timmermans, EMM
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De volledige uitslag:
Jeugd:
1.  Jefferey Megen                 St.-Hubertus Nattenhoven
2.  Tim Gerrits                       St.-Rosa Sittard
3.  Etienne Zegers                  St.-Rosa Sittard

Dames:
1.  Angeline Jeurissen           St.-Rosa Sittard
2.  Tonnie Vleugelers            St.-Jan Nieuwstadt
3.  Marielle Theunissen        Wilhelmina Hingen

Heren:
1.  Eric Schulpen                   St.-Stephanus Dieteren
2.  H. Willems                        St.-Hubertus Nattenhoven
3.  R. Meeuwissen                 St.-Hubertus Nattenhoven
4.  Roy Willems                     St.-Hubertus Nattenhoven
5.  Jan Muyres                        St.-Jan Nieuwstadt

Het kampioenschap 2006 
wordt georganiseerd door 
de schutterij St.-Stephanus 
Dieteren en we hopen dat we 
daar meer schutters mogen 
begroeten dan in 2005.


De kampioene bij de dames, 

Angeline Jeurissen.

  De prijswinnaars bij de jeugd: 
v.l.n.r. Jefferey Megens (1e), 
Tim Gerrits (2e) en Etienne 
Zegers (3e).

Pascal de Klein 
kampioen St.-Jan 
Venray
Pascal de Klein heeft tijdens 
het persoonlijk kampioen-
schap van Schutterij ’t 
Zandakker Gilde Sint Jan 
uit Venray het persoonlijk 

kampioenschap gehaald van 
deze vereniging en mede door 
deze prestatie wist hij beslag 
te leggen op de Piet Lenssen 
Memorialbeker. In een recht-
streekse finale versloeg hij zijn 
vader, Henk de Klein.

Reactie naar aanleiding van 
’Opinie-stuk’ Security:

Het is doodjammer dat enkele organisatoren Security oproe-
pen door overgeorganiseerd te werk te gaan. Mogelijk komt 
zoiets uit een werkgroep van mensen in de organisatie die het 
goed bedoelen, doch geheel niet weten wat een schuttersfeest 
- in dit geval een Federatiefeest - is! Wij hebben zoiets in het 
verleden ook meegemaakt toen men een aparte tent inrichtte 
voor VIPs. Of het uithuren van de catering. Het zijn naar 
mijn inzicht en gevoel van die uitwassen van mensen die wel 
organisatietalent hebben doch te weinig affiniteit hebben met 
de schutterswereld. 
De schutterij van de organisatie dient naar mijn mening 
ervoor te zorgen dat hun schutters in alle commissies verte-
genwoordigd zijn, zodat ze tijdig kunnen aangeven hoe het 
leeft in de schutterswereld. Ik kwam op het laatste OLS te 
Wessem nog eens om elf uur ‘s avond in de eettent. Het deed 
mij goed dat zelfs op dat tijdstip, toen er duizenden mensen 
waren geweest op die dag, de tent er zó opgeruimd uitzag! 
Dit heb ik elders nooit of zelden meegemaakt.
Schutters, houdt dat zo! Organisatoren (niet-schutters), pro-
beer de schutters te begrijpen! Een schuttersfeest is niet zo’n 
festijn waar het orkest afgeschermd moet worden met hek-
ken. Waar gesmeten wordt met meters bier en men elkaar het 
T-shirt van het lijf trekt om dit vervolgens in de nok van de 
tent te gooien. ‘Het schuttersspel is mooi, speel het mooi!’
 
Met vriendelijk groeten,
  Fred Hannen

Merum

Adreswijzigingen

Wijziging secretariaatsadres:
Wegens overlijden van dhr. P.J.T. Janssen, secretaris van 
schutterij ‘St.-Petrus en Paulus’ Susteren is tot opvolger, 
ingaande 10 juli 2005 de heer J.M.H. Janssen benoemd. Het 
postadres luidt vanaf heden als volgt:
Schutterij ‘St.-Petrus en Paulus’
t.a.v. J.M.H. Janssen
Heidestraat 96
6114 AG Susteren
tel. 046-4492980
jos.janssen@planet.nl

Wijziging e-mail adres:
Schutterij St.-Joseph Buchten kan nu bereikt worden via het 
e-mail adres: info@schutterijbuchten.nl
Het volledige secretariaatsadres luidt:
Wim Neilen, secretaris
Dorpstraat 73
6122 CG  Buchten
tel. 046-485 26 56
info@schutterijbuchten.nl
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Organisatie 100-
jarig jubileumfeest 
Schuttersbond Juliana
In de najaarsvergadering van 
de Schuttersbond ‘Juliana’ is 
door de aangesloten verenigin-
gen bepaald, welke vereniging 
het 100-jarig jubileumfeest 
zal gaan organiseren van de 
Schuttersbond ‘Juliana’ in 
2008. Het is de bedoeling 
dat er een echt bestaansfeest 
wordt georganiseerd, met op 
de zaterdag een Hoogmis in 
de feesttent, gevolgd door een 
koffietafel voor alle leden van 
de schuttersbond ‘Juliana’, 
vervolgens een receptie en 
om het geheel af te sluiten 
met een feestavond.De zon-
dag staat in het teken van een 
verbroederingsfeest van onge-
veer 60 schutterijen en gilden 
uit Nederlands- en Belgisch 
Limburg, de Gelderlandse 
Schuttersfederatie, de 
Noordbrabantse gilden en 
wellicht deelname van enkele 
buitenlandse verenigingen. Dit 
bestaansfeest zal plaatsvinden 
in het derde weekeinde van 
de maand april in 2008. Het 
vorig jaar heeft het bonds-
bestuur alle verenigingen 
benaderd welke verenigingen 
zich kandidaat wilden stel-
len voor deze organisatie. 
Sint Hubertus Kessel en de 
Bussen Schutten Neer waren 
als enigste twee kandidaten 
overgebleven om dit bestaans-
feest te gaan organiseren en 
deze twee verenigingen had-
den voorafgaande aan de week 
van de vergadering de globale 
draaiboeken uitgereikt aan de 
verenigingen, zodat er in de 
najaarsvergadering op 15 okto-
ber 2005 een definitieve keuze 
gemaakt kon worden, welke 
vereniging dit bestaansfeest 
mag gaan organiseren teza-
men met het bondsbestuur. 
De verenigingen besloten met 
17 stemmen tegen 4 stem-

men, dat de Bussen Schutten 
Neer het bestaansfeest van de 
Schuttersbond ‘Juliana’ in 2008 
mag gaan organiseren. Een 
verzoek richting alle vereni-
gingen om alvast rekening te 
houden met deze datum van 
19 en 20 april 2008.

 Bernie van Lierop
 
Drie schutterskeizers 
in Houthem
Tijdens het koningsvogelschie-
ten bij schutterij St.-Martinus 
Houthem St.-Gerlach op zater-
dag 3 september werd Jeroen 
Schrooders de derde keizer van 
St.-Martinus door voor de vijf-
de keer in zijn schuttersloop-
baan de koningstitel te verwer-
ven. Hij treedt hiermee in de 
voetsporen van zijn vader en 
langdurig schutterskeizer Theo 
Schrooders, die twee jaar gele-
den het keizerschap overdroeg 
aan de huidige schutterskeizer 
Harry Schurgers. Hiermee 
heeft de Houthemse schut-
terij maar liefst drie schut-
terskeizers in haar gelederen. 
Vooralsnog zal echter Harry 
Schurgers de schutterij blijven 
dienen als de schutterskeizer 
in functie. Jeroen wacht zijn 
tijd rustig af en functioneert 
verder als grenadier en lid 

van het klaroenkorps. Hij is 
met zijn 34 jaar ongetwijfeld 
een van de jongste keizers in 
Limburg. Jeroen was eerder 
schutterskoning in 1992, 1997, 
2001, 2005 en nu dus ook voor 
het schuttersseizoen 2006. 
Uniek aan de koningsstrijd dit 
jaar was dat voor het eerst ook 
dames, vanwege de onlangs 
aangepaste bondsreglementen, 
mochten meestrijden om de 
koninklijke titel. Tijdens het 
schieten om de titel van bur-
gerkoning was oud-schutter 
Math Roumans degene met 
het meeste geluk en vaste hand 
onder de zware schuttersbuks. 
Officier en archivaris Arno 
Roeloffzen kreeg tot zijn grote 
verrassing voorafgaand aan het 
koningsvogelschieten de felbe-
geerde zilveren bondsmedaille 

van de RK Zuid-Limburgse 
Schuttersbond. De medaille 
werd na een treffende weer-
gave van Arno’s verdiensten 
voor St.-Martinus in het bij-
zonder en het schutterswezen 
in het algemeen uitgereikt 
door bondsvoorzitter Jacob 
Gorissen.

 Maurice de Lange

Jubileumfeest 
St.-Paulus Epen   
Tijdens het jubileumweekend 
werd op zaterdag 17 september 
jl. met groot succes voor de 
25e keer het drumbandtreffen 
van de gemeente Gulpen-
Wittem georganiseerd. Twee 
personen namen al evenzovele 
jaren aan dit muzikale festijn 
deel, namelijk John Thijssen 
en Jef Sprooten. Het was een 
geweldig treffen!

