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Bij de voorpagina: 
Als eerbetoon aan de schutters van St.-Hubertus Nattenhoven, 
die met hun behaalde derde plaatsen en tweede plaats op het 
OLS herhaaldelijk in het zicht van de glorierijke finish alsnog 
in het stof beten, bestrijken zij de voorpagina.
Foto: Lieske Leunissen

Winnaars van het OLS 2007 waren de zes schutters van  
St.-Dionysius Opoeteren: Jos Willems, Margriet Willems, 
Eddy van Helden, Maurice Peters, Jos Driessen en Leon 
Moors. Zij werden uitgebreid gehuldigd, zowel op het OLS-
podium als in eigen dorp.
Foto: Fred Vliegen

Het schutterswezen heeft de afgelopen maanden weer volop in de belangstelling gestaan. Naast 
de diverse bondsfeesten hebben de grote schuttersfeesten, als OLS en ZLF, plaatsgevonden. Het 
OLS in Nederweert was een prachtig evenement, dat geplaagd werd door een aantal forse buitjes. 
Winnaar van het schieten werd St.-Dionysius Opoeteren, terwijl Nattenhoven wederom het nakij-
ken had. Het grootste feest wordt beschreven door Mathy Leunissen. Het ZLF in Mheer had groot 
geluk: de zomer van 2007 viel toevallig in het weekend van �4 en �5 juli, waardoor het ZLF een 
zonrijk en zeer warm schuttersfeest behelsde. De correspondent schrijft en schaaft nog aan het 
artikel, dat u van ons tegoed houdt. De organisatie van het OLS was vooraf al groot in het nieuws 
toen voorstellen via de media gelanceerd werden om het nog maar eens in de vier jaar te houden. 
Hoe het met dit voorstel verlopen is, leest u verderop. Fraude is een woord, dat niet in het schut-
tersvocabulaire voorkomt, althans er niet in thuishoort. Want dat ook de schutterswereld hiervan 
niet gevrijwaard blijft, valt te lezen in het artikel over de zilverfraude, die met het prijzenzilver van 
eerdere OLS’en heeft plaatsgevonden, alsook met koningszilver. Historie ontbreekt evenmin: Johan 
Oomen ontdekte dat een tekening van St.-Joris in een Maastrichtse mergelgang op het veertiende 
eeuwse schuttersgilde betrekking heeft.
Tot slot is er ook nog nieuws van de redactie en dat is minder prettig. Onze hoofdredacteur 
Herman Hawinkels uit Puth heeft laten weten dat hij omwille van zijn gezondheidstoestand helaas 
terug moet treden uit zijn functie als hoofdredacteur. Hij heeft die stap inmiddels genomen. Wij 
danken hem van harte voor de tijd dat hij de functie van hoofdredacteur heeft uitgeoefend en 
wensen hem veel beterschap en voorspoed toe.

U allen van harte leesplezier toewensend.

   Luc Wolters 
Eindredacteur

Voor alle administratieve zaken, 
zoals aan- en afmelden van 
abonnees, adreswijzigingen 
etc. en voor advertenties en 
betalingen kunt u contact 
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Stichting Limburgs Schutters-
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Zwarte Graaf �0, 6439 BB 
Doenrade, tel.: 06-5530�97� of 
046-4422790. E-mail:  
henksmeets_85@msn.com
Het abonnement op het 
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loopt gedurende het kalender-
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jaar aan bovenstaand adres.



Limburgs Schutterstijdschrift 76 September 20072

Valse keurtekens in OLS-prijzenzilver
Na het OLS in Stramproy was het wachten geblazen op 
het prijzenzilver, dat maar niet kwam. Bij een controle 
van het uiteindelijk aangeleverde zilver is geconstateerd 
dat er mogelijk sprake is van valse keurtekens in het 
OLS-zilver. Inmiddels is aangifte gedaan bij de politie. 
Zij heeft de zaak in onderzoek.

Zilver niet tijdig
Tijdens de openingsceremo-
nie van het OLS wordt het 
prijzenzilver door de organi-
serende stuurgroep officieel 
aangeboden en overgedragen 
aan de OLS-Federatie. Zo niet 
bij het OLS 2006 in Stramproy. 
Er waren problemen met het 
zilver ontstaan. Een inbraak 
bij de zilverleverancier in de 
week voor het OLS had roet 
in het eten gegooid. Zijn gra-
veermachine zou zijn gestolen, 
waardoor hij de klus niet had 
kunnen klaren. Als leek ver-
baas je je dan over de kenne-
lijke stupiditeit van de dieven: 
waarom een zware graveerma-

chine stelen als je weet dat er 
een omvangrijke partij zilver 
in huis is? Maar dat terzijde. 
Tijdens het OLS dus geen 
prijzenzilver, maar ook in de 
maanden erna lieten de zilve-
ren schildjes op zich wachten. 
Er was gemor onder de schut-
ters. ‘Waarom moest het zo 
lang duren?’ vroegen mensen 
zich zelfs in het gastenboek 
van de websites van Federatie 
en Organisatie af. Hoe dan 
ook, in oktober kwam het zil-
ver beschikbaar.

Second opinion
De zilveren schildjes riepen 
vraagtekens op. De zilverstem-

pels, die aan de achterzijde 
erin waren gedrukt, staken 
aan de voorzijde uit. Hoewel 
het dunne plaatjes betreft is 
dit op deze ontsierende wijze 
toch niet gebruikelijk, werd 
gedacht. Bij een nadere ver-
gelijking bleek dit eveneens 
het geval bij het zilver van 
het OLS in Wessem (2005) 
en Stramproy (2006). Er was 
slechts één mogelijkheid uit 
deze impasse te geraken: een 
second opinion. Een aantal 
schildjes van de OLS-feesten 
uit 2004, 2005 en 2006 werd 
vervolgens ter controle voor-
gelegd aan WaarborgHolland. 
Dit  is één van de twee waar-
borginstellingen, die door het 
Ministerie van Economische 
Zaken is aangewezen om in 

Nederland zilver te keuren. De 
prijs van edelmetalen voor-
werpen, zoals goud en zilver, is 
namelijk sterk afhankelijk van 
het gehalte puur edelmetaal, 
dat erin is verwerkt. Voor een 
consument is het nauwelijks 
te controleren of het gehalte 
en dus ook de prijs kloppen. 
Om de klant, maar ook de 
handelaren zelf, te bescher-
men tegen fraude, bedrog en 
oneerlijke concurrentie, is 
de Waarborgwet in het leven 
geroepen. Deze wet schrijft 
voor dat edelmetalen voorwer-
pen, voordat ze in de handel 
worden gebracht, door een 
aangewezen waarborginstelling 
moeten worden getest en van 
een keurmerk voorzien. Het 
keurmerk geeft een aanduiding 

  De zilversmid. Het beroep is van oudsher gereguleerd. De edelmeta-
len producten dienen al eeuwenlang gekeurd te worden. Indien goed-
gekeurd worden ze van vereiste keurtekens voorzien.

  De overdracht van de ruim driehonderd zilveren schildjes door orga-
nisator St.-Joris Wessem aan de Oud-Limburgse Schuttersfederatie. 
Openingsplechtigheid OLS 2005.                              Foto: Luc Wolters
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van het gehalte aan edelmetaal 
dat een voorwerp bevat.

Mogelijk valse 
keurtekens
WaarborgHolland consta-
teerde dat de haar voorgelegde 
zilveren schildjes van het prij-
zenzilver uit 2005 en 2006 
voorzien bleken te zijn van 
valse keurtekens. De schildjes 
uit 2004 waren wel in orde. 
De waarborginstelling heeft 
in de afgelopen jaren een zeer 
beperkt aantal partijen met 
vals keurmerk onder ogen 
gehad, waarvan deze verreweg 
de grootste was. De constate-
ring van de valse keurtekens 
betekent mogelijk een over-
treding van bepalingen uit het 
Wetboek van Strafrecht. Het is 
op grond van de wet namelijk 
niet toegestaan de wettelijke 
keurtekens na te maken (zie 
bijvoorbeeld artikel 2�7 van 
het Wetboek van Strafrecht).*)

Een olievlek
Er is slechts een beperkt aantal 
zilveren schildjes voorgelegd 
aan WaarborgHolland, dus de 
conclusie reikt op dit moment 
niet verder dan dit kleine aan-
tal. Het prijzenzilver is immers 
inmiddels met vertraging 
aan de diverse prijswinnaars 
uitgereikt, zowel schutterijen 
als individuele winnaars als 
koningsparen of solisten. Het 
is echter mogelijk dat de onre-
gelmatigheden zich niet alleen 
beperken tot de paar schildjes 
die in de second opinion zijn 
gecontroleerd, maar dat er iets 
mis is met het gehele prijzen-
pakket van het OLS 2005 in 
Wessem en het OLS 2006 in 
Stramproy. Bij keuringsinstan-
tie WaarborgHolland is name-
lijk in de betreffende periode 
voorafgaand aan het OLS 
geen pakket van deze omvang 
voor onderzoek en stempeling 
aangeboden. Een dergelijke 
zilverpartij zou inderdaad niet 
gering zijn. Het prijzenzilver, 
in omvang ingedeeld in cate-
gorieën, bestond in 2005 uit 
43 A-schilden, 20 A�-schilden, 

46 B-schilden, ��7 C-schilden 
(tevens voor alle deelnemende 
muziekkorpsen) en 97 D-schil-
den. In totaal dus minimaal 
323 schilden. Het OLS 2006 
kende eveneens een dergelijk 
prijzenpakket, waardoor in 
totaal circa 650 schildjes in het 
geding zijn.

Ook koningszilver
Bovendien meldde zich een 
schutterij, die in de loop der 
jaren koningszilver van de 
betreffende OLS-leveran-
cier betrokken heeft. Enkele 
zilveren schilden werden 
eveneens ter inspectie aan 
WaarborgHolland voorgelegd 
en ook hier bleken valse keur-
tekens een aantal schilden te 
ontsieren (het betrof de jaren 

�998, 2000 en 2004). Laten 
we nog even een voorbarige 
conclusie ontzenuwen. Het is 
in het algemeen niet zo dat 
het zilver, dat van valse keur-
tekens voorzien is, niet het 
vereiste gehalte heeft (voor 
de OLS-schildjes wordt dat 
voorgeschreven), noch dat er 
sprake is van vals zilver. Het 
strafbare mogelijke feit dat nu 
geconstateerd is, is dat enkele 
zilveren plaatjes uit het prij-
zenzilver van het OLS 2005 en 
2006, alsmede enig koningszil-
ver van valse keuren voorzien 
zijn. Hierbij bleek voorts dat 
(slechts) één van de ter keu-
ring voorgelegde schilden goed 
was voor een tweede gehalte 
zilver, maar een valse keur 
had voor eerste gehalte (!), de 

andere schilden waren allemaal 
goed voor eerste gehalte zilver.
 