Op het jubileumfeest van 
schutterij St.-Paulus op 18 
september werd het 375-jarig 
bestaanfeest herdacht waarbij 
de vereniging de Koninklijke 
Erepenning mocht ontvangen. 
Burgemeester Will Geraerdts 
van Gulpen-Wittem heeft 
namens Beatrix Koningin der 
Nederlanden de Koninklijke 
Erepenning met oorkonde 

Onder de schietboom

  De trotse Arno Roeloffzen met bondsmedaille temidden van zijn 
‘schuttersfamilie’.

  Voorzitter Botty feliciteert 
schutterskoning/keizer Jeroen 
Schrooders en koningin Chris.
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uitgereikt aan de voorzitter Jo 
Vandeberg met de twee jong-
ste leden Youri Notermans en 
Mark Notermans.

Ook werden 5 jubilarissen op 
een onvergetelijke wijze gehul-
digd:
50 jaar Hub Schijns, 40 jaar Ed 
Hesdal, 25 jaar Michel Blezer, 
Hub Schrijnemakers en Robert 
Schijns.

Bovendien werd er een nieuw 
vaandel in gebruik genomen, 
zodat deze dag een onverge-
telijke en geweldige dag werd 
voor ons allen.

Nieuw boek Werner 
Smet
Ons redactielid Werner smet 
presenteert binnenkort een 
boek, waaraan hij meer dan 
tien jaar gewerkt heet. De titel 

luidt: ‘Het draait om de letter 
G’, waarmee hij de belangrijke 
zaken i het leven aanduidt, vol-
gens hem namelijk: God, geld, 
gat (seks), geld, gezondheid en 
geluk. Deze zes thema’s wor-
den door de eeuwen heen per 
periode van de geschiedenis 
behandeld. Bovendien komen 
de persoonlijke meningen van 
diverse mensen aan bod. Het 
boek beslaat 233 pagina’s en is 
verlucht met 15 collages van 
de hand van de auteur. Het is 
enkel op intekening verkrijg-
baar: 25 euro losbladig met 
kaft of 35 euro ingebonden in 
band met opdruk. Meer infor-
matie bij de auteur: Werner 
Smet, Nachtegaallaan 84, 3650 
Rotem, België, tel. 089-868782 
(tussen 18 en 19 uur).

Wilhelmina exotisch?
Schutterij, Fluit- en 
Trommelkorps Wilhelmina 
Hingen, heeft een mooi schut-
tersseizoen achter de rug: 
de nieuwbouw is in gebruik 
genomen en met een officieel 

feestelijk tintje geopend en op 
het tweede bondsfeest werd 
een dagbeker binnengehaald. 
Daarboven: op het zelf geor-
ganiseerde vierde bondsschut-
tersfeest werd de vereniging 
uitgeroepen tot kampioen van 
de schuttersbond ‘Eendracht 
Born-Echt e.o.’ Wat wil je nog 
meer?

Receptie
Ter gelegenheid van dit 
heuglijk feit, organiseerde 
‘Wilhelmina’ op 7 oktober 
een druk bezochte recep-
tie in Cafézaal ’t Hingen. 
Beschermheer van de kampi-
oen, bondsbestuursleden en tal 
van afgevaardigden van andere 
schutterijen, binnen en buiten 
de bond, ontbreken niet. Als 
een van de laatste sprekers is 
de voorzitter van zustervereni-
ging St.-Martinus uit Holtum 
aan de microfoon. Hij blikt 
samen met de aanwezigen 
terug op het voorbije seizoen. 
Met name benoemt hij de suc-
cessen van de kampioen 2005. 
Hij prijst de initiatiefnemers 
en de ‘acteurs’ van de inmid-
dels beroemde filmpjes over 
het ‘Festival der Liebe’ op de 
website van ‘Wilhelmina’. Hij 
wil aangeven dat reclame ook 
een wezenlijk onderdeel van 
de organisatie van een schut-
tersfeest is.

Zillertaler
Hierop aansluitend kondigt 
hij, middels het overhandigen 
van de allereerste affiche, de 
door St.-Martinus gecontrac-
teerde, originele Oostenrijkse 
band ‘Die Zillertaler’ aan. 
Broederschap-schutterij St.-
Martinus organiseert immers 
van 25 t/m 27 augustus 2006, 
het vierde en laatste bonds-
schuttersfeest. Op de 25e, op 
vrijdagavond zal deze in heel 
Europa beroemde band een 
avondvullend programma 
verzorgen (zie ook:  http:
//www.die-zillertaler.at  en  
http://www.freewebs.com/
schutterijholtum ).

Exotisch
Om nu deze kampioensre-
ceptie en het voorbije schut-
tersseizoen op een originele 
manier af te sluiten, heeft een 
van de leden van de feestvie-
rende vereniging een bijzon-
dere uitsmijter bedacht. Naar 
aanleiding van eerdere con-
tacten, zag hij ergens een bij-
zondere dansgroep optreden. 
Dat waren de ‘Waikiki’s’ uit 
Banholt. Daarvan was hij zo 
onder de indruk, dat hij deze 
dames uitnodigde om deze 
receptie exotisch op te fleuren. 
Gemeten naar de reacties van 
de aanwezigen is dit aardig 
gelukt!

  Burgemeester Geraedts van Gulpen-Wittem biedt de koninklijke 
Erepenning aan.

  De Epense schutters en jubi-
larissen werden gehuldigd bij 
gelegenheid van het 375-jarig 
bestaan.

 

  De schutters van Hingen hebben het bij het avondprogramma warm 
gekregen met hun warme uniformen en bontmutsen.
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Schutterij St.-Mauritius 
Strucht te gast in het 
Duitse Bruttig
Via de heer Ruud Govaerts uit 
Landgraaf ontving schutterij 
St.-Mauritius uit Strucht in 
het voorjaar 2005 de uitnodi-
ging om het ‘Winzerfest’ in het 
Duitse Moezelplaatsje Bruttig 
bij Cochem op te luisteren. 
Nadat hier in voorgaande 
jaren de schutterijen St.-Joseph 
Waubach en St.-Catharina 
Stramproy het Limburgse 
schutterswezen hadden uitge-
dragen, was het nu de beurt 
aan de Struchtse schutterij. 
De Mauritius-mannen namen 
enthousiast de uitnodiging 
aan. Men was reeds enige tijd 
voornemens een uitstapje te 
organiseren en zodoende werd 
zondag 14 augustus 2005 hier-
voor gereserveerd. Die zondag-
morgen vertrokken bij plensre-
gen twee bussen met schutters 
en aanhang naar het Bruttiger 
‘Winzerfest’. Tijdens de busrit 
regende het voortdurend, maar 
in Cochem aangekomen klaar-
de het gelukkig op. Hier werd 
een eenvoudige lunch genoten, 
waarna de reis werd voortgezet 
richting Bruttig. Om 15.00 
uur vertrok hier voor de 55e 

keer de ‘Winzer’-optocht. Op 
dat moment was het droog en 
braken de eerste zonnestraal-
tjes aarzelend door het wol-
kendek. Duizenden toeschou-
wers vierden het feest mee. 
Schutterij St.-Mauritius nam 
tij-dens de feestelijke stoet een 
ereplaats in tussen de praalwa-
gens van ‘Weingott Bacchus’ 
en ‘Weinkönigin’ Barbara 
von Harten. De Struchtse 
Mauritiusschutters werden 
tijdens de gehele optocht op 
een daverend applaus ont-
haald. Aangekomen op de 
prachtig aangeklede ‘Festplatz’, 
onder de oude kastanjebo-
men in het centrum van 
Bruttig, werd een erewacht 

gevormd en vond door de 
majesteiten ‘Weinkönigin’, 
haar ‘Prinzessinnen’ en de 
‘Gebietsweinkönigin’ Nicol 
Kochan, begeleid door 
‘Ortsbürgermeister’ Manfred 
Ostermann, de inspectie 
plaats. Hierna werden deze 
hoogwaardigheidsbekleedsters 
door de Struchtse schutters 
naar het podium geëscorteerd. 
Ter afsluiting van het officiële 
gedeelte gaf het klaroenkorps 
van schutterij St.-Mauritius 
een muzikale uitvoering ten 
beste. Moe, maar voldaan, 
werd rond de klok van 23.30 
uur de thuishaven bereikt.

Sevenumse koningen 
Tijdens het koningsvogelschie-
ten op zondag 28 augustus 
2005 telt Sevenum weer een 
aantal nieuwe koningen. Ike 
Weijs werd met 61 schoten 
de ‘muzikale koning’. Berry 
Driessen werd met 90 schoten 
voor het 2e jaar op rij koning 
van het gilde. Dus wie weet, 
wordt hij volgend jaar mis-
schien wel keizer! Verder was 
er nog een verrassing. Bij het 
burgerkoningschieten, waar 
iedereen aan kan deelnemen, 
werd Mark Schoeber na 87 
schoten de nieuwe koning. 
Mark is ook al koning van 
schutterij St.-Lucia uit Horst. 
Verder is hij ook bondskoning 
van de bond Juliana. Hij stond 
er zelf nog het meest van te 
kijken.