Gerechtelijk onderzoek
Op grond van datgene dat 
WaarborgHolland geconsta-
teerd heeft, heeft deze instan-
tie de politie ingeschakeld, 
die voor handhaving van de 
wet moet zorgdragen. Bij de 
politie Maastricht en later in 
Heythuysen is een onderzoek 
gestart naar de leverancier van 
het OLS-zilver, te weten J. v. B. 
Behalve dat deze leverancier 
voor het OLS in Wessem en 
Stramproy het pakket zil-
ver heeft verzorgd, blijkt hij 
bovendien lid van een OLS-
schutterij. Inmiddels heeft 
de politie haar bevindingen 
bekend gesteld aan de Officier 
van Justitie bij de Rechtbank 
in Roermond, die moet beoor-
delen of de verdachte vervolgd 
wordt. Overigens is voor het 
OLS 2007 in Nederweert door 
de organisatie een andere 
leverancier voor het zilver 
gekozen.

 Luc Wolters

Dit artikel is onder meer tot 
stand gekomen met medewer-
king van WaarborgHolland, 
Verispect, OLS-Federatie en 
OLS-jury. Voor hun controle 
en adviezen zegt de redactie 
dank.

*)  Artikel 2�7 van het Wetboek 
van Strafrecht luidt: ‘Met 
gevangenisstraf van ten 
hoogste vijf jaren of geld-
boete van de vijfde categorie 
wordt gestraft: �°. hij die 
op […] zilveren werken 
valse rijksmerken of door 
de wet vereiste meesterte-
kens plaatst […], met het 
oogmerk om die werken te 
gebruiken of door anderen 
te doen gebruiken alsof de 
daarop geplaatste merken 
of tekens echt en onvervalst 
waren; […]’.

  Bij het keuren van zilver worden er diverse merktekens in geslagen. 
Gewoonlijk zjjn het vier stuks, te weten het verantwoordelijk-
heidsteken van de zilversmid, de gehaltestempel, stempel van de 
waarborginstelling en de jaarletter. Bij foto a de originele stempels 
(OLS-zilver 2004), de stempels bij foto b, c en d zijn vals (resp. OLS-
zilver 2005, koningszilver 2000 en 2004), waarvan de middelste twee 
stempels vaag zijn en amper nog een voorstelling bevatten.

d

c

b

a
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Plan voor OLS eens per vier jaar getorpedeerd
WEERT / NEDERWEERT – Eind juni werd kranten-
lezend Limburg opgeschrikt door een voorstel om 
het OLS nog maar eens in de vier jaar te houden. Los 
daarvan werden nog andere meningen geventileerd, die 
in het niet vielen bij het spraakmakende voorstel om het 
OLS sporadisch te organiseren. Het OLS in Nederweert 
bleek een welkom podium om dit proefballonnetje door 
te prikken.

Regio Weert
‘OLS nog maar eens in de vier 
jaar houden’ kopte Dagblad 
de Limburger op 23 juni 
boven een artikel. Het stuk 
behelsde een analyse van een 
aantal schuttersbestuurders, 
vooral uit de regio Weert. 
De gedachtegang blijkt 
aan het brein van deken 
Bert Adriaens van het 
Stadsschuttersgilde 
St.-Catharina Weert te 
zijn ontsproten. Het 
OLS is de laatste jaren 
dikwijls in de regio 
Weert georganiseerd, 
zoals in Boshoven 
(200�), Kessenich 
(2003), Wessem (2005), 
Stramproy (2006) en 
Nederweert (2007). De 
omvang van het OLS 

en de sponsoring die hiervoor 
nodig is, bleek vooral in het 
laatste jaar een struikelblok. 
Nog maar enkele weken voor-
afgaand aan het OLS liet de 
organisatie in Nederweert 
weten nog op zoek te zijn naar 
enkele sponsors.

Gouverneur neemt 
stelling
De pakkende titel en de con-
sequenties, die daaruit zouden 
voortvloeien, waren menig 
schutter in het verkeerde 
keelgat geschoten. Dat gold 
overigens niet alleen voor de 
schutters, de officiële sprekers 
tijdens het OLS lieten zich 
evenmin onbetuigd een stand-
punt in te nemen. Gouverneur 
Frissen maakte 
in zijn 
toespraak 
duidelijk 
dat dit een 
bijzonder 
onzalig idee 

was. Met het OLS hebben de 
Limburgse schutters een suc-
cesformule van jewelste in 
handen. En welke boer gaat 
zijn kip met de gouden eie-
ren slachten? Bovendien is de 
interlimburgse opzet, die meer 
dan �25 jaar oud is, een zo 
uniek concept, dat hier mijns 
inziens niet aan getornd mag 
worden. Het OLS is immers de 
enige wijze om de binding tus-
sen de Limburgse schutterijen 
te behouden. Dit terugbrengen 
naar eens in de vier jaar haalt 
de onderlinge binding weg.

Een soberder OLS
Bondsvoorzitter Ben Cox is 
een andere gedachte toegedaan 
over de toekomst van het OLS. 
Hij betreurt het onduidelijke 
artikel in de krant, waar zoveel 
meningen onder de grote kop 
van het gevierendeelde OLS 
geventileerd worden, dat de 
mensen door de bomen het 
bos niet meer zien. Hij licht 
zijn eigen visie als volgt toe: 
‘Als voorzitter heb ik mij uit-

gesproken om ieder jaar een 
OLS te houden en dat iedere 

schutterij hiervoor 
de kans 

moet krijgen. Wanneer het 
te vaak in dezelfde plaats of 
regio plaatsvindt, dan zal de 
organisator mogelijk uit die-
nen te gaan van een soberder 
uitgangspunt, van bijvoorbeeld 
25.000 tot 30.000 bezoekers, in 
plaats van de huidige beoogde 
aantallen van 50.000 tot 60.000 
aanwezigen’.

Professionele 
ondersteuning
Een andere schuttersbestuur-
der, die in het geruchtmakende 
krantenartikel ten tonele 
wordt gevoerd, is Peter Korten. 
Hij ziet diverse schutterijen 
kampen om het voortbestaan, 
zodat zijn vrees is dat over 
een jaar of tien één op de 
drie schutterijen rustend is 
als er niets gebeurt. Hij is een 
voorstander van professionele 
ondersteuning voor het schut-
terswezen. ‘Kijk maar naar de 
harmonie- en fanfarewereld, 
die binnen het Huis voor de 
Kunsten twee man voltijds 
voor zich hebben werken’. 
Behalve voor noodlijdende 
schutterijen zou deze steun 
ook omwille van de continuï-
teit ook de professionaliteit en 
deskundigheid van de orga-
nisatie van het OLS-feest en 
van de OLS-Federatie moeten 
vergroten.

Formule tegen het licht 
houden
Deken Bert Adriaens haast 

zich te melden dat het bij het 
krantenartikel over het 

gedecimeerde 
OLS niet 
gaat over een 
al dan niet 
voldragen 
mening of 
voorstel: ‘het 
gaat over de 
toekomst van 

   Bert Adriaens, die een discussie 
op gang bracht en een proef-
ballonnetje lanceerde.

Foto: website St.-Catharina �480 Weert

 

   Gouverneur Frissen toonde zich tegenstander van 
het plan het OLS over meerdere jaren te spreiden.

Foto: Fred Vliegen



het OLS’. Hij licht toe: ‘In een 
zich erg snel ontwikkelende 
wereld is stil staan achteruit-
gang. Dat geldt ook voor het 
evenement OLS. In een tijd 
dat er alleen maar kermissen 
en schuttersfeesten bestonden, 

was de organisatie van een 
dergelijk festijn erg welkom. In 
een tijd dat er iedere week eve-
nementen worden georgani-
seerd met een omvang die vaak 
vele malen groter is dan een 
OLS mag je de formule wel 
eens tegen het licht houden 
en aanpassen binnen dit grote 
evenementenkader’. Daarbij is 
de uitspraak om het OLS eens 
in de vier jaar te houden, niet 
zaligmakend. ‘Nee, het is een 
luchtballonnetje’.

Hapklare brokken
Als hij het OLS beziet, merkt 
Adriaens ‘de sleet op, die is 
binnengeslopen bij het OLS en 
niet te vergeten haar bestuur. 
Jong bloed doet stromen’. Hij 
acht het nodig ‘om een discus-
sie te gaan voeren hoe een 
evenement van deze omvang, 
met zoveel menskracht en 
sponsoren, en met zoveel 
bepalende en vaak fnuikende 
wet- en regelgeving nog op alle 
mogelijke plaatsen kan worden 
georganiseerd. Is dat niet meer 
mogelijk dan moet je je gaan 

afvragen of het niet zinvol 
zal zijn om het evenement te 
gaan opdelen in hapbare, maar 
wel jaarlijkse brokken en zo 
het aantal complete OLS-sen 
niet meer jaarlijks te moeten 
organiseren. Het ZLF is hier 
als voorbeeld genomen en dat 
functioneert goed. Inclusief 
het toewijzen van de locaties’.

Een blijvende discussie
Vatten we samen, dan zijn 
er binnen ‘het Weertse’ vele 
gedachten over de toekomst 
en omvang van het OLS. 
Natuurlijk lag de streek onder 
druk door de veelvuldige 
organisatie van dit evenement 
in deze regio. Het streven 
om een alsmaar groter OLS 
te organiseren, stuit op de 
grenzen van de groei en van 
de mogelijkheden van een 
gemeenschap. Een stapje terug 
qua omvang, zoals geopperd 
door Ben Cox, is zeker geen 
schande, integendeel, het moet 
immers iedere schutterij met 
hulp uit haar dorp of stad 
mogelijk zijn na de schietwinst 

de organisatie ter hand te 
nemen, zoals eerder ook door 
anderen betoogd. De profes-
sionele ondersteuning, die 
Peter Korten te berde brengt, 
kan enkel positief uitwerken. 
Qua identiteit, volkscultuur en 
interlimburgs karakter moet 
dit met wat politieke goede wil 
te realiseren zijn, hoewel ook 
Frans Wolters in zijn tijd hier 
al pogingen voor in het werk 
gesteld heeft. Tot slot het voor-
stel om het OLS eens in de 
vier jaar te houden. Het proef-
ballonnetje is getorpedeerd 
vooraleer het ’t luchtruim kon 
bereiken. Los van het feit dat 
dit ‘nieuwsitem’ met name de 
opvattingen over nieuwe idee-
en gedomineerd heeft door de 
wijze waarop het pardoes in 
de krant gepresenteerd werd, 
moet dit mensen er niet vanaf 
houden om te blijven denken 
over de toekomst van het OLS.

  Luc Wolters

   Zwakke schutterijen verdienen 
ondersteuning volgens Peter 
Korten.           Foto’s: Fred Vliegen
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h   Het OLS kan best met minder 
mensen toe om de organisatie 
beheersbaar te houden, meent 
Ben Cox.          Foto: Fred Vliegen
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In Maastrichtse mergelgangen:

Roettekening Sint Joris betreft schuttersheilige
 door Johan Oomen en Luc Wolters

MAASTRICHT - Op een expositie van tekeningen 
op wanden en tegen plafonds in de onderaardse 
mergelgroeven van de Sint Pietersberg in Maastricht 
werd als één van de grootste tekeningen een Sint-Joris 
te paard, die tegen de draak vecht, getoond. De heilige 
Joris is bekend als schuttersheilige. Gildenkenner Johan 
Oomen uit Eindhoven slaagde erin deze vroege tekening 
uit de veertiende of vijftiende eeuw te koppelen aan het 
gelijknamige Maastrichtse schuttersgilde.

De expositie
In het Regionaal Historisch 
Centrum Limburg (RHCL) 
was in juni en juli de tentoon-
stelling te zien: ‘Zotheid in de 
duisternis, Middeleeuwse teke-
ningen in de Sint Pietersberg’. 
De expositie reist rond en doet 
op haar ronde onder meer 
nog het Limburgs Museum 
in Venlo aan. De onderaardse 
mergelgroeven van de Sint 
Pietersberg blijken een schat 
aan tekens en tekeningen te 
bevatten. Deze zijn in 2006 
onderwerp geweest van 
kunsthistorisch onderzoek 
aan de Radboud Universiteit 

Nijmegen. In de tentoonstel-
ling werden de voorlopige 
resultaten van het onderzoek 
getoond. De oudste tekens 
komen voor op plafonds van 
de onderaardse gangenstelsels 
en dateren uit de veertiende 
eeuw. Het zijn met roet van 
olielampjes gemaakte stippen 
en strepen. Soms huismerk-
tekens, die naar een eigenaar 
refereerden, of concessietekens, 
die toonden wie er mergel 
mocht winnen. Vaak bevinden 
ze zich tegen metershoge pla-
fonds en dateren ze uit de tijd 
voordat de gangen naar bene-
den toe werden uitgediept.

Nijmeegs onderzoek
In de gangenstelsels komt 
bovendien een groot aan-
tal tekeningen voor, vaak 
met houtskool of rood krijt 
gemaakt. Zoals van galg en 
rad, waarmee executies uit-
gevoerd werden. Of van mid-
deleeuwse volksvermaak met 
afbeeldingen van narren en 
zotten. Eén van de grootste 
afbeeldingen is die van Sint 
Joris en de draak. Andere 
religieuze thema’s betreffen 

bijvoorbeeld Sint 
Franciscus of de 
heilige Veronica. 
Ruim zestig 
tekeningen op 
wanden of tegen 
plafonds waren 
onderwerp van 
de studie door 
kunsthistorici 
van de Nijmeegse 
universiteit. 
Datering volgens 
de C�4-methode 
bracht aan het 
licht: de houts-
kooltekeningen 
zijn tussen �370 
en �470 gemaakt, 
de roetteke-
ningen worden 
circa �375 geda-

teerd. De kunsthistorische 
datering was hiermee in 
overeenstemming. Het kunst-
historisch onderzoek van de 
tekeningen is verricht door 
Femke Speelberg en Jacoline 
Zilverschoon onder leiding 
van hoogleraar Jos Koldeweij. 
De begeleidende publicatie 
is:  ‘Zotheid’ in de duisternis. 
Middeleeuwse tekeningen in 
de Sint-Pietersberg’. De teke-
ningen zijn uniek, vanwege 
de hoeveelheid en de ouder-
dom ervan. De tentoonstelling 
beoogt de aandacht te vestigen 
op deze unieke middeleeuwse 
tekeningen en ze te doen 
beschermen. Dit vraagt om 
internationale samenwerking 
vanwege de ligging van de 
groeve op deels Waals, deels 
Vlaams en deels Nederlands 
gebied.

Roettekening van  
Sint-Joris
Johan Oomen bezocht de 

   Sint Joris en de draak, met het roet van een olielampje getekend.
Foto: Jean Jacques Spuisers, Schimmert (met dank aan Henk Blaauw)

   Op dit wapenbord van het 
St.-Jorisgilde van Diest uit 
1540 zijn de kruisbogen (voet-
bogen) terzijde van de heilige 
Joris goed te zien, waardoor 
de St-Jorisafbeelding aan het 
schuttersgildewezen gerelateerd 
wordt.      Stedelijk Museum, Diest 
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expositie en deed er een 
opzienbarende ontdekking. 
Met grote interesse heeft hij de 
tentoonstelling “Zotheid in de 
duisternis” bezocht. Meer dan 
veertig jaar houdt Johan zich 
bezig met de geschiedenis van 
schutterijen en schuttersgil-
den. Tot zijn grote verbazing 
had de tentoonstelling op dit 
terrein nog iets bijzonders in 
petto. Hij doelt op de veer-
tiende eeuwse roettekening 
van St. Joris de draak 
bevechtend. ‘Een van de 
figuren bij het paard zal 
inderdaad de prinses uit de 
St.-Jorislegende voorstel-
len. Het figuurtje links lijkt 
een kroon op het hoofd te 
hebben. Wordt daarmee de 
prinses aangeduid?’, vraagt 
Johan zich af. Immers staat 
St.-Joris bekend als de dra-
kendoder, waarmee hij een 
stad verloste van een plaag 
en een koningsdochter 
redde.

Voetbogen met pijlen
‘Voor mij zijn de twee voet-
bogen met pijlen opmer-
kelijk’, aldus Johan Oomen. 
‘Misschien is er nog een 
derde voetboog afgebeeld. 
De voetbogen verbinden 
de St.-Jorisvoorstelling met 
het schuttersgildewezen. Deze 
tekening zou uit de veer-

tiende eeuw 
dateren. De 
Maastrichtse 
handboog-
gilde kreeg 
in �408 een 
nieuw regle-
ment. Het is 
dus ouder. 
De voetboog-
gilden zijn 
doorgaans 
ouder dan 
handbooggil-
den. Er waren 
twee voet-
booggilden in 

Maastricht: de oude-voetboog-
gilde en de jonge-voetboog-
gilde. De Maastrichtse oude-
voetbooggilde moet zeker in 
de veertiende eeuw bestaan 
hebben en had traditiege-
trouw St. Joris tot patroon.’ De 
voetboogschutterij St.-Joris 
ontving in �374 een schut-
tersreglement. De leden ervan 
waren gezworen schutters, 
die dus trouw zwoeren aan 
het stedelijk of landsbestuur. 
‘De twee (drie?) voetbogen op 
de tekening worden op oude, 
traditionele manier weergege-
ven. De “beugel” aan het einde 

wordt duidelijk getekend. Ook 
de gebogen haak, waarmee 
het slot gekanteld wordt, is op 
overtuigende en traditionele 
manier weergegeven. In feite 
zit deze haak echter recht 
onder het hout en is dus van 
bovenaf niet te zien. De twee 
pijlen (naast de bogen) zijn in 
de richting van het schieten 
getekend.’

Christus of een schutter
‘Als de bedoelde tekening 
inderdaad uit de veertiende 
eeuw stamt, is dit een uiterst 
zeldzame (en vroege) afbeel-
ding van St. Joris, die met 
het schuttersgildenwezen 
in verbinding gebracht kan 
worden.
De tweede (grotere) figuur 
wordt volgens de kunsthis-
torici aangemerkt als kruis-
dragende Christus. Bij enkele 
andere afbeeldingen staat 
een duidelijkere tekening 
van Christus, die lopend zijn 
kruis draagt. Hij wordt daar-
bij geholpen door Simon van 
Cyrene. De staande figuur 
bij St. Joris draagt echter een 
kruis dat recht naar boven 
wijst. Het is geen calvarie-
kruis, maar een dubbel kruis. 
Men kan zich afvragen of 
met deze figuur eigenlijk 
wel Christus bedoeld is. Het 
hoofd is haaks op het hout 
weergegeven en lijkt naar 
boven te kijken. Heeft de teke-
naar bedoeld een naar boven 
schietende voetboogschutter 
weer te geven? Het heeft er de 
schijn van. Zou de kleinere, 
bovenste dwarslat eigenlijk de 
boog moeten voorstellen? Deze 
dwarslat is echter niet gebogen 
en heeft geen verbinding met 
wat dan de pees zou moeten 
zijn. En dat terwijl de tekenaar 
er blijk van geeft, te weten hoe 
je volgens de traditie makkelijk 
een voetboog af kunt beelden.’

De koningsvogel?
‘Wat wordt bedoeld met het 
teken rechtsonder aan de voe-
ten van deze figuur?’, vraagt 
Johan zich af. ‘De tekenaar 

heeft (zo te oordelen) een 
vogel met gespreide vleugels 
afgebeeld. Al met al is de ver-
leiding groot, dit tafereel aan te 
merken als het schieten op de 
(konings)vogel. De tekening te 
duiden als het schieten op de 
koningsvogel is wel speculatief. 
Maar dit voldoet mijns inziens 
toch beter, dan de afbeelding 
te bestempelen als een kruis-
dragende Christus. In de hoop 
een bijdrage geleverd te heb-
ben aan de kennis rondom 
deze opmerkelijke tekeningen 
in de Sint-Pietersberg.’

Voor achtergronden bij schut-
terij St.-Joris, die in �374 haar 
reglement ontving:
Luc Wolters, ‘De gezworen 
voetboogschutterij Maastricht 
�374. Limburgs oudste schut-
tersreglement 625 jaar oud’, in: 
LS 45 (dec. �999) �4-�7.

Voor achtergronden bij het 
onderzoek, zie:
www.ru.nl
www.rhcl.nl

   Een veertiende eeuwse St.-Joris 
afbeelding, uit 1347.

Kerk van Elsing (Norfolk)

 

   Christusfiguur of schietende 
kruisboogschutter? (detail van 
de St.-Joris tekening, gedraaid)

Foto: J.J. Spuisers

   Joris steekt de draak met zijn 
lans. Rechtsboven de prinses 
met een schaap, dat de draak 
tot voedsel moest dienen. 
Afbeelding circa 1470.

Nationale Galerij, Praag
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30 september 2007

Zesde gildendag in Ieper
Op 30 september vindt in 
het West-Vlaamse Ieper de 
zesde Gildendag plaats van 
de Federatie van Vlaamse 
Historische Schuttersgilden 

(FVHS). Ieper is bekend van-
wege de hevige strijd die er 
in de Eerste Wereldoorlog 
door de Duitsers en de Britten 
gevoerd is en die aan dui-

zenden militairen het leven 
heeft gekost. Eind september 
wordt de herbouwde stad in 
de Westhoek het toneel van de 
schuttersgilden van de FVHS, 

die aan de Menenpoort ook 
hun eer aan de gesneuvelde 
militairen betonen.

Programma:
09:00 u.:    Aanmelden deelnemende gilden en  

ontvangst genodigden
�0:00 u.:  Gildenmis in de Sint-Maartenskathedraal
��:�5 u.:  Vertrek optocht aan de kathedraal
��:50 u.:    Opstellen onder de Menenpoort. ‘t Spelen 

van “the Last Post” en neerlegging bloemen 
�3:30 u.:  Ontbinding optocht
�3:30–�4:30 u.:  Vrij middagmaal
�4:30 u.:  Opening tentoonstelling
�4:30 u.:   Start optredens van gildendansen, vendelen, 

trommelkorpsen en demonstraties schieten 
�7:00 u.:   Gastoptreden van het Flemish Caledonian 

Pipes and Drums 
± �8:00 u.:   Afsluiten gildendag. Afscheidstoespraak  

door de voorzitter en afhalen van  
herinnering en zilve  Het Vlaamse Ieper ontvangt op 30 september de historische Vlaamse 

schuttersgilden.