 Jan Verhaag

Koning 2006 
St.-Martinus Linne
Bij het koningsvogelschieten 
op 11 september j.l. heeft dhr. 
Jos Munnichs zich na 146 
schoten, tot koning geschoten 
van schutterij St.-Martinus 
Linne. Hij zal samen met zijn 
vrouw Tamara, het konings-
paar vormen in het seizoen 
2006!

  Bestuur Schutterij 
St.-Martinus Linne

Koningen der 
schutterijen 
Grevenbicht
Het mooie Maasdorp 
Grevenbicht telt al sinds men-
senheugenis twee schutterijen. 
Onlangs werd bij beiden het 
koningsvogelschieten gehou-
den. Zo kent de schuttersbond 
‘Eendracht Born-Echt e.o.’ 
voor het nieuwe seizoen van 
een dorp twee koningsparen!

Theo van Wandelen, lid van 
schutterij-broederschap van 
het ‘Heilig Kruis’ Grevenbicht, 
mag zich sinds 11 september 
koning 2006 noemen. Theo 
wist met het 99e schot de vogel   De Struchtse schutterij trok door de pittoreske straatjes van het wijndorpje.

  De wijn vloeide rijkelijk.
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zijn vrijheid terug te geven. 
Zo eiste hij de koningstitel op 
en zal het volgend seizoen, 
vergezeld van zijn charmante 
vrouw Gerda als koningin, 
trots aan hun verplichtingen 
als koningspaar deelnemen 
aan alle bondsfeesten, OLS. en 
het ZLF. Theo is geweerdrager 
van het broederschap; naast 
de functie van geweerdrager 
in het broederschap, is het 
ophalen van oud ijzer zijn  
‘klus’. Deze taak voert Theo 
met heel veel liefde uit en, 
het belangrijkste is, dat het 
een lieve eurocentje opbrengt 
voor uniformen en drumband. 
Moet de schutterij nu het 
koningszilver nog beter gaan 
bewaken, Theo? Ongetwijfeld 
zal echtgenote Gerda, die een 
van de goede krachten in het 
damescomité is, wel een oogje 
houden op ’t zilver. Want 
Gerda zegt altijd ‘Mich kump 
niks weg!’ 

Margo Stevens, van Schutterij 
Eendracht, haalde bij haar ver-
eniging de vogel naar beneden 
met het 95e schot. Meteen 
toen de vogel viel, sloeg zij 
van blijdschap de handen 
voor de ogen. Zij riep heel 
hard ‘mijn God, daar valt hij’, 
vergezeld van menig traantje. 
Schitterend voor Margo, zij 
wist dit kunststukje voor de 

eerste keer uit te voeren! Op 
de vraag van de voorzitter, 
wie het komend jaar de eer 
had om het koningszilver te 
gaan dragen, antwoordde zij 
‘miene Marcel’  Margo is nor-
maliter marketentster, Marcel  
geweerdrager. Ongetwijfeld zal 
er voor het komend seizoen 
2006 dan ook een hele mooie 
koning(in) tussen de gelede-
ren van Schutterij Eendracht 
lopen, met de naam Margo 
Stevens! Beide koningsparen 
worden dan ook alvast heel 
veel succes toegewenst voor 
het seizoen 2006!

Koningsvogelschieten 
St.-Martinus Holtum
Traditioneel staat in septem-
ber bij broederschap schut-
terij St.-Martinus Holtum het 
koningsvogelschieten weer op 
de agenda. Wie zal deze keer 
met de eer gaan strijken en 
met zijn koningin in het nieu-
we seizoen de schutterij verte-
genwoordigen op de schutters-
feesten? Op een onverwacht 
zonnige derde zaterdag in 
september gaat het koningsvo-
gelschieten op de schietlocatie 
weer van start. Na een rond-
gang door het dorp worden 
het keizers- en koningspaar 
van huis afgehaald. Nadat de 
eerste openingsschoten door 
beschermheer en diverse 
genodigden zijn gelost, brandt 
de strijd los; het is een van 
hoogtepunten van het jaar. In 
de eerste ronden schieten veel 
leden mee. De vogel is dit jaar 
met meerdere latten vastge-

zet. Niemand weet 
hoe lang deze zal 
houden, wie zal de 
titel grijpen? In de 
volgende ronden 
blijkt dat het zal 
gaan om de volgen-
de de liefhebbers: 
John Stoffels, Ron 
Smeets, Bas Smeets, 
Rob Ophelders, 
Rich Wielders, 
Ron de Wolde, 
Edmond Boruta, 
Leon Lipsch en 

Peter Peeters. Ronde na ronde 
verstrijkt en bij het 81e schot, 
is het Bas Smeets die zich 
koning 2006 mag noemen. Bas 
is negentien jaar en trompet-
blazer. Samen met marketent-
ster Nicole Engel, zal hij op 
de komende schuttersfeesten 
in het nieuwe seizoen, het 
koningspaar van broeder-
schap–schutterij St.-Martinus 
Holtum vormen.

  Bas Smeets en Nicole Engel, 
koningspaar 2006 van schut-
terij St.-Martinus Holtum.

Koningsvogelschieten 
St.-Nicolaas Susteren
Zaterdag 3 september 2005 
was het weer zover. Het jaar-
lijkse koningsvogelschieten 
werd gehouden. Na het afhalen 
van het koningspaar Beckers, 
dat in het afgelopen jaar 
diverse malen succesvol optrad 
op de bondsfeesten, het ZLF 
en het Dreiländereck feest toog 
men naar het schietterrein aan 
de Baakhoverweg te Susteren. 
Na het gebed van de voorzitter, 
dat alles goed mocht verlopen, 
werden de openingsschoten 

verricht door wethouder 
Janssen namens de gemeente 
Echt-Susteren, erelid L. Filott 
en beschermvrouwe M. Zeyen. 
Hierna gingen de schutters zelf 
aan het werk, zeven in totaal. 
Na diverse ronden geschoten 
te hebben begon de vogel los 
te komen. Bij het 70e schot 
trilde de vogel nog op zijn 
poten, doch door een wonder 
kwam hij nog niet naar bene-
den. Het volgende schot van 
Rico Beckers kon hij echter 
niet meer pareren en tuimelde 
hij naar beneden. Aldus had 
de koning van 2005 zijn titel 
van 2006 geprolongeerd. Na 
1991, 2002 en 2005 dus weer 
Rico Beckers die nu voor de 
vierde koning is geworden in 
zijn carrière. Na de huldiging 
in het schuttersgebouw door 
de beschermvrouwe en erelid 
en onder toezicht van de vice-
voorzitter werd de dag gezel-
lig besloten tot in de kleinste 
uurtjes.
 
  H.H.G. Beckers

St.-Nicolaas Susteren

  Het koningspaar Beckers van 
Susteren.

Koningsvogelschieten 
St.-Severinus Grathem
Op zondag 18 september 2005 
heeft St.-Severinus Grathem 
haar jaarlijks Koningschieten 
georganiseerd. Niet-leden 
hadden voor de eerste keer de 
kans in de nevenwedstrijd de 
titel ‘Dorpskoning’ te schieten. 
Na een zinderende nazomerse 

  V.l.n.r. Theo van Wandelen 
met echtgenote Gerda en 
Marcel en Margo Stevens, 
geflankeerd door de beide 
vaandeldragers.
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middag schoot Sjra Veugen 
zich met het 37e welgemikte 
schot op de vogel tot koning 
voor het nieuwe jaar 2006. Een 
grote droom van Sjra werd 
werkelijkheid. Zijn echtgenote 
Martha Veugen-Triepels schoot 
zich met een daverende ovatie 
tot koningin

Nieuw koningspaar 
St.-Stephanus Dieteren 
Kermis in Dieteren, volgens 
traditie koningsvogelschieten, 
ieder jaar weer een hoogte-
punt voor Dieteren en voor 
schutterij ‘St.-Stephanus’. 
Ook dit jaar hield de schut-
terij onder prachtige weers-
omstandigheden en onder 
grote publieke belangstelling 
weer haar jaarlijks konings-
vogelschieten op kermisza-
terdag, 17 september. Na het 
afhalen van het scheidende 
koningspaar Sean Eisenga 
en Linda trok de schutterij 
naar het schietterrein aan 
de Bosweg. Na de openings-
schoten door de genodigden, 
onder wie beschermheer 
Gerrit Storken, Geert Obers, 
de wethouders Jac Janssen en 
Peter Pustjens en de gemeen-
teraadsleden Jo Bocken en 
Naad Schoenmakers van 
de gemeente Echt-Susteren 
barstte de strijd los om het 
koningsschap 2006. En het 
werd een zeer spannende strijd 
want pas met het 221e schot 
lukte het Thei Hoorens, de 
secretaris van de schutterij, 
om de vogel naar beneden 
te schieten. Thei Hoorens is 
al 47 jaar lid van schutterij 
St.-Stephanus, hij woont in 
Buchten en na zijn  koning-
schap in 1971, 1986, 1990, en 
2004 is dit de vijfde keer dat 
hij een zilveren koningsplaat 
aan het zilver mag toevoegen 
en het koningszilver voor een 
jaar mag dragen. Tevens is 
de nieuwe koning al 19 jaar 
lid van het bondsbestuur van 
de schuttersbond ‘Eendracht’ 
Born-Echt. Evenals in 2004 
zal Thei in 2006, samen met 
echtgenote Marie-José, het 

koningspaar vormen van de 
Dieterse schutterij. Nadat de 
nieuwe koning en koningin de 
vele felicitaties in ontvangst 
hadden genomen, kreeg Thei 
door beschermheer Storken 
het koningszilver om de 
schouders gehangen en werd 
vervolgens voor het huis van 
zijn zus aan de Kampstraat 
officieel geïnstalleerd als 
nieuwe koning. Na de rond-
gang door Dieteren werden in 
gemeenschapshuis ‘de Koppel’ 
nog enkele gezellige uurtjes 
doorgebracht. 