UIT VOORRAAD LEVERBAAR:   DE NIEUWSTE ONTWIKKELDE SCHUTTERIJBUKS DIE VOORZIEN 
KAN WORDEN VAN EEN MODIFICATOR, VERVAARDIGD DOOR 
MICHEL HENDRIX.

Tevens verkrijgbaar: Kruit : TP 103, VECTAN BA10
Slaghoedjes : Fiocchi, Hirtenberg, Rio en Cheddite
Hulzen     : Caliber 12 met een hoge kwaliteit

Voor alle onderhoudsbeurten en reparaties aan de buksen bent u bij ons aan het juiste adres.

Het nieuwe schietseizoen kan beginnen, bij Hendrix is de nieuwe voorraad binnen! 

Voor meer advies kunt u altijd contact met ons opnemen.

Openingstijden vanaf 01-03-2006: ma. + di. GESLOTEN, wo. + do. van 12.30/19.00 
     vr. van 12.30/20.00 en za. van 9.00/16.00

Wij zijn gesloten van woensdag 9 mei tot en met dinsdag 22 mei 2007.
Woensdag 23 mei staan wij weer voor u klaar!

Zandterweg 6, 5973 RC LOTTUM - Tel. 077 – 366 24 29 - Fax. 077 – 366 34 00 - Website: www.wapenmakerij.nl

wapenmakerij

HENDRIX



Nationaal koningsschieten in Kaulille
KAULILLE - Op zondag 7 oktober 2007 vindt in 
Kaulille het Belgisch nationaal koningsschieten plaats. 
De schuttersbond Maas en Kempen organiseert dit 
evenement op de terreinen van de Koninklijke Schutterij 
Sint-Joris.

Ontvangst en Hl. Mis
Vanaf 8.30 uur worden de 
genodigden en de gilden ont-
vangen in ontmoetingscen-
trum De Kroon. De koningen 
die aan de schietwedstrijd 
deelnemen, moeten zich daar 
aanmelden. Hun schuttersgilde 
moet als groep aan het feest 
deelnemen.
Om 9.30 uur is er in de paro-
chiekerk HH. Monulfus en 
Gondulfus een eucharistie-
viering. Die wordt muzikaal 
opgeluisterd door het gilden-
koor St.-Barbara uit Heeswijk-
Dinther. De aanwezigen zul-
len teksten horen in de drie 
officiële landstalen van België: 
Nederlands, Frans en Duits.

Optocht en 
schietwedstrijden
Om ��.30 uur trekken de 
genodigden en alle deelne-
mende schuttersgilden in 
een feestelijke optocht van 
bij het O.C. De Kroon op het 
Nevenplein naar het feestter-
rein in de Erkstraat. Daar is 

om �2.30 uur de openingspa-
rade, die gevolgd wordt door 
een receptie.
Vanaf �3 uur worden er op 
het feestterrein een hele reeks 
schietwedstrijden georgani-
seerd. Daarbij zullen allerlei 
wapens gebruikt worden: buks, 
windbuks, karabijn, handboog 
en kruisboog. Ook geïnteres-
seerden uit het publiek mogen 
eraan deelnemen.

Nationaal 
koningsschieten
Om �4.30 uur begint 
dan het nationaal 
koningsschieten. Die 
wedstrijd staat open 
voor de koningen van 
alle Belgische schut-
tersverenigingen, onge-
acht het wapen dat ze 
gebruiken. Het opzet 
is een getekende vogel 
uit een houten raam 
te schieten. Als er voor 
deze wedstrijd
veel deelnemers zijn, 
zal er geschoten worden met 

voorrondes. Op die manier 
zal elke deelnemer meer 
schietbeurten krijgen. De win-
naar van elke voorronde mag 
samen met de twee of drie 
schutters die voor en na hem 
geschoten hebben (dit aantal is 
afhankelijk van het 
aantal ingeschreven koningen), 
aan de finale deelnemen. Die 
eindstrijd kan uiteraard maar
één winnaar opleveren, zodat 
spanning verzekerd is…

Huldiging en afsluiting
Om �8 uur worden de wed-
strijden beëindigd. Om �9 uur 

volgt de proclamatie van alle 
wedstrijduitslagen. Ook zal de 
nieuwe Belgische schuttersko-
ning dan officieel gehuldigd 
worden. Daarmee wordt deze 
schuttershoogdag afgesloten, 
maar dat betekent helemaal 
niet dat iedereen dan naar 
huis moet. Zoals het goede 
gewoonte is bij de schutters, 
zal er daarna nog voldoende 
gelegenheid zijn om bij een 
lekker glas bier voor een gezel-
lige afsluiter te zorgen. Dus 
afspraak op 7 oktober aan-
staande in Kaulille!

  In Kaulille vindt op 7 oktober het Belgisch nationaal koningsschieten 
plaats.                                                                 Foto: Luc Wolters, 200�
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Prijsvraag gewicht
RAAM – De schuttersbond 
Maas en Kempen wist weder-
om de aandacht te trekken met 
een prijsvraag. Gevraagd werd 
naar het gezamenlijk gewicht 
van de bestuursleden van de 
schuttersbond. Onder meer via 
de website van de bond werd 
de prijsvraag gepromoot. Als 
verlokkende prijs werd een 
felbegeerde bierkorf uitge-
loofd. De uitkomst is inmid-

dels bekend. Het gezamenlijk 
gewicht van de bestuursleden 
van de bond van schutterijen 
Maas en Kempen, gewogen 
in schuttersuniform voor het 
bondsfeest bij St.-Servatius 
Raam, bedroeg exact 622 kg. 
Erevoorzitter Jan Grondelaers 
trad op als onafhankelijk 
getuige. Op de prijsvraag werd 
een tiental oplossingen inge-
stuurd, variërend van �245 

kg tot 357 kilo. 
Uiteindelijk was 
het Paul Groenen 
van Kaulille die 
met 589 kg. het 
dichtst de gewo-
gen 622 kg. bena-
derde. Paul heeft 
zodoende recht 
op een bierkorf 
geschonken door 
de brouwerij St-
Jozef van Opitter.
Bron: website 
Maas en Kempen

  Kijkje op een bondsfeest van de bond Maas en 
Kempen, waar een gewichtige prijsvraag aan 
de orde was.  Foto: website schutterij Manestraat



Op 25 november 2007

Marketentstertreffen te Posterholt
POSTERHOLT – In 2007 is het de beurt aan de 
marketentsters uit Posterholt om het zeventiende 
marketentstertreffen te organiseren, en wel op zondag 
25 november.

Patrones
Het marketentstertreffen is 
een jaarlijkse bijeenkomst 
voor alle marketentsters uit 
de regio en zelfs de Euregio. 
Traditiegetrouw vind het mar-
ketentstertreffen plaats rond 
de derde zondag van novem-
ber, dit vanwege de naam-
dag van de H. Elisabeth van 

Thüringen, patrones van mar-
ketentsters en zoetelaarsters.
Programma
De dagindeling van het mar-
ketentstertreffen is als volgt: 
’s morgens worden de marke-
tentsters ontvangen. Er wordt 
een gildenmis gecelebreerd, 
waarna een kleine optocht 
plaatsvindt. Hierna wordt 

aangeschoven voor de lunch. 
’s Middags vindt er een pro-
gramma met diverse artiesten 
en optredens plaats, dat zowel 
educatief als ontspannend is. 
Voor begeleiders en partners 
van de marketentsters is er 
een alternatief programma. 
Tot slot wordt er een tombola 
gehouden en wordt het marke-
tentstertreffen aan de organi-
sator van 2008 overgedragen. 
Daar het om een treffen voor 
marketentsters gaat, mogen de 
partners wel deelnemen, maar 
krijgen deze een apart pro-
gramma voorgeschoteld.

De schutterij
Schutterij St.-Mathias & 
Cornelius uit Posterholt staat 
volledig achter haar marke-
tentsters en verleent alle mede-
werking om dit treffen tot 
een geslaagd feest te maken. 
De voorbereidingen zijn in 
volle gang om de jaarlijkse 
marketentsterdag in Posterholt 
tot in de puntjes te regelen. 
De schutterij van ‘Postert’ is 
trots op haar marketentsters, 
die onlangs evenals de gehele 
schutterij volledig in het nieuw 
zijn gestoken.  De marketentsters van Posterholt, vl.n.r.: Els Bongers-Derix, Marielle 

van der Vorst, Truus Janssen-Everts en Evelien Roos-Heckers.

  Welkom op het marketentstertreffen in Posterholt.
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Gijs Geris 
van Helden 
bondskoning
Tijdens het eerste bondsfeest 
van bond Juliana werd het 
bondskoningschieten gehou-
den, waar alle koningen aan 
deelnamen. Uiteindelijk 
stond Gijs Geris onder de 
buks, toen de vogel (door de 
wind) naar onder viel. Het 
reglement luidt dat degene 
die onder de buks staat, 
de nieuwe bondskoning is. 
Vandaar dat Gijs Geris dit 
jaar en met het jubileumfeest 
deze eretitel mag dragen.

Eeuwfeest ‘Juliana’
In het weekend van �8 t/m 
20 april 2008 organiseert 
schuttersbond Juliana in 
samenwerking met de orga-
niserende vereniging, de 
Bussen Schutten uit Neer, het 
eeuwfeest van de bond. 
Op de zaterdag is er een 
gezamenlijke koffietafel 
voor alle leden van de 
schutterijen tegen een 
geringe vergoeding. 
Op de zondag vindt 
een groot verbroede-
ringsfeest plaats, waar-
voor alle schutterijen 

  Bondskoning Gijs Geris, Kon. 
St.-Lambertus Helden.

van harte uitgenodigd zijn. 
Opgave uiterlijk � novem-
ber 2007. Meer info via de 
(bonds)secretaris bvanlierop@
home.nl (adresgegevens, zie 
pag. 48).
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In de aanloop naar de schuttersmaand juli met het OLS 
te Nederweert en het ZLF te Mheer, heeft L1 de unieke 
CD Sjöttefies gepresenteerd. Een cd vol schuttersmuziek 
van Limburgse artiesten voor de echte schutterssfeer. 
Op de voorkant van deze cd ziet u een typisch 
schutterstafereel onder de schietboom met Houthemse 
schutters en collega’s van de Nobele Schutterijen uit 
Valkenburg.

Uitgebreid verslag van 
het OLS op L1
Reden om deze CD in de 
belangstelling aan te prijzen is 
de welhaast vanzelfsprekende 
aanwezigheid van L� Radio bij 
het OLS om verslag te doen 
van het schuttersfeest, maar 
vooral ook van de schietwed-
strijden. De radioverslaggevers 
weten heel goed om te gaan 
met de vreugde en het verdriet, 
die met het schieten gepaard 
gaan. Ze blijken in staat om de 
luisteraars uren aan de radio 
te binden. Ook voor de ver-
slaggevers is het OLS telkens 
weer een spannende dag, of 
zoals Ben Dols het verwoordt: 
‘Ik doe dit jaar voor de tiende 
maal mee en telkens verheug 
ik me op dit schitterende eve-

nement. Als radioverslagge-
ver geeft het je een extra kik 
als je weet dat er duizenden 
achter hun toestel zitten 
gekluisterd. Door het jaar 
ben ik sportverslaggever. 
Het OLS heeft natuur-
lijk raakvlakken met het 
verslaan van een sport-
wedstrijd. Het kan spannend 
zijn of kan spannend gemaakt 
worden. Daar zit men thuis op 
te wachten dus bedienen we de 
luisteraar graag met nagelbij-
tende verslagen’. 

17 schuttersnummers 
op de CD
Voorzitter van St.-Martinus 
Houthem Sint-Gerlach en L�-
shopbeheerder, Maurice de 
Lange licht de samenstelling 

van de CD 
met �7 schuttersnummers toe: 
‘Als titelsong hoort u een zeer 
sfeervol schuttersnummer van 
Die Original Maaskapelle met 
een bijzondere bijdrage van 
Lei Meisen, maar natuurlijk 
ook de herkenningsmelodie 
van de OLS-uitzendingen op 
L� Radio, de Festwiespolka. 
Vanzelfsprekend mag ook de 
schutterstune Esprit niet ont-
breken, die ook dit jaar weer 

veelvuldig zal 
klinken als er weer een schut-
terij afvalt in de spannende 
afvalrace van de schutters-
zestallen. Verder een melange 
van Limburgse muziek met als 
thema de schutterij’. De CD 
Sjöttefies, die mede mogelijk 
is gemaakt door Leeuw Bier, is 
voor slechts 9,95 euro exclusief 
te koop via www.L�shop.nl. 

OLS-Buksmeesters lid van de KNSA
AMERSFOORT - De vereniging van OLS-Buksmeesters 
is met ingang van 16 juli 2007 aangenomen als lid van de 
Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA).

Per brief van �8 juli heeft de KNSA aan de vereniging OLS-

Buksmeesters laten weten dat 
deze twee dagen eerder als lid 
is aangenomen. Hierdoor zijn 
de buksmeesters en vergun-
ninghouders, die het lidmaat-
schap van hun schutterij 
combineren met dat van de 
OLS-Buksmeesters volgens de 
vigerende wetten gerechtigd 
de zware buks en de daarvoor 
bestemde munitie en kruit 

onder hun hoede te hebben. 
Na het voldoen van de nota 
zal de nieuwe vereniging de 
licenties voor haar leden ont-
vangen.
De KNSA laat het bestuur van 
de OLS-Buksmeesters weten 
dat deze vereniging ‘zonder 
bezwaar als lid is geaccepteerd 
van onze Associatie per �6 juli 
2007. Dit zal worden gepubli-

ceerd in het septembernum-
mer van ons bondstijdschrift 
Schietsport’. Fijntjes merkt de 
KNSA op dat de kortingsrege-
ling alleen van toepassing is 
voor de eerste opgave van de 
nieuwe leden. Wijzigingen 
dienen met officiële mutatie-
formulieren ingediend te wor-
den. Bij iedere aanmelding van 
schutters van �6 jaar en ouder 
dient een originele Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) 
te worden aangevraagd, tenzij 
de schutter al bij de KNSA is 
aangesloten. Er zijn bestuurs-
bulletins beschikbaar, zie: 

www.knsa.nl (Bestuur/Beleid 
– Bestuursbulletins).

De vereniging O.L.S.-
Buksmeesters telt momenteel 
457 leden; dit is inclusief 
het dagelijks bestuur van de 
vereniging. Dit DB bestaat 
uit de president, secretaris en 
penningmeester van de OLS-
Federatie. Alle correspondentie 
voor de OLS-Buksmeesters 
dient gericht te worden aan: 
secretaris Jac van der Vorst, 
Margrietstraat 3, 6077 AV St.-
Odiliënberg, tel.: 0475-532807, 
e-mail: olsfederatie@hetnet.nl

Schuttersmuziek op L1-CD Sjöttefies



Vierde cursus buksmeester
BAEXEM – De uitreiking van de diploma’s van de 
vierde cursus buksmeester heeft op 7 april 2007 te 
Baexem plaatsgevonden. De namen van de geslaagden 
zijn hieronder vermeld. Er komt een volgende cursus 
buksmeester indien er voldoende opgaven zijn. 
Hiervoor moeten zich minimaal twintig personen 
aanmelden, dan vindt de nieuwe cursus doorgang.

P.A.W. (Piet) Beeks St.-Willibrordus Meijel
A. (Allan) Bell St.-Hieronimus Biest
Th.G.J. (Theo) Beurskens St.-Martinus Tegelen
J.P.J.J. (Jack) Camp St.-Antonius Stramproy
T.L.J. (Theo) Coelen St.-Ansfried Thorn
H. (Henk) Crommetuijn St.-Willibrordus Meijel
J.M.H. (Johan) van Dooren St.-Ansfried Thorn
R.P.M.N. (Ruud) Goossens St.-Sebastiaan Schimmert 
B.M.M. (Bas) Hendrikx Akkermansgilde Venlo
W.G.M. (Wim) Janssen Prins Hendrik Sint-Odiliënberg 
R. (Ronald) Keislair Akkermansgilde Venlo
H.W.J. (Henk) de Klein ‘t Zandakkergilde St.-Jan Venray
F.W.T. (Frans) van Lierop St.-Nicolaas Meijel
M.Th.G. (Michel) Lucas Wilhelmina Hingen
A.H. (Henk) Mols St.-Jacobus Hunsel
W.M. (Wiel) van de Munckhof  St.-Hubertus Beringe
J.W. (Jo) Peters Prins Hendrik Sint-Odiliënberg

J.F.M. (John) Peulen Wilhelmina Hingen
G.M. (Frits) van de Port St.-Sebastianusgilde Beegden
J.G.J. (Jan) Poulissen St.-Martinus Tegelen
G.M.J. (Ger) Reynen St.-Aldegundis Buggenum
J.C. (Sjaak) van Rhee ‘t Zandakkergilde St.-Jan Venray
H.N.M. (Har) Rietjens St.-Severinus Grathem
L.H. (Louis) van Roij St.-Leonardus Panningen-Egchel
J.H.C. (Jan) Sonnemans St.-Antonius Stramproy
E.J. (Eric) Steeghs St.-Hubertus Beringe
H.J.G.M. (Henk) Stelten
H.J. (Harrie) Thijssen St.-Willibrordus Meijel
S. (Siegfried) Thomas St.-Hubertus Schaesberg
P. (Peter) Thomissen St.-Hubertus Schaesberg
W.J.H. (Wim) Trepels  St.-Johannes & St.-Clemens 

Merkelbeek
M. (Mart) Triepels St.-Petrus Kelpen Oler
W.M. (Wijnand) Tullemans St.-Cornelius Swartbroek
P.A. (Peter) Ververs St.-Martinus Horn
H.N.M. (Sjra) Veugen
B. (Nard) van Vlodrop St.-Sebastianusgilde Beegden
W. (Wim) van de Voort St.-Lucie Nederweert
R.J.G. (Ron) van de Vorst St.-Mathias & Cornelius Posterholt
P.G.H. (Peter) Wetzels 
P.J. (Piet) Wolters St.-Michaël Brachterbeek
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Een oude schutterij
De oude schutterij van 
Munstergeleen wordt al 
omstreeks �700 genoemd. 
Maar deze vereniging raakt 
in ruste. In �896/�897 vindt 
de heroprichting plaats van 
St.-Pancratius Munstergeleen, 

er wordt een prijsschieten 
gehouden ten behoeve van 
het nieuwe vaandel en in �898 
nemen de schutters deel aan 
de inhuldigingsfeesten voor 
Wilhelmina. In �937 sluit de 
schutterij zich aan bij de Bond 
Amstenrade, waarvoor het 

in de jaren vijftig en voor ’t 
laatst in �984 en �989 bonds-
feesten organiseerde. In �956 
werd de organisatie van het 
ZLF ter hand genomen. In de 
jaren zestig en zeventig van de 
vorige eeuw ging het al moei-
lijk met de Munstergeleense 
schutterij. In �99� deelt ze de 
bond St.-Gerardus mee dat 
de vereniging rustend is. Men 
zou nog twee jaar aan alle 
financiële bondsverplichtingen 
voldoen (contributie, verze-
kering). Hierna werd het stil 
rond Sint Pancratius.

Enthousiasme
Er werden in 2004 oproepen 
in het parochieblaadje van 
Munstergeleen geplaatst en 
ook werd het oude konings-

zilver en diverse 
attributen ter 
beschikking 
gesteld van de 
heroprichters. 
Uniformen 
kwamen boven 
water, in de oude 
uitvoering met 
een blauwe jas 
en zwarte broek 
en een zwarte 
hoge bontmuts. 
Die zouden wel 
hier en daar wat 
opgeknapt moe-
ten worden. Naar 
aanleiding van 
de oproep in de 
‘Munstergelaener’ 
hebben diverse 
mensen zich aan-
gemeld, waaron-
der enthousiaste 
oud-leden die nog 
steeds interesse 
hebben in de 
schutterij. Ook 
de oud-secretaris 
was bereid om 
zijn voormalige 

taken te hervatten. De schut-
terij werd ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel en het 
adres van de secretaris kreeg 
vermelding op diverse web-
sites die de adressen van de 
Oud-Limburgse schutterijen 
opsommen. Bovendien werden 
raamaffiches opgehangen met 
aanmeldingsformulieren.

Er kan geschoten 
worden
Vervolgens werden ook de 
statuten en het huishoudelijk 
reglement onder de loep geno-
men om na te gaan of deze 
geactualiseerd moeten worden. 
Van de gemeente heeft men 
vernomen dat het schootsveld 
en de oude schietstang nog 
steeds gebruikt mogen worden. 
Ook de bondsvoorzitter van 
St.-Gerardus juichte het ini-
tiatief toe en toonde zich ver-
heugd over de terugkeer van 
St.-Pancratius bij de bond.

Helaas
Maar alle inspanningen, ver-
gaderingen en publicaties in 
lokale blaadjes ten spijt, bleek 
er helaas te weinig voedings-
bodem te zijn om schutterij 
St.-Pancratius uit de diepe rust 
te halen. Anno 2007 moeten 
we helaas constateren dat de 
Munstergeleense schutterij 
nog niet uit haar as zal her-
rijzen. Diverse attributen zoals 
vaandel, en koningszilver zijn 
bij de initiatiefnemers annex 
bestuursleden terecht geko-
men. Zij bezinnen zich op 
het behoud van deze kostbare 
stukken.