  Het koningspaar van Dieteren: 
Thei en Marie-José Hoorens.

Theo Gijsen nieuwe 
koning Buchten
Na 13 jaren tevergeefs te 
hebben geschoten voor de 
koningstitel werd het wachten 
dan toch beloond en lukte het 
Theo Gijsen om zich koning 
in het seizoen 2006 te mogen 
noemen. Na een spannende 
strijd, waarin nog slechts twee 
kandidaten overbleven, viel 
de vogel na het 137e schot in 
de 41e kavelronde. Voor een 
dolgelukkige Theo, normaliter 
geweerdrager en lid van het 
exercitieteam van St.-Joseph 
en zijn koningin Jeanny, kon 
de dag niet meer stuk. Beiden 
hadden hier al jaren lang naar 
uitgekeken. Na eerder prin-
senpaar van ’t Louverriek te 

zijn geweest werd nu opnieuw 
een adellijke titel in de wacht 
gesleept. Wij wensen Theo en 
Jeanny vast heel veel succes 
toe in het komende schutters-
seizoen. Bij de jeugd behaalde 
Sebastiaan Tryka de titel 
‘jeugdkoning’.
Op 1 oktober werd aan het 
koningspaar en maar liefst 
acht jubilarissen van St.-
Joseph een receptie aangebo-
den in het Gemeenschapshuis 
van Buchten. Allereerst werd 
aan het nieuwe koningspaar 
de ‘broedermeester Cox’ 
beker overhandigd en ontving 
Sebastiaan Tryka de beker voor 
de jeugdkoning. Vervolgens 
volgde de huldiging van de 
jubilarissen. De 25-jarige jubi-
larissen Nic Gelissen, Henk 
Merry, Erik Knarren, Charles 
Lenssen en Frans Wagemans 
ontvingen allen een oorkonde 
en voorzitter Henk Merry 
onderscheidde de 40-jarige 
jubilarissen Leo Ketting en 
Pierre Pibiri met de gouden 
verenigingsspeld en gouden 
jubilaris Hub Janssen met de 
gouden verenigingsspeld met 
briljant. Voorzitter Jo Herffs 
sprak de feestelingen namens 
de schuttersbond ‘Eendracht 
Born-Echt e.o.’ toe en reikte 
hen de bijbehorende OLS 

insignes uit. Er volgde een 
druk bezochte receptie met 
aansluitende feestavond waar-
op de Beegter Herzbuben het 
koningspaar verrasten met een 
spontaan optreden.

  Het koningspaar Gijsen van 
Buchten.

  Zilveren en robijnen jubilaris-
sen telde St.-Joseph Buchten 
in 2005.

 

  Jeugdkoning Sebastiaan Tryka 
van Buchten.
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Koningsschieten 
2005 St.-Antonius 
Nederweert 
Op zondag 9 oktober sloot 
schutterij St.-Antonius een 
geweldig geslaagd schutters-
seizoen af met het traditionele 
koningschieten. Deze dag werd 
begonnen met een plechtige 
H. Mis in de Lambertuskerk 
te Nederweert met mede-
werking van OLS-moderator 
pastoor Mutsaerts en schut-
terij en trommelkorps van 
St.-Antonius. Na de plechtige 
eucharistieviering vertrok de 
schutterij met in hun midden 
pastoor Mutsaerts, waarne-
mend burgemeester mr.Vos 
en enkele wethouders naar het 
clublokaal ‘le Winne’, waar zij 
allen konden genieten van een 
uitgebreide koffietafel. Hierna 
was het woord aan bonds-
voorzitter Ben Cox voor de 
huldiging van drie jubilarissen 
namelijk mevr. Drien Moonen 
12,5 jaar, Graat van Zon 25 
jaar en Giel Saes 40 jaar lid 
van St.-Antonius. Na deze 
huldiging was het de beurt aan 
de voorzitter  H. Reijnders die 
nog de diverse prijzen van het 
afgelopen jaar uitreikte.
Kampioen A klasse:  
Leanne Reijnders
Kampioen B klasse:  
Theu Beijes
Beste schutter: 
1e zestal  Peter Kneepkens
2e zestal  Jan Sonnemans
3e zestal  Pierre Wijen
4e zestal  Paul Beckers
5e en overige  Harry Heijmans
Na al deze huldigingen was 
het de hoogste tijd om de ope-
ningsschoten te doen verrich-
ten door de genodigden. Dat 
zij het nog niet verleerd waren, 
daarvan getuigden de vlag-
getjes die door de lucht vlo-
gen. Hierna werd de huidige 
koning van haar koningskledij 
ontdaan en werd er begonnen 
met het koningsschieten. Na 
148 schoten was het de voor-
zitter H. Reijnders die de laat-
ste restjes naar beneden haalde 
en zich koning 2006 mag 
noemen. Om weer een goed 

schuttersjaar af te smeken, is 
het een traditie dat de nieuwe 
koning enkele kaarsen opsteekt 
in de St.-Antonius kapel. Bij 
terugkomst  werd er in het 
clubgebouw een succesvol 
schuttersseizoen afgesloten.

Bron: P. Kneepkens
 M. Timmermans, EMM

  Koning Hans Reijnders met 
commandant Giel Saes bij de 
St.-Antonius kapel.

Voorzitter Rien Snijders 
opnieuw koning
Zaterdag 10 september ver-
trokken de schutters van 
St.-Gregorius Illikhoven-
Vissersweert met de pro-
minente bezoekers naar de 
schietweide om daar afscheid 
te nemen van de oude buks 
en de nieuwe buks in gebruik 
te nemen. De prominenten 
mochten de oude buks gebrui-
ken. Bij het 93e schot werd 
Denny Jessen de koning van 
dit gezelschap. Hierna werd de 
nieuwe buks ingezegend door 
de zeereerwaarde heer pastoor. 
Na de zegening begon tussen 
een zestal schutters de strijd 
voor de koningseer. Bij het 
76e schot wist Rien Snijders 
deze eer voor zich op te eisen. 
Rien is woonachtig in Sittard. 
Hij was in Illikhoven eerder 
koning in 2002, 2004 en nu 
dus ook in 2005. Ditmaal dus 
zijn tweede opeenvolgende 
keer; staat hem volgend jaar 
het keizerschap te wachten? Na 

het schieten was het konings-
bal in d’n Illikhof, waar het 
gezellig vertoeven was met de 
afgevaardigden van het bonds-
bestuur en van de gemeente 
Echt. Aan de schutters de wens 
om eens 18 punten te halen op 
de bondsfeesten in 2006.

  Kapitein-coördinator
Th. Koolen

  Het koningspaar Rien en 
Gertie Snijders van Illikhoven.

Maria Schreurs-
Pistorius weer koningin
Tijdens de weidefeesten bij 
schutterij St.-Sebastianus te 
Susteren (niet bij het OLS 
aangesloten) haalde Maria 
Schreurs-Pistorius bij het 108e 
schot de vogel naar beneden 
bij het damesteam. Zij is pen-
ningmeester en tamboer-maî-
tre bij schutterij St.-Gregorius 
uit Illikhoven en steunend lid 
van St.-Sebastianus Susteren. 

Jos Scheffers wist de vogel 
naar beneden te halen bij het 
86e schot. Zij mogen zich 
voor een jaar prominenten 
(weide)koningin en koning 
noemen. Zoals te doen gebrui-
kelijk was het weer gezellig 
vertoeven op de schietloca-
tie aan de Baakhoverweg in 
Susteren.