Met dank aan Thimo Zegers

 Luc Wolters
  Een historische foto van St.-Pancratius Munstergeleen. De koning geflankeerd door 

twee officieren tijdens de optocht. Bondsfeest te Klimmen in 1988.
Foto: Luc Wolters 

Heroprichting Munstergeleen mislukt
In alle stilte zijn in Munstergeleen in de afgelopen 
jaren pogingen in het werk gesteld om de in ruste 
zijnde schutterij weer nieuw leven in te blazen. Drie 
jaar geleden zijn er al diverse initiatieven ontplooid. 
Op 18 maart en 18 mei 2004 zijn er bijeenkomsten 
geweest om het bestuur in spé vertrouwd te maken 
met de zware taak waarvoor ze zou komen te staan 
en de uitdaging om de leden bij elkaar te krijgen. De 
pastoor toonde zich op de eerste bijeenkomst al uiterst 
verheugd met het initiatief, niet in de laatste plaats 
omdat de heiligverklaring van pater Karel Houben in de 
komende jaren verwacht werd, die als kloosterling naam 
gemaakt heeft in Ierland. Bij de diverse festiviteiten in 
Munstergeleen zou een schutterij meer dan welkom zijn.
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Ingezonden:

Het OLS en het grote geld
Is het OLS er voor de organisatie of voor alle aangesloten schutterijen?

NEDERWEERT - Maar liefst 41 schutterijen waren 
op kaveldag, zaterdag 7 juli 2007, weer present in 
Nederweert om te strijden voor de overwinning van 
het OLS. Dat de organisatie vergenoegd zal zijn geweest 
over dit record aantal mag duidelijk zijn. Echter de 
vraag dient zich aan of het wel zo noodzakelijk is om 
zoveel schutterijen terug te laten komen. Per slot van 
rekening was op de eerste dag van het feest al duidelijk 
dat dit evenement een financieel succes zou worden. 
Wat is dan de reden om toch zoveel schutteren terug 
te laten komen? We bekijken de standpunten vanuit de 
organisatie, het federatiebestuur en de schutterijen.

De organisatie
Niemand zal bestrijden dat 
het organiseren van een mega-
evenement als het OLS met de 
nodige kosten gepaard gaat. 
De begroting waarmee gewerkt 
wordt, is er een die potenti-
ele kanshebbers zou kunnen 
afschrikken om het OLS te 
willen winnen. Tenslotte is de 
winnaar verplicht om het jaar 
erna dit internationale feest te 
organiseren. 
Nederweert heeft in de media 
verschillende keren aandacht 
laten schenken aan de finan-
ciële risico’s die het organise-
ren met zich meebrengt. Het 
begon met de bedenktijd die 
meteen na het beslissende 
schot werd gevraagd, om te 
bekijken of men het evene-
ment wel wilde organiseren. 
Het had er alle schijn van dat 
de schutters in Nederweert 
op deze manier de gemeente 
wilden dwingen om garant 
te staan bij een eventueel 
tekort na afloop. Zelfs een 
paar weken van tevoren werd 
wederom melding gemaakt 
van een aanzienlijk tekort in 
de begroting. Blijkbaar is de 
gedachte dat dit schuttersfeest 
alleen nog maar gehouden kan 
worden, als op de eerste zon-

dag van juli de kosten al vol-
ledig terugverdiend zijn door 
sponsorgelden. 

Genoeg is niet genoeg
Dat is een vreemd uitgangs-
punt. Zeker de oudere gene-
ratie zal zich herinneren dat 
jaren geleden de winst van 
een OLS voornamelijk pas op 
de tweede dag geboekt werd, 
daar de eerste dag de gemaakte 
kosten terugverdiend moesten 
worden. Tijden veranderen 
kennelijk. Bovendien is het 
programma fors uitgebreid. 
Zo wordt onder meer een 
jeugd-OLS georganiseerd. 
Een lovenswaardig initiatief 
waarvan hopelijk de conti-
nuïteit gewaarborgd blijft. 
Bijkomend voordeel is wel 
dat er een paar duizend 
bezoekers extra komen, die 
allemaal geld en inkomsten 
genereren. Vrij nieuw is ook 
het sponsorschieten, waar-
mee eveneens aanzienlijke 
geldbedragen binnengehaald 
worden. Last but not least het 
optreden van Rowen Hèze. 
Dat een uitverkochte tent 
met feestvierende en veel bier 
drinkende jongelui goed voor 
de kas is, behoeft geen betoog. 
Kortom, een mega-evenement 

met ruim 55.000 bezoekers, 
waarvan bij aanvang van het 
eigenlijke schuttersfeest het 
grootste gedeelte van de kos-
ten al betaald is, daar moet 
toch een cent aan over blijven. 
Maar blijkbaar is dat nog niet 
genoeg: 4� schutterijen komen 
terug. Helaas laat de voorzitter 
van de stuurgroep zich voor 
de radio ontvallen dat het OLS 
op de kaveldag nog een uur 
te vroeg is verschoten. Men 
had blijkbaar nog niet genoeg 
inkomsten. Later wordt in 
de media gemeld dat er zo’n 
200.000 euro te verdelen is. 

Het federatiebestuur
Vanzelfsprekend is de fede-
ratie gebaat bij een financieel 
gezond OLS. Tenslotte vormt 
dit de garantie voor het voort-
bestaan van het OLS. Niemand 
zal tenslotte willen winnen 
en moeten organiseren, als er 
nog geld bij moet ook. Het 
federatiebestuur bepaalt echter 
hoeveel rondes er geschoten 
worden op zondag. Daarmee 
bepaalt het bestuur in feite 
ook hoeveel schutterijen terug 
mogen komen op zaterdag. 
Hoewel de OLS-federatie geen 
cent van de winst ontvangt, 
besluit ze toch om op de eerste 

dag slechts vier ronden te laten 
schieten. Elke ervaren schut-
ter zal beamen dat nog best 
twee of drie rondes geschoten 
hadden kunnen worden. En 
daarmee zou het aantal kans-
hebbers waarschijnlijk terug-
gebracht zijn tot circa twintig. 
Welnu, 45 verenigingen nog 
in de race, 4� zullen terugko-
men. De organisatie lacht en is 
tevreden. Prima, het is ieder-
een gegund. 
Blijkbaar kiest het federatie-
bestuur ervoor om alleen de 
organiserende schutterij in 
een betere financiële positie te 
brengen. Ondanks het feit dat 
aan het begin van de avond 
wel al duidelijk was dat een 
mogelijk financieel tekort niet 
meer aan de orde zou zijn.
Wordt het dan niet eens tijd 
dat we met z’n allen, federa-
tiebreed dus, afspreken dat 
een bepaald percentage van 
de winst gestort wordt in de 
kas van de federatie? Op de 
voorjaarsvergadering werd 
duidelijk dat juist de federatie 
ernstig verlegen zit om gel-
den voor het realiseren van 
bepaalde plannen. Denk maar 
aan het onderzoek over het 
schieten. Dat het OLS georga-
niseerd wordt door een schut-

  Vol goede moed op weg.                                         Foto: Twan Stemkens
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terij van de OLS, rechtvaardigt 
deze gedachte. 

De schutterijen
Voor de meeste deelnemers is 
het streven om de eerste dag 
zonder misser door te komen. 
De feestvreugde is groot als 
de schutterij de zaterdag 
erna terug mag komen. In 
de betreffende gemeenschap 
leeft bijna een week lang de 
gedachte: ‘We doen nog mee’ 
en daarmee de hoop om de 
‘Um’ te winnen. Dit zal veel 
verenigingen goed doen. De 
enige die zich echter eens 
bedenkelijk achter de oren 
krabt, is de penningmeester. 
Om terug te gaan moet weer 
een bus gehuurd worden en 
dat is toch telkens een aanzien-
lijke kostenpost. Er zijn grote 
verenigingen die zelfs twee 
bussen nodig hebben. 

Erg zuur is het dan als meteen 
al in de eerste ronde, ja mis-
schien al bij de eerste schut-
ter, een punt blijft staan. Er is 
veel geld uit de verenigingskas 
uitgegeven, terwijl een niets-
zeggende 4�e plaats de enige 
winst is. Bij de kaveling was 
het aantal kanshebbers bin-
nen een half uur gehalveerd! 
Bonnen opmaken (organisatie 
steunen) en naar huis. Dat kan 
toch niet de bedoeling zijn?!
Opvallend is dat er om elf 
uur, bij aanvang van de kave-
ling, nog maar mondjesmaat 
publiek was. Veel mensen 
wachten blijkbaar thuis bij de 
radio af, pas als het spannend 
wordt en hun schutterij bij de 
laatste tien of vijftien komt, 
zoeken ze alsnog het OLS 
op voor een plekje achter de 
schietbomen. Reden te meer 
om ervoor te zorgen dat bij 

de start van de kaveling nog 
maar vijftien, hooguit twintig 
verenigingen over zijn. Dit is 
echter alleen te bewerkstelligen 
via de aansturing op zondag 
door de schietcommissie. Een 
andere optie is wellicht dat de 
organisatie een bepaald per-
centage van de buskosten voor 
haar rekening neemt; bijvoor-
beeld als er meer dan twintig 
schutterijen terug moeten 
komen?
Geen vreemde gedachte. Een 
aantal jaren geleden werd 
immers door een schutterij 
aangevoerd dat het prijzen-
geld voor de nummers twee 
en drie toch wel erg minimaal 
was. Hiermee kon niet eens de 

bus betaald worden om naar 
het gouvernement te reizen 
voor de (verplichte) huldi-
ging aldaar. Gevolg was dat 
de te winnen bedragen flink 
omhoog geschroefd zijn. Met 
enig nadenken en medewer-
king moet er toch ook een 
oplossing te vinden zijn voor 
de hoge kosten waarvoor tal-
loze terugkomers zich gesteld 
zien. Het OLS is er tenslotte 
voor alle schutterijen.

 Twan Stemkens
  De teller tikt door …                                              Foto: Twan Stemkens

  VLeuke dag, maar geen  
podiumplaats.

Foto: Lieske Leunissen

 

Schuttersnieuws uit Eys
EYS - In de afgelopen  
tijd is er weer volop 
nieuws van schutterij  
St.-Sebastianus Eys.

Huldiging met 
onderscheidingen
De drumband vierde het 
vijftigjarig bestaan. Bij gele-
genheid van de receptie voor 
het jarige muziekkorps en 
voor zes zilveren, vier gouden 
jubilarissen en één diaman-
ten jubilaris, vielen hen veel 
felicitaties en huldigingen ten 
deel. De R.K. Zuid-Limburgse 
Schuttersbond had aan alle 
vier de 50-jarige jubilarissen 

de zilveren bondsonderschei-
ding toegekend, namelijk aan 
kolonel Miel en tambour-
maître Piet van Loo, en de 
luitenants Math Berger en Sjo 
Vluggen. Generaal b.d. Johan 
Eykenboom werd vanwege 
zijn vele verdiensten benoemd 
tot erelid van schutterij St.-
Sebastianus Eys. De jubila-
rissen danken eenieder die 
aanwezig was om te feliciteren 
of dit middels een kaartje of 
telefoontje gedaan heeft.