  Kapitein-coördinator
Th. Koolen

Jubilarissen bij St.-
Joseph Vijlen
Voorafgaande aan jaarlijkse 
feestavond  op 15 oktober jl. 
vond de huldiging plaats van 
een drietal jubilarissen. Leo 
Niks, 40 jaar lid en Maria 
Gulpen en Harold Steins 
beiden 25 jaar lid. Voorzitter 
Maurice Baggen roemde de 
jubilarissen voor hun inzet 
in al die jaren, en overhan-
digde hen een blijvende her-
innering aan hun jubileum. 
Voorzitter Jacob Gorissen 
van de RKZLSB was met een 
afvaardiging aanwezig om de 
jubilarissen, namens de OLS-
federatie te decoreren. Leo 
Niks ontving de OLS-onder-
scheiding in goud, en Maria 
Gulpen en Harold Steins in 
zilver. Ook dhr. Gorissen 
roemde de jubilarissen voor: 
‘Mede  door hun geweldige 
inzet is St.-Joseph Vijlen een 
mooie schutterij, met een zeer 
hechte band onder de leden, 
die zich de laatste jaren zeker 
mag laten zien in onze Bond, 
maar ook zeer zeker daar-
buiten. Een goed voorbeeld 
hiervan is de mooie 2e plaats 
het afgelopen seizoen over alle 
bondsschuttersfeesten’. Tijdens 
de aansluitende feestavond 
werd Jo Nix nog gehuldigd 
met het Erekruis van Vijlen, 
voor zijn 1e plaats op het eigen 
erekruisschieten van 4 septem-
ber. Tijdens de gehele avond 
was er een fotopresentatie 
te zien van het feestweekend 
b.g.v. het 213e bondsschutters-
feest, dat  op 10, 11 en 12 juni 
georganiseerd werd. Hieronder 

  De nieuwe burgerkoning van 
St.-Sebastianus Susteren.
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een korte beschrijving van de 
verdiensten van de jubilarissen 
voor St.-Joseph Vijlen:

Leo Niks -  40 jaar lid
Leo werd in 1965 lid van de 
schutterij nadat hij door zijn 
vriend en werkcollega, Math 
Gulpen toen tamboer-majoor 
van de schutterij, gevraagd 
werd om met de klaroenbla-
zers de muziekwerken in te 
studeren. Leo had de verant-
woording voor de klaroenbla-
zers en wijlen Louis Gulpen 
voor de tamboers. Gezien de 
vele successen die in die jaren 
behaald werden, mag zeer 
zeker gesproken worden van 
een ‘gouden koppel’. In 1980 
verhuisde Leo naar Bocholtz 
en werden de repetities op 
zaterdagavond gehouden Om 
die reden maar ook door het 
moeten werken in wisseldien-
sten werd het steeds moeilijker 
de repetities te bezoeken. In 
1987 besloot Leo dan ook in 
goed overleg met het toenma-
lige bestuur om zijn functie 
van instructeur neer te leg-
gen. Het toenmalige bestuur 
besloot Leo voor zijn vele ver-
diensten erelid te maken. Tot 

op heden is Leo nog altijd zeer 
betrokken bij de schutterij. Hij 
verricht dan ook nog steeds 
vele hand- en spandiensten 
en zal er nooit vergeefs een 
beroep gedaan worden op Leo. 
Ook al is hij ‘inge oet Booches’ 
zijn hart zal altijd in Vijlen 
blijven, wat niet onlogisch is 
als ‘inge richtiger Villender 
jong’.

Harold Steins – 25 jaar lid
Harold werd in 1980 lid van 
de schutterij als tamboer. Als 
zoon uit een echte schut-
tersfamilie kon hij kiezen uit 
de sjutse of de sjutse. Ook bij 
hem was het talent aanwe-
zig om een goede tamboer 
te zijn, wat dan ook door de 
toenmalige instructeur Math 
Schins op uitstekende wijze uit 
Harold gehaald werd. In 1986 
werd hij op 17 jarige leeftijd de 
jongste Koning van de schut-
terij. In die tijd kon men pas 
met de zware buks schieten 
als men de 17 jarige leeftijd 
bereikt had. Nadat hij Koning 
werd is hij dan ook meteen lid 
geworden van de schietploeg, 
waar hij tot op heden nog 
altijd zeer verdienstelijk deel 

van uitmaakt. Harold heeft 
ook in de periode tussen 1986 
tot 1993 deel uitgemaakt van 
de excercitieploeg. In 1998 
ruilde Harold de trom in voor 
een geweer en werd grenadier. 
Mede debet hier aan was zijn 
huwelijk en verhuizing naar … 
jawel ‘Booches’. 

Maria Gulpen – 25 jaar lid
Sinds 1980 is Maria, naast kei-
zer Frans Baumans, de trotse 
keizerin van de schutterij. 
Maria kwam al heel jong in 
aanraking met de schutterij, 
door haar verkering met haar 
man Andrees Gulpen. In 1960 
werd Andrees koning van 
de schutterij en werd Maria 
gevraagd om naast hem de 
functie van koningin te vervul-
len. Omdat de schutterij echter 
in die tijd niet beschikte over 
een groot aantal leden werd 
haar vader gevraagd om het 
koningszilver te dragen, zodat 
Andrees gewoon als lid mee 
kon gaan. In 1979 werd aan de 
bar in het toenmalige schutter-
slokaal ‘Aan de Boom’ het idee 
geboren om Maria als keizerin 
te laten fungeren omdat zij 
toch steeds bij alle activiteiten 

aanwezig was. Nadat beide 
partners hun goedkeuring aan 
dit plan hadden gegeven werd 
het bestuur over deze plan-
nen ingelicht. Het toenmalige 
bestuur zag wel iets in dit idee 
en zodoende is Maria tot op 
heden de staatse keizerin naast 
onze keizer. Naast haar functie 
van keizerin verricht Maria 
in al die jaren vele hand- en 
spandiensten voor de schut-
terij. 

  Hub Kusters
secretaris

  De drie jubilarissen van 
St.-Joseph Vijlen.

 

25 Jaar d.d. 
Stadsschutterij
De ‘Maestrichtsche 
Dienstdoende Stadsschutterij 
1815’ werd in 1980 herop-
gericht en speelt sindsdien 
een voorname rol in het 
Maastrichtse bij tal van cere-
moniële plechtigheden. Het 
zilveren jubileum van de 
vereniging werd gevierd met 
de wereldlijke en geestelijke 
leidsmannen van de stad. Op 
zaterdag 24 mei werden de 
schutters namelijk ontvangen 
op het stadhuis door burge-
meester Leers, waarna een 
besloten feestavond in de Festi 
Village. Daags erna wachtte 
de schutterij een ontvangst 
door deken Hanneman met 
een statige hoogmis in de 
basiliek van St.-Servaas in 
Maastricht. De dienst werd 
muzikaal omlijst door de 

Cappella Sancti Servatii en 
het Fanfarekorps van het 
korps Nationale Reserve. 
Aansluitend trok de zilveren 
schutterij door de stad naar 
het eigen Stadssjöttershoes 
aan de Brusselsestraat, alwaar 
gerecipieerd werd. Hier werd 

een tiental jubilarissen gehul-
digd, die vereniging al 25 jaar 
trouw zijn: 1e luitenant Math 
Costongs, 2e luitenant Ger 
van Bun, 2e luitenant Hennie 
Jongen, sergeant-majoor Jo 
Evers, sergeant John Geelen, en 
de schutters 1e klasse Ge Peters 

en Noël Fabry. De erebestuurs-
leden broeder Marcellinus 
en Louis van den Bongaert 
en mevrouw Liesje Peters-
Szwarts.

Tekst en foto
 Luc Wolters

  De Maastrichtse d.d. Stadsschutterij na het verlaten van de Mis in de St.-Servaasbasiliek.
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Jubilarissen
12,5 jaar
-  Drien Moonen                    St.-Antonius Nederweert

25 jaar
-  G.J.M. Beurskens                St.-Antonius & St.-Petrus Baarlo 
-  Michel Blezer                       St.-Paulus Epen
-  M. Breukers                         St.-Martinus Grootbeersel (B)
-  A.G.M. Brouns                    St.-Eligius & Juliana Schinveld
-  H.P.A. Caris                         St.-Antonius & St.-Petrus Baarlo
-  P.P.N.G. Cox                        St.-Joseph Buchten
-  F. Drissen                             Jonge en Oude Nobele Valkenburg
-  Nic E. Gelissen                    St.-Joseph Buchten 
-  Maria Gulpen                      St.-Joseph Vijlen
-  Erik R.M. Knarren              St.-Joseph Buchten
-  J. Kuijpers-Collaris              Koningin Wilhelmina Nieuwenhagen
-  Charles J.M. Lenssen          St.-Joseph Buchten  
-  Th.H. Martens                     St.-Nicolaas & St.-Antonius Budel
-  M.G.M. Meevissen-Biels    St.-Jacobus Hunsel
-  Henk H.M. Merry              St.-Joseph Buchten
-  A. Mooren                            Breydelzonen Kessenich (B)
-  J. Ottenheijm                       St.-Hubertus Kessel
-  A.P.C. Romanesco               St.-Hubertus Beringe 
-  Robert Schijns                     St.-Paulus Epen
-  Hub Schrijnemakers           St.-Paulus Epen
-  A.W.M. Smedts                   St.-Antonius & St.-Petrus Baarlo
-  L.G. Smolenaers                  St.-Barbara Tungelroy 
-  Harold Steins                       St.-Joseph Vijlen
-  P.H. Timmermans              St.-Nicolaas Meijel
-  A.M.M. Trines                     St.-Hubertus Beringe 
-  M. Frans Wagemans           St.-Joseph Buchten
-  Graat van Zon                     St.-Antonius Nederweert

40 jaar 
-  H. Caris                                St.-Oda Boshoven
-  R. Caris                                 Breydelzonen Kessenich (B)
-  J. Geusens                             St.-Martinus Grootbeersel (B)
-  P.G. Gerards                         St.-Martinus Tegelen 
-  Ed Hesdal                             St.-Paulus Epen
-  L. Jaeken                               Breydelzonen  Kessenich (B) 
-  Leo J.J.J. Ketting                  St.-Joseph Buchten
-  J.A.P. Kessels                        St.-Antonius & St.-Petrus Baarlo 
-  Eugene H. Meertens           St.-Sebastianus Oost Maarland
-  Leo Niks                               St.-Joseph Vijlen
-  Pierre Pibiri                         St.-Joseph Buchten
-  Giel M. Saes                         St.-Antonius Nederweert
-  T. Truijen                             St.-Martinus Grootbeersel (B) 
-  Martin C.J. Warnier             St.-Sebastianus Oost Maarland
-  G.M. van Zon                      St.-Hubertus Beringe 

50 jaar
-  J.G.P.M. Caris                      St.-Antonius & St.-Petrus Baarlo 
-  Hub G.M. Janssen               St.-Joseph Buchten 
-  H.L. van Oijen                     St.-Martinus Tegelen
-  S.M. Rosenberg                   St.-Antonius & St.-Petrus Baarlo 
-  Hub Schijns                         St.-Paulus Epen

60 jaar
-  Jac. Rousch                          St.-Sebastianus Oost Maarland

Koningen
-  Jo en Miriam Ortmans      St.-Hubertus Ubachsberg
-  Yvonne Verbeek (eregilde) St.-Hubertus Ubachsberg
-  Václaf Volf (burgers)          St.-Hubertus Ubachsberg
-  Walter Willems                     HH. Monulphus en Gondulphus Berg en 

Terblijt
-  Marc Gerits                          St.-Jan Grubbenvorst
-  Ike Weijs (muziek)              St.-Sebastianus Sevenum
-  Berry Driessen 
   (2e jaar op rij)                    St.-Sebastianus Sevenum
-  Mark Schoeber (burgers) St.-Sebastianus Sevenum
-  Sjra en Martha 
   Veugen-Triepels                 St.-Severinus Grathem
-  Bas Smeets                           St.-Martinus Holtum
-  Theo en Gerda 
   van Wandelen                     Heilig Kruis Grevenbicht
-  Margo en Marcel Stevens   Eendracht Grevenbicht
-  Jos Munnichs                       St.-Martinus Linne
-  Rico Beckers 
   (2e jaar op rij)                    St.-Nicolaas Susteren
-  Theo en Jeanny Gijsen       St.-Joseph Buchten
-  Sebastiaan Tryka (jeugd)   St.-Joseph Buchten
-  Rob en Marion Deuss        St.-Martinus Born
-  Wil Lemmens (burgers)     St.-Martinus Born
-  Maikel Schepers en 
   Marjolein                             St.-Petrus & Paulus Susteren-Heide
-  Nico en Els Leurs                St.-Willibrordus Obbicht
-  Rien en Gertie Snijders 
   (2e jaar op rij)                    St.-Gregorius Illikhoven
-  Marco Peters en 
   Bianca Palmen                    St.-Lambertus Broeksittard
-  Erik en Ria Tolen                St.-Hubertus Nattenhoven
-  Thei en Marie-Jose 
   Hoorens                               St.-Stephanus Dieteren
-  Jack Ummels                        St.-Joris St.-Joost
-  Jan Ruijten 
   (burgerkoning)                   St.-Joris St.-Joost
-  Ton Peters                            Prins Hendrik St.-Odiliënberg
-  Henk van Lierop 
   (dorpskoning)                    Prins Hendrik St.-Odiliënberg
-  Willy Willems                      St.-Mathias en Cornelius Posterholt
-  Tiana Willems (jeugd)       St.-Mathias en Cornelius Posterholt
-  H. Joris (dorpskoning)       St.-Mathias en Cornelius Posterholt
-  Luud Decker                        St.-Rochus Stevensweert
-  Ger en Toos Reijnen           St.-Aldegundis Buggenum
-  Stephan Thoolen/
  Sharon van Neer                  St.-Antonius Slek-Echt
-  Mark Crainen (jeugd)        St.-Antonius Slek-Echt
-  Claar Vergoossen 
  (burgers)                               St.-Antonius Slek-Echt
-  Rien en Gertie Snijders      St.-Gregorius Illikhoven
-  Denny Jessen 
   (prominenten)                    St.-Gregorius Illikhoven
-  Maria Schreurs-Pistorius 
   (burgers)                              St.-Sebastianus te Susteren
-  Jos Scheffers 
   (burgers, heren)                  St.-Sebastianus te Susteren
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Peter Janssen, 
secretaris en officier van St.-
Petrus en Paulus Susteren-
Heide. Overleden op 9 juli 
2005 op 58-jarige leeftijd en 
met schutterseer is afscheid 
van hem genomen op 15 juli.

  Peter Janssen, St.-Petrus & 
Paulus Susteren.

In Memoriam: Peter Janssen
Op zaterdag 9 juli jl. bereikte 
ons als vereniging het droevige 
bericht dat onze secretaris 
Peter Janssen was overleden. 
Na een ongelijke strijd en naar 
menselijke begrippen veel 
te jong, slechts 58 jaar. Peter 
begon in 1964 als fluitist bij 
het muziekkorps van schutterij 
‘St.-Petrus en Paulus’ Susteren. 
Dit bleef hij doen tot 1987 
waarna hij geweerdrager werd 
bij de schutterij. In 1977 en 
1978 was hij bestuurslid van 
onze vereniging. Dit waren 
slechts 2 jaren. Maar in 1981 
werd Peter wederom gekozen 
tot bestuurslid en in 1987 werd 
hij secretaris van onze vereni-
ging. Door zijn functie binnen 
onze vereniging heeft hij vele 
malen muziekfestivals van het 
fluit- en tamboerkorps even-
als schuttersfeesten van onze 
schutterij mede georganiseerd. 
Met als hoogtepunt het ZLF in 
1996. Peter was ook nog enkele 
jaren reserve tamboer majoor 
van ons muziekkorps. Hij was 
ook enkele jaren secretaris van 

de schuttersbond ‘Eendracht’ 
Born-Echt en in die zelfde 
periode 2e secretaris van het 
ZLF bestuur. In 1997 werd 
Peter benoemd tot officier 
van schutterij ‘St.-Petrus en 
Paulus’. Peter ontving in 2002 
voor al zijn verdiensten een 
oorkonde met speld van de 
schuttersbond ‘Eendracht’. In 
2004 kreeg Peter de gouden 
OLS-onderscheiding voor zijn 
40-jarig lidmaatschap van 
schutterij ‘St.-Petrus en Paulus’ 
uitgereikt. De laatste maanden 
waren niet de gemakkelijkste 
voor hem, maar met de steun 
van zijn moeder en broer 
kon hij toch nog veel schut-
tersactiviteiten bezoeken. Wij 
hebben op vrijdag 15 juli met 
schutterseer afscheid genomen 
van onze Peter, onze secretaris 
en zeker onze vriend in een 
overvolle kerk in Mariaveld-
Susteren, waarna onze schut-
terij en de vele schutters 
van andere verenigingen en 
mensen van het bondsbestuur 
van de bond ‘Eendracht’, Born-
Echt hem begeleid hebben 
naar zijn laatste rustplaats.

Peter vrundj, ‘t geit dich good
Ros noe mer oet en bedank 
veur alles

Namens St.-Petrus en Paulus 
Susteren
 John Janssen, voorzitter

Adrianus (Arie) van 
Strien, 
lid van St.-Joris Wessem. Hij 
was gedurende 27 jaar lid van 
de schutterij, in welke jaren hij 
steeds een positieve inbreng 
had. Overleden op 80-jarige 
leeftijd op 9 september 2005 
en begraven met schutterseer 
op 14 september.

Ing. Richard 
Hutschemakers, 
lid van St.-Brigida Noorbeek, 

woonachtig te Epen. Overleden 
als gevolg van een motoronge-
luk. Uitvaartdienst op 23 sep-
tember 2005 te Noorbeek.

  Richard Hutschemakers, 
Noorbeek.

In Memoriam: Richard 
Hutschemakers
Op zaterdag 17 septem-
ber is ons lid Richard 
Hutschemakers ‘s middag tij-
dens een fataal motorongeluk 
om het leven was gekomen. 
Richard was sinds 1993 lid van 
onze vereniging in de functie 
van geweerdrager, en zou dus 
op de komende jaarvergade-
ring gehuldigd worden voor 
zijn 12/5 jarig lidmaatschap. 
Richard was iemand waar je 
altijd een beroep op kon doen, 
als wij bijv. verlegen zaten om 
vervoer van de tent van of naar 
St.-Maartensvoeren dan kwam 
hij direct met de tractor van 
zijn vader vanaf Bergenhuizen 
om deze klus te klaren. Hij 
was er zeker niet alleen voor 
serieuze zaken, want als er 
lol getrapt kon worden was 
hij altijd van de partij, we 
horen hem nog zeggen: ‘Ooh 
wat’. Enkele jaren geleden 
ging hij met zijn vriendin 
Sindy samenwonen in Epen, 
maar bleef hij toch lid van 
onze schutterij. Dit hebben 
wij bijzonder in hem kunnen 
waarderen en zo zou zijn ver-
enigingsband met Noorbeek 

nog jarenlang hebben kunnen 
bestaan als niet dit noodlottig 
ongeval hem uit ons midden 
had weggerukt. Op vrijdag 23 
september heeft onze vereni-
ging zijn laatste eer betoond 
door aanwezig te zijn bij de 
uitvaartdienst en hem tenslotte 
mee te begeleiden naar zijn 
laatste rustplaats. Langs deze 
weg willen we zijn vriendin 
Sindy en de wederzijdse fami-
lies voor de komende periode 
heel veel steun toewensen bij 
het verwerken van dit verlies!