Galabal
Een bijzonderheid was ook 
dat het trompetterkorps Mike 
Eykenboom begeleidde op 

zijn laatste schooldag op het 
Sophianum in Gulpen. Terwijl 
andere geslaagden een bijzon-
der voertuig regelden om dit 
bal te bezoeken, deed Mike een 
beroep op zijn schuttersmuzi-
kanten, die hem onder mars-

muziek aan school afleverden. 
Overigens is ook Jos Franken 
voor zijn diploma geslaagd.

   St.-Sebastianus Eys tijdens het 
defilé van het ZLF te Mheer.               
Foto: Lieske Leunissen
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Koninklijk, Koninklijk Erkend en de 
Koninklijke Erepenning
Het artikel over de jubilerende Schutterij-
Broederschap St.-Andreas uit Melick in het Limburgs 
Schutterstijdschrift nummer 75, geeft aanleiding 
om eens wat dieper in te gaan op de betekenis van 
bovenvermelde benamingen. De voorzitter van de 
375-jarige ‘St.-Andreas’ merkte bij de uitreiking van de 
Koninklijke Erepenning aan zijn schutterij zeer terecht 
op: ‘Wij zullen de Koninklijke Erepenning een ereplaats 
geven. Wij zullen echter niet de fout maken om ons 
voortaan “Koninklijk Erkend” te gaan noemen. Dat is 
immers totaal iets anders’. Maar wat is het dan wèl?

Koninklijk erkend
In �855 werd het verenigings-
recht bij wetgeving vastgesteld. 
Dit hield onder meer in dat 
verenigingen die rechtsper-
soonlijkheid wensten hun 
statuten ter goedkeuring aan 
de Koning moesten voorleg-
gen. In de praktijk was het 
ministerie van Justitie daarmee 
belast. In de periode tot �976 
werden zo’n 8�.000 aanvragen 

ingediend. Het overgrote deel 
ontving die koninklijke goed-

keuring en 
werd daarmee 
als rechtsper-
soon erkend. 
Meerdere verenigingen 
– waaronder opvallend veel 
schutterijen – meenden op 
grond van de koninklijke 
goedkeuring zich ‘Koninklijk’ 
te mogen noemen. Later, of 
wanneer men op de vingers 
was getikt, ontleenden zij aan 
die goedkeuring de benaming 
‘Koninklijk Erkend’, een overi-
gens niet officiële titel. In �976 
kwam een nieuw verenigings-
recht tot stand en kwam een 
einde aan de koninklijke goed-
keuring van statuten. Daarmee 

ontviel de waarde aan die 
zogenoemde koninklijke 
erkenning. Een enkele schut-
terij tooit zich desondanks nog 
steeds met ‘Koninklijk Erkend’ 
en suggereert blijkbaar daar-
mee méér te zijn dan andere 
gezelschappen. 
Als men weet dat vele  tien-
duizenden verenigingen de 
koninklijke goedkeuring van 
hun statuten verkregen, ja wat 
stelt het voeren van die bena-
ming dan  nog voor? Op z’n 
minst werkt het verwarring in 

  De koninklijke goedkeuring op de statuten, een Koninklijk Besluit, in 
een aantal fragmenten. Betreft St.-George Simpelveld 1888.

  Koning Willem III accordeerde veel aanvragen van verenigingen die 
hun statuten conform het verenigingsrecht voorlegden.
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de hand en denken velen – en 
wellicht ook de bestuurders 
zelf – dat de betrokken vereni-
ging  ‘Koninklijk’ is, maar dat 
is toch echt iets anders! 

Koninklijk
Het predicaat Koninklijk 
dateert uit de negentiende 
eeuw. Het is een eerbetoon 
– een hoge onderscheiding 
– aan een vereniging, instel-
ling of een bedrijf dat vele 
jaren bestaat en een prima 
staat van dienst heeft.  Onder 
Koningin Beatrix is enige orde 
geschapen in de wildgroei 
die ontstaan was in het vaak 
ten onrechte voeren van dit 
predicaat. Ook is het voor een 
gewone vereniging doorgaans 
niet meer mogelijk om dit pre-
dicaat te verwerven; overkoe-
pelende organisaties komen er 

wel voor in aanmerking. Voor 
verenigingen bestaat wel de 
mogelijkheid de Koninklijke 
Erepenning aan te vragen.

Koninklijke Erepenning
Deze erepenning werd  in het 
leven geroepen om jubilerende 
verenigingen een vorm van 
eerbetoon te geven, echter 
lager gekwalificeerd dan het 
predicaat Koninklijk. Zij kun-
nen op hun briefpapier mel-
ding maken van de verleende 
erepenning. De benaming 
‘Koninklijk’ of  ‘Koninklijk 
Erkend’ is hier helemaal uit 
den boze, dus niet toegestaan. 
De Dienst van het Koninklijk 
Huis staat verenigingen die de 
Koninklijke Erepenning heb-
ben verkregen wel toe deze 
daadwerkelijk af te beelden 

op het briefpapier. Tevens zijn 
ze gerechtigd om in het brief-
hoofd de begiftiging als volgt 
te vermelden: ‘Onderscheiden 
met de Koninklijke 
Erepenning’.

Hopelijk draagt dit artikel bij 
tot wat meer duidelijkheid en 
is het, waar nodig, aanleiding 
terug te keren op een dwaling! 
Elke schutterij heeft – ook 
zonder een fraaie ‘koninklijke’ 
benaming – al status genoeg.

 Beek (L),  Jo Pluymakers

  St.-Sebastianus Eys juicht ‘Die Schützenrei Königlich gemacht’ na de 
koninklijke goedkeur. Laatste regel kasboek, uitgaven 1886.

 

  Onder Koningin Beatrix is de toekenning van het predicaat  
koninklijk strakker gereguleerd.

  Aan jubilerende verenigingen 
kan de Koninklijke Erepenning 
worden toegekend, die op het 
briefpapier vermeld mag wor-
den. Hier het diapositief.
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Schuttershuwelijk
Een schuttershuwelijk dient 
zich aan. Twan Stemkens 
ging voor Audrey van Gaans 
door de knieën en vroeg haar 
ten overstaan van schut-
terij en gemeenschap van 
Neer ten huwelijk. Twan 
Stemkens, commandant van 
St.-Sebastianus Neer, de ‘Aoj 

sjötte’, die het LS regelmatig 
verrijkt met zijn artikelen en 
meningen, viel voor Audrey 
van Gaans, marketentster van 
schutterij St.-Gregorius de 
Grote Brunssum en correspon-
dent van het LS. Beiden zijn 
werkzaam in het onderwijs 
en zijn de trekkers van het 
Sjöttesjoël-project van de OLS-

Federatie. 
Het huwelijk 
vindt plaats 
op zaterdag 29 
september a.s.

f  
Commandant 
Twan Stemkens 
ging voor 
Audrey van 
Gaans door de 
knieën.
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Nieuwe uniformen voor St.-Dionysius 
Opoeteren, OLS-winnaar
OPOETEREN – Op zaterdag 21 april  
2007 was de Kon. schutterij St.-Dionysius 
Opoeteren een eerste keer dit jaar 
in feeststemming. Uitgedost in hun 
nieuwe gildenkledij gingen de schutters 
naar de kerk waar E.H. pastoor J. 
Goossens de nieuwe uniformen zegende 
tijdens de Heilige Misviering. In zijn 
homilie benadrukte E.H. pastoor de 
vriendschappelijke verbondenheid 
die er heerst tussen de schutters en 
hij wenste hen alle succes toe. Deze 
zegening heeft hen blijkbaar ook veel 
geholpen op het OLS in Nederweert. 
Nadien bood de schutterij een receptie 
aan voor alle dorpsgenoten, een 
drukbijgewoonde en gezellige receptie 
waar vertegenwoordigers waren van alle 
verenigingen van Opoeteren.

Van uniformen naar 
gildenkledij
De vorige uniformen waren 
militaire uniformen, die 
dateerden van �98� en dus 
meer dan 25 jaar dienst heb-

ben gedaan. 
De nieuwe 
historische gildenuitmon-
stering werd door de schut-
ters zelf samengesteld, door 
raadpleging van prenten en 

literatuur, conform de kleding 
uit de periode �600-�650. De 
uniformen werden gemaakt 
door vader en zoon Beliën uit 

Hamont-Achel. In totaal wer-
den 48 uniformen gemaakt, 
allen identiek zowel voor 
de trommelaars als voor de 
schutters. Ook de keizerin en 
koningin dragen een nieuw 
staatsiekleed, ontworpen 
door en gemaakt door mode-
huis Louise uit Valkenburg-
Houthem.

Nieuwe uitdagingen
De nieuwe uniformen zijn nog 
maar de eerste stap, weliswaar 
de grootste, in de hernieuwing 
van de vereniging. Een nieuw 
vaandel, renovatie van het 
koningszilver, wapens voor 
de schutters en een verhoging 
van het aantal geüniformeerde 
leden zijn de uitdagingen voor 
de toekomst. De grootste uit-
daging is momenteel echter 
de organisatie van het OLS in 
2008, maar dat zal voor deze 
dynamische vereniging in volle 
bloei geen probleem zijn.

  In de nieuwe kledij werd fier 
ter kerke getrokken.

  Keizerin (r.) en koningin werden bij de aanschaf van een nieuwe gildenuitmonstering niet vergeten.
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OLS 2007 was inderdaad ‘Um neet te misse‘!
NEDERWEERT – Op 1 juli vond weer het OLS plaats, 
het grootste schuttersevenement van Limburg. Zonnig, 
warm en nat…maar vooral ook druk, vermoeiend en 
leuk. 

Voorbereidingen
Direct nadat besloten werd om 
het OLS 2007 te organiseren 
begon Nederweert met de 
voorbereidingen. De stichting 
OLS 2007 Nederweert werd in 
het leven geroepen en al snel 
werd duidelijk dat het voor de 
organisatoren, zoals altijd bij 
het organiseren van een OLS, 
een druk jaar zou worden.  
Gelukkig werden ze bijgestaan 
door meer dan �.600 vrijwil-
ligers. Dat was ook wel nodig, 
want men had in totaal 3.600 
taken te verdelen over al deze 
mensen, die dikwijls meer dan 
een taak hadden om uit te voe-
ren. In totaal werden er zo’n 
20.000 uren aan voorberei-
dingen voor het OLS besteed. 
Gezien het uiteindelijke resul-
taat waren dat 20.000 welbe-
stede uren. Uiteraard werden 
de vrijwilligers ook bedankt 
voor hun medewerking door 
middel van een feestavond. 
Opvallend hierbij is dat vol-
gens het programma in het 
OLS boekje de tent open gaat 
om �9.00 uur en de tap sluit 
om 20.00 uur. Maar goed, voor 

een gezellige avond is alcohol 
per slot van rekening geen ver-
eiste. En daar tot dusver geen 
klachten zijn binnengekomen, 
gaan we ervan uit ook dit een 
geslaagde avond was en dat er 
een drukfoutje in het boekje 
stond. 
De befaamde ‘worst’ werd bij 
de voorbereidingen niet ver-
geten. Voor het goede weer en 
voor een goed feest, werd er 
door een delegatie van de St.-
Antonius schutterij met diver-
se vrijwilligers een bedevaart 
ondernomen naar de zusters 
Birgitenessen te Weert om 
deze de worst te overhandigen. 
Over het weer zijn de menin-
gen nogal verdeeld, maar het 
feest was zeer zeker geslaagd 
en daar gaat toch om. 