Jan Henckens, 
erevoorzitter van St.-
Sebastianus Heel. Jan 
Henckens was decennialang 
aan de Heelse schutterij ver-
bonden, hij loodste de ver-
eniging door de magere jaren 
heen, was bestuurslid en gedu-
rende geruime tijd voorzitter 
en werd voor zijn vele verdien-
sten herhaaldelijk gedecoreerd. 
Hij overleed op 85-jarige leef-
tijd op 23 september 2005.

  Jan Henckens, Heel.

In memoriam: Jan Henckens
In goede en slechte tijden heeft 
Jan Henckens zich om het 
lot van de schutterij van Heel 
bekommerd. Hij was er sinds 
1948 aan verbonden. Toen de 
vereniging begin jaren zeventig 
nog slechts uit twaalf leden 
bestond, was Jan Henckens een 

Wij gedenken...
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steunpilaar, die het voorzit-
terschap op zich nam en de 
schutterij binnen een lustrum 
een ledental van veertig stuks 
bezorgde. Onder zijn voorzit-
terschap werd in 1979 het 
125-jarig bestaansfeest gevierd, 
gebaseerd op de oudst bekende 
vermeldingen van de schut-
terij uit 1854. Een popavond, 
zestalschieten, receptie en een 
bondsschuttersfeest vormden 
het jubileumprogramma. Zelf 
vierde hij toen zijn 30-jarig 
lidmaatschap. Tien jaar later 
was hij vier decennia lid van 
St.-Sebastianus en viel hem 
een grote hulde ten deel. 
Hij was inmiddels vele jaren 
bestuurslid geweest en gedu-
rende tien jaar had hij het 
voorzitterschap op zich geno-
men. In 1982 was hij als schut-
terijvoorzitter betrokken bij de 
initiatieven om het bekende 
drakenspel nieuw leven in te 
blazen, hetgeen resulteerde 
in een openluchtspel in het 
kader van het Drakenfestival 
1984 te Heel. Inmiddels was 
hij benoemd tot erevoorzitter 
van de schutterij, was hij meer 
dan drie decennia lid van de 
biljartclub, waarvan een kwart 
eeuw als bestuurslid en was hij 
in de periode 1966-1980 vorst 
van de carnavalsvereniging 
de Gangmaekers, waarvan 
hij sedertdien erevoorzit-
ter was. Reden genoeg voor 
burgemeester Simons om Jan 
Henckens in 1988 te onder-
scheiden met de eremedaille 
in zilver van de Orde van 
Oranje-Nassau. De gouden 
OLS-medaille ontving hij toen 
ook. Later werd hij opgeno-
men in de Orde van de Rode 
Leeuw. Voor zijn militaire ver-
diensten ontving Jan Henckens 
het Ereteken voor Orde en 
Vrede en het Draaginsigne 
Gewonden. Voor de Heelse 
gemeenschap en voor de 
schutterij van Heel in het bij-
zonder is een uiterst verdien-
stelijk persoon heengegaan.

 Luc Wolters

Lies Timmermans-
Bongers, 
lid van St.-Agatha Haelen. 
Op koninginnedag van dit 
jaar werd zij nog door de 
OLS-Federatie onderschei-
den vanwege haar 25-jarige 
lidmaatschap. Meer dan een 
halve eeuw maakte ze deel 
uit van het Roggels gemengd 
koor. Zij overleed op 76-jarige 
leeftijd op 23 september 2005 
te Haelen.

Harrie Voncken, 
meer dan vijftig jaar lid 
en laatstelijk kolonel van 
St.-Gertrudis Amstenrade. 
Onderscheiden met de 
gouden OLS-medaille met 
kroontje. Hij werd op weg 
van de Kasteelparkfeesten in 
Amstenrade onwel en is later 
in het ziekenhuis overleden op 
25 september op 62-jarige leef-
tijd. Uitvaartmis met gepaste 
schutterseer op 1 oktober.

  Harrie Voncken, Amstenrade.

In Memoriam: Harrie 
Voncken
Op zaterdag 1 oktober hebben 
we met schutterseer plechtig 
afscheid genomen van offi-
cier Harrie Voncken. Toen in 
het begin van de jaren vijftig 
in Amstenrade een ‘Kleen 
Sjötterie’ werd opgericht, was 
Harrie Voncken een van de 
eerste leden. Ook toen uit deze 
jeugdschutterij de tegenwoor-
dige drumband werd ‘geboren’, 
was Harrie een van degenen, 
die geprobeerd hebben om te 

leren trommelen. Tamboer is 
hij nooit geworden; wel heeft 
hij even meegespeeld op een 
klaroen, maar toen hij oud 
en groot genoeg was om een 
geweer te dragen, is hij meteen 
overgestapt naar de schutters. 
Het schieten met de zware 
buks was voor hem veel inte-
ressanter dan het gesjouw met 
een trom en een trompet en al 
op jonge leeftijd wist hij zich 
een vaste plaats in het eerste 
zestal van onze vereniging te 
verwerven.
Jarenlang was hij de ‘voor-
opsjöt’ van het zestal. In zijn 
lange lidmaatschap van St.-
Gertrudis is Harrie drie maal 
koning geweest. Hij was niet 
iemand, die zich op de voor-
grond plaatste en al zeker niet 
als dit ten koste zou moeten 
gaan van andere leden. Hij 
heeft een aantal jaren deel 
uitgemaakt van het bestuur en 
op zijn bekende, rustige wijze 
heeft hij die taak vervuld. In de 
loop van de jaren is hij bevor-
derd tot officier en de laatste 
jaren bekleedde hij de rang 
van kolonel.
Ook in het feestweekend (eind 
september) heeft hij voor de 
schutterij nog een passend 
werk voor zijn rekening geno-
men. Zondagmiddag had hij 
geen taak en toen heeft hij 
genoten van de kinderkermis 
en de feestelijke entourage 
eromheen. Met de woorden: 
‘Morgenmiddag kom ik weer 
helpen’, is hij naar huis ver-
trokken, maar deze laatste 
afspraak heeft hij niet kunnen 
nakomen.

 André Meijers

Jan Timmermans, 
oudste lid van Prins Hendrik 
Sint Odiliënberg. Gedurende 
76 jaar (!) maakte Jan 
Timmermans deel uit van de 
schutterij van St.-Odiliënberg 
als zeer trouw en gewaardeerd 
lid. Hij overleed aldaar op 
91-jarige leeftijd op 9 oktober 
2005.

J.C.I.H.W. (John) 
Janssen, 
overleden op 69-jarige leeftijd 
op 12 oktober te Maastricht. 
Hij was sinds 1977 erelid 
van het Nachtwachtgilde 
van Berg en Terblijt. In 1986 
werd hij bij gelegenheid van 
het koningsvogelschieten in 
Berg en Terblijt benoemd 
tot beschermheer van het 
Nachtwachtgilde, waar hij in 
1990 zijn 12,5 jarig (ere-)lid-
maatschap vierde. Hij raakte 
in nauw contact met de toen-
malige federatiepresident Leo 
Jans, die hem begin jaren tach-
tig benoemde tot kabinetschef 
van het OLS, de man dus die 
het protocol in de gaten moest 
houden. In 1983 werd hij 
voor het eerst als ‘protocollair 
medewerker van de president’ 
vermeld bij het OLS-bestuur, 
het jaar daarna stond hij te 
boek als ‘chef kabinet’. In 1986 
is deze functie verdwenen met 
het aantreden van Lei Stals 
als federatiepresident. Ook 
vervulde Janssen de functie 
van kanselier-zegelbewaarder 
van de broederschap van de 
Rode Leeuw, in welke orde hij 
als officier was opgenomen. 
Tevens was de gefortuneerde 
Maastrichtenaar ‘Capitaine 
Ltn. d’Honneur compagnie 
des Mousquetaires’.

  John Janssen (midden) voor 
de eerste maal in actie als 
protocollair medewerker voor 
het OLS in 1983. Links koning 
Antoon Conraads van Eys, 
rechts federatiepresident Leo 
Jans.
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Mr. Math Grootjans, 
erejurylid van de schut-
tersbond St.-Gerardus, jury-
lid van de OLS-Federatie. 
Geboren op 27 oktober 1928. 
Onderscheiden als ridder in 
de Orde van Oranje Nassau 
en als officier opgenomen in 
de broederschap van de Rode 
Leeuw. Tevens drager van de 
gouden speld van het Rode 
Kruis. Overleden op 76-jarige 
leeftijd op 13 oktober 2005 te 
Nuth.

  Jurylid Math Grootjans (1928-
2005).

Nico Jessen, 
radioverslaggever van de 
schietwedstrijd op het OLS. 
Op 1 november overleed 
Sittardenaar Nico Jessen op 
65-jarige leeftijd. Hij was 
sportverslaggever bij de 
Limburgse radio en wist als 
geen ander een grote brok 
emotie in zijn commentaar 
bij de wedstrijden te geven. 
Hierdoor waren toehoorders 
aan het radiootje gekluisterd. 
Hij deed dit niet alleen voor de 
sport, maar eenmaal per jaar 
trok hij er met de radiocrew 
op uit om de kaveling van het 
OLS rechtstreeks te verslaan 
en ook hierbij wist hij de 
finale als een zenuwslopende 
wedstrijd weer te geven. Zijn 
onvergetelijke commentaar-
stem klinkt niet meer.

Vergadering van het 
bestuur OLS-Federatie op 
dinsdag 15 november 2005

S.A.S.
De afgevaardigden namens het 
federatiebestuur in het S.A.S. 
zijn de president Jos Michels 
en juryvoorzitter Jacob 
Gorissen.

Vacature Bestuur
Daar Karel van Knippenberg 
zijn bestuursfunctie binnen 
de OLS-Federatie beschikbaar 
stelde, heeft Peter Berben zijn 
plaats namens de bond St.-
Gerardus ingenomen.

  Nieuw Federatiebestuurslid 
Peter Berben.

Wapens en Munitie
Na het jaarlijkse interfede-
raal overleg op 29 oktober te 
Oirschot met de Federaties 
van Noord Brabant en 
Gelderland is de zaak met 
succes op Provinciaal niveau 
aangekaart. De Commissaris 
van de Koningin heeft een 
brief geschreven aan Minister 
Donner van Justitie. Dit heeft 
er uiteindelijk in geresulteerd 
dat binnenkort een gesprek 
zal plaatsvinden tussen het 
Ministerie van Justitie, de 
drie Schuttersfederaties en de 
K.N.S.A. De O.L.S.-Federatie 
zal hierbij proberen een aparte 
status te verkrijgen, vooral 
omdat onze Federatie grens-
overschrijdend is.

  Een brief van de Commissaris 
van de Koningin heeft ertoe 
geleid dat het Ministerie het 
gesprek aangaat met de OLS-
Federatie.

Foto: website Provincie.

  Het Ministerie van Justitie 
heeft de nieuwe wet ‘Wapens 
en Munitie’ klaargestoomd 
met ingrijpende gevolgen voor 
het Oud-Limburgs schieten.

Commandantencursus
De cursus Nieuwe Exercitie 
zal op zaterdag 7 januari 
2006 te Montfort van start 
gaan met 27 deelnemers en 4 
nieuwe instructeurs. De cursus 
Oude Exercitie zal op zondag 
8 januari van start gaan in 
Brunssum, momenteel met 
15 deelnemers. Aanmeldingen 
zijn nog welkom bij de OLS-
secretaris.

Website Federatie
Recent heeft op 15 november 
een gesprek plaatsgevonden 
tussen onze Webmaster, de 
Provider Webland en de 
Federatie. Er is beloofd dat 
de website binnen 14 dagen 
optimaal in de lucht zal 
zijn. Een verzoek aan alle 
bondssecretarissen: indien 
er mutaties zijn, geef ze 

door aan de secretaris van 
de federatie, Margrietstraat 
3, 6077 AV St.-Odiliënberg, 
olsfederatie@hetnet.nl

Investituur
Op 22 januari 2006 zal de 
investituur plaatsvinden van 
de Edele Eed-Broederschap 
van de Rode Leeuw van 
Limburg en de Heilige 
Sebastianus te Stramproy in de 
St.-Willibrorduskerk.

Scholenproject
De president is momenteel 
bezig te zaak te coördineren 
en met diverse personen 
gesprekken te voeren om het 
scholenproject weer op de rails 
te krijgen. Tevens zal men pro-
beren bij diverse instanties de 
benodigde financiële middelen 
te verkrijgen.

O.L.S. te Stramproy
De loting voor het O.L.S.-2006 
zal op maandag 13 maart 
plaatsvinden, aanvang 20.00 
uur. Verder is de stichting 
O.L.S. 2006 voortvarend van 
start gegaan, de riolering is 
aangelegd en het gras op het 
feestterrein is reeds ingezaaid. 
De diverse werkgroepen zijn 
geformeerd, die alle zeer ijve-
rig aan het werk zijn.

 Jac van der Vorst

Van de bestuurstafel

Laatste nieuws
Tim Schmitz blijft toch de trek-
ker van het Scholenproject. 
Hij heeft hulp gekregen bij het 
werven van fondsen voor dit 
project - het belangrijkste punt 
waarop het Scholeneducatieplan 
stagneerde - en hij blijkt het 
toch te kunnen combineren met 
zijn intensieve activiteiten voor 
school. We wensen Tim en zijn 
team veel succes toe bij de reali-
satie van het voor de schutters-
wereld zo belangrijke project.
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13e Limburgse Schuttersdag
zaterdag 14 januari 2006

‘Vrijwilligers worden belemmerd door teveel regels’
De wet- en regelgeving is op vele terreinen alleen maar toegenomen in plaats van verminderd. Verenigingen worden bij hun 
activiteiten geconfronteerd met tal van vergunningen: voor het schieten, organisatie van een evenement, de eisen aan het 
clublokaal, optocht lopen met verkeersregelaars, muziek maken met afdrachten aan de Buma, sociale lasten van de instruc-
teur, vrijwilligers vallen onder Arbodienst en belastingdienst en bestuurders zijn aansprakelijk voor hun handelen. Enzovoort. 
Het is een wonder dat we met het hele woud van regeltjes en vergunningen toch nog zoveel georganiseerd krijgen. Om echter 
de activiteiten van verenigingen en vrijwilligers niet in gevaar te brengen, moet de regelgeving drastisch verminderen, nu!

  Programma

14.00 uur  Opening door de dagvoorzitter
14.05 uur Openingsgebed door pastoor E. Mutsaerts, moderator OLS-Federatie
14.10 uur Toespraak door Jeu Smeets, voorzitter Stichting Limburgs Schutterstijdschrift

  Thema: deregulering

14.15 uur Korte inleiding over problemen met regelgeving bij het organiseren door:
  Herman Hawinkels Eindredacteur van het Limburgs Schutterstijdschrift
     - Over organisatorische problemen te Schinnen
  Margot Hofman Burgemeester van de gemeente Heel
     - Pleitte bij het OLS Wessem voor minder regels
  Ger Driessen  Gedeputeerde provincie Limburg
     - Beloofde de schutters hulp bij het schieten
  Ger Koopmans Lid van de Tweede Kamer
     - Wil Limburgse belangen behartigen in Den Haag

15.00 uur Pauze

15.15 uur   Forum gevormd door de inleiders onder leiding van de dagvoorzitter
   Vanuit de zaal kunnen alle vragen over regelgeving gesteld worden en kunnen de uit regelgeving 

voortkomende problemen besproken worden.

   NB:  indien u een vraag wilt stellen of een probleem bespreken, stuurt u dan bij voorkeur alvast een e-mail naar 

hawinkels.h@home.nl met uw vraag of probleem. Des te beter kan voor de beantwoording zorg gedragen worden.

16.15 uur Samenvatting uitkomst forumdiscussie door dagvoorzitter

16.30 uur  Toespraak door Jos Michels, president OLS-Federatie (actualiteiten) 
  Gelegenheid tot vragen stellen

17.00 uur  Afsluiting

Redactie, correspondenten en bestuur van het Limburgs Schutterstijdschrift nodigen hun lezers en alle geïn-
teresseerden uit om de 13e Limburgse Schuttersdag bij te wonen in het Gemeenschapshuis Baexheimerhof, 
Kerkstraat 1 (tegenover de kerk) in Baexem, tel. 0475-451696. Baexem ligt halverwege de provinciale weg 
N280 Roermond-Weert.

De toegang is gratis.
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InhoudsopgaveGedicht

Schuttersglorie
Een, twee, drie, vier …
Schutters lopen straf en fier
Vijf, zes, zeven, acht …
Allen opgepast: geeft acht
Zie de koningsplaten blinken
Hoor het hoorngeschal weerklinken
Geroffel van trommelaars
Voetgeklap van schoen en laars
Ja, zo stappen schutters voort
Blik vooruit en ongestoord
Als de commandant beveelt
Staan ze roerloos als een beeld
Of ze vallen, geven vuur …
Trekken sabel, het schot secuur
Doet de vogel splijten, vallen …
Vreugde klinkt voor één, van allen
Hiep, hiep hoera, de nieuwe koning
Opgetrokken naar zijn woning
Waar de platen voor een jaar
Sieren het nieuwe koningspaar

Een, twee, drie, vier …
Schutters lopen straf en fier
Vijf, zes, zeven, acht …
Mensen eert de schutterspracht!

Eene duppesjurger
15 juli 1974 bij gelegenheid van de OLS-winst van kon. St.-
Lambertus Oirsbeek

[J. Raets, Brunssum]

Geschonken door een onbekende ‘schutter-dichter’ aan het 
Limburgs Schutterij Museum.