Sponsors en kinderen
Uiteraard kostte het hele 
gebeuren ook een flinke smak 
geld. Belangrijk was het dus 
om het OLS voldoende te 

   Het promoteam van het OLS 
Nederweert in actie op de 
markt.           Foto: Henk Roemen

 

   Bidden voor goed weer! De Stichting OLS op weg naar de zusters 
Birgitenessen in Weert. De zusters zouden bidden voor goed weer tij-
dens het OLS.                                                      Foto’s: Henk Roemen
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promoten om zodoende niet 
alleen bezoekers te trekken, 
maar ook voldoende sponsors. 
Vijf leden van St.-Antonius 
vormden derhalve tezamen een 
promotieteam, dat het OLS 
nadrukkelijk onder de aan-
dacht zou brengen in onder 
andere Neerkant, Nederweert, 
Weert, Melderslo, Ommel, 
Maaseik en er werd zelfs een 
OLS-dag in Eynderhoof te 
Nederweert-Eind georgani-
seerd. Middels pennen, stickers 
en andere attributen werd het 
OLS meer dan genoeg onder 
de aandacht gebracht. De 
inspanningen van het promo-
tieteam begonnen duidelijk 
vruchten af te werpen. Ook 
het sponsor-OLS wierp zijn 
vruchten af. Zo’n 75 bedrijven 
werden vertegenwoordigd 
door �30 teams. 
Daarnaast werd ook bij de 
jeugd het OLS onder de 
aandacht gebracht. The hot 
Buskers, de winnaars van het 
‘idOLS’ waar zeven teams stre-
den voor het beste OLS-lied, 
bezochten alle basisscholen 
in Nederweert om hun win-
nend OLS-lied te laten horen. 
Daarnaast kwam het OLS 
nog eens nadrukkelijk onder 
de aandacht vanwege de 
‘geboorte’ van het Ummeke 
met alle media aandacht, waar 
dit mee gepaard ging. Door 

het Kinder-OLS, dat met meer 
dan 4.000 bezoekers al een 
geslaagd feest op zich was, had 
men niets te klagen wat betreft 
het betrekken van de jeugd bij 
het OLS.

Zondag 1 juli
Eindelijk was het dan zover, 
het OLS-feest kon na een jaar 
van veel voorbereiden en hard 
werken eindelijk beginnen. 
Dat alle voorbereidingen en 
het harde werken niet voor 
niets is geweest werd al snel 
duidelijk. 
Dankzij de vele inspanningen 
van vele vrijwilligers was het 
OLS-terrein op en top in orde. 
Voor de kinderen was, zoals 
ondertussen gebruikelijk is, 
een kinderdorp opgezet. De 
volwassenen konden hun ver-
tier in de diverse grote tenten 
halen waar een uitbundige 
feeststemming heerste. 
Nadat rond �3.00 uur de eerste 
wedstrijden begonnen en om 
�3.30 de optocht startte, kwam 
het terrein pas echt in leven. 
Terwijl de ene schutterij van 
het terrein afmarcheerde rich-
ting defilé, kwam een andere 
schutterij aan. Tegelijkertijd 
begon men her en der te 
strijden voor de vele diverse 
prijzen. Bij de oude exercitie 
weerklonk het commando om 
te gaan liggen, bij de nieuwe 
exercitie kwam een peloton de 
ring in. Solisten lieten zich van 
hun beste kant horen, terwijl 

je op de achtergrond de drum-
band hetzelfde hoorde doen. 
Keizers en koningen poetsten 
hun zilver en marketentsters 
controleerden of het brood 
nog wel vers genoeg was. 

De vlaggenparade. Schutters van 
Ospeldijk en St.-Lucie Nederweert 
hijsen de vlaggen.      
foto: Fred Vliegen

   Minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat vond het geen 
gepast plan om zijn vizier te richten op het voor dat doel bestemde 
Nederlandse vlaggetje. Hij koos het doel dat ook de schutters voor 
ogen stond en schoot het eerste bölke die middag uit de hark.

Foto: Fred Vliegen

   Het betere showwerk. De 
tambour-maître van St.-
Willibrordus Meijel lanceert 
zijn stok.     Foto: Lieske Leunissen
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Sappeurs en Bielemannen 
haalden de kam nog eens door 
hun baard en de schutters 
die niet bezig waren met uit-
treden, verzamelden zich voor 
‘beste houding buffet’ veelal 
bij de drankpleinen of elders 
waar gezelligheid hoog in het 
vaandel stond. Zelfs de diverse 
plensbuien van later op de dag 
konden aan die gezelligheid 
geen einde maken.
Opvallend tijdens de optocht 
waren het grote aantal konin-
ginnen. Of beter gezegd, 
het aantal vrouwen dat zich 
tijdens het vogelschieten het 
koning(innen)schap had weten 

te bemachtigen en nu met het 
koningszilver om meeliep. 
Tevens was het opvallend dat 
er in vergelijking met voor-
gaande jaren meer schutterijen 
waren die een beeld van hun 
patroonheilige meevoeren. 
Niet alleen zoals gebruikelijk 
bij Neer en Grote Brogel, maar 
ook Buggenum en Maasniel. 
Het defilé lag opvallend vroeg 
in de optocht in vergelijking 
met voorgaande jaren. Wat 
hier ook de oorzaak ook van 
mocht zijn, de meningen hier-
over waren sterk verdeeld. De 
een vond het prettig omdat het 
defilé al achter de rug was en 

dat de drumband de rest van 
de optocht hier geen rekening 
meer mee hoefde te houden, 
de ander vond het minder 
prettig omdat hij of zij het 
defilé liever als hoogtepunt en 
‘afsluiting’ van de optocht zag.
Er waren echter ook diverse 
punten van aandacht die toch 
wel iets beter konden, en dat 
telt heus niet alleen voor de 
organisatie. De schutterij bij-
voorbeeld, die aan het begin 
van de optocht door haar 
commandant op zeer onor-
thodoxe wijze duidelijk werd 
gemaakt dat ze hun mond 
moesten houden omdat ze 

anders naast de prijs zouden 
grijpen, kunnen daarover mee-
praten. Wat wel de organisatie 
aan te rekenen viel, was het 
met een uur vervroegen van 
de schoonheidswedstrijden. 
Dit werd niet door iedereen in 
dank afgenomen. Ook kregen 
sommigen te laat hun parkeer-
kaart en persaccreditatie voor 
het OLS, zeker de Belgen. De 
organisatie had kennelijk niet 
alle brieven voldoende gefran-
keerd.

Esprit
Maar uiteraard is het schieten 
bij het OLS het belangrijkste. 

   Uitbreiding van het aantal heiligenbeelden in de stoet. St.-Urbanus 
begeleidt de schutterij uit Maasniel.                           Foto: Fred Vliegen

 

   Miniatuur-reuzen (!) bij het Akkermansgilde: de Venlose stads‘reu-
zen’ Valuas en Guntrud.                                            Foto: Fred Vliegen

 

   Opvallend genoeg liepen aan het einde van de optocht de vier gilden 
uit de gemeente Deurne bij Helmond, namelijk St.-Joris Deurne, St.-
Antonius Deurne, St.-Hubertus Liessel en St.-Willibrordus Vlierden. 
Behalve de bij de bond EMM aangesloten schutterij van Budel, was 
dit een opmerkelijke Brabantse noot tijdens het Limburgse schutters-
feest.                                                                          Foto: Fred Vliegen

   Het OLS werd geplaagd door diverse buien, een stoorzender voor de 
wedstrijden, waaronder het schieten.                         Foto: Fred Vliegen
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Waar aan het begin van de 
Zondagmiddag zo’n 954 A-
schutters zich gereedmaakten 
om te beginnen met schieten 
op zo’n 36.000 bolkes, aan 
het eind van de dag waren er 
nog 246 schutters over die op 
zaterdag 8 juli terug mochten 
komen om hun schutterij te 
vertegenwoordigen. 
Gelukkig was het weer op de 
kavelzaterdag stukken beter, 
het werd zelfs aangenaam 
warm en al snel was de weide 
vol met toeschouwers, fans 
en zelfs toeristen die kwamen 
kijken naar het kavelen. Bij de 
eerste vier kavelronden werd 
de ene na de andere schut-
terij afgeschreven en L� had 
de grootste moeite om bij te 
houden welke schutterijen er 
al uit waren en welke niet. De 
‘Esprit’ klonk dan ook als een 
dodenmars door de vele kop-
telefoons over het terrein dat 
door de vele houtsnippers om 
modderpoelen te voorkomen, 
eruit zag alsof een bom in een 
oerwoud ontploft was. Het had 
iets weg van een slagveld, waar 
de ene na de andere schutterij 
uitgeschakeld werd. Zo bleven 
er van de 4� schutterijen nog 
�6 over, namelijk 8 Belgische 
schutterijen, 3 uit Noord- en 
3 uit Midden-Limburg en 2 
schutterijen uit het Zuiden.
Na de pauze werd er verder 
geschoten op de kleine bolkes 

van �x�x� cm. Al was het in 
een minder snel tempo, ook 
nu vielen de schutterijen een 
voor een af. Uiteindelijk bleven 
er rond twee uur tien schut-
terijen over en de spanning 
begon stijgen. 
De strijd kwam zowel tot een 
hoogtepunt als een dieptepunt 
toen St.- Dionysius Opoeteren 
en St.-Hubertus Nattenhoven 
als twee laatste schutterijen 
overbleven. Een hoogtepunt 
omdat het nu echt om d’n 
‘Um’ ging en de spanning op 
de weide om te snijden was. 
Een dieptepunt omdat de fans 
van Opoeteren in ‘aanvaring’ 
kwamen met de schietcom-
missie. Wat was namelijk het 
geval, de fans van Opoeteren 
lieten iedere keer als hun zestal 
een kavelronde door was geko-
men een yell en een ‘overwin-
ningsliedje’ horen. Kennelijk 
was dit de schietcommissie 
een doorn in het oog, want zij 
gaf de ‘politie’ opdracht om de 
betreffende fans het zwijgen op 
te leggen door hen te verbie-
den om het liedje te zingen. Zo 
vals klonken ze nu ook weer 
niet en de geluidsnormen wer-
den ook niet mee overschre-
den, dus wat de schietcom-
missie bewogen heeft om een 
dergelijk beschamend besluit 
te nemen is mij een raadsel. 
Hoe het ook zij, of de fans nu 
alleen juichten of daarbij ook 

nog eens een liedje ten gehore 
brachten, het maakte niets uit. 
Het zestal van Opoeteren bleek 
uiteindelijk de betere te zijn 
en St.-Hubertus Nattenhoven 
eindigde op de tweede plaats. 
De uitslagen zijn dan ook als 
volgt:

�.   Sint Dionysius 
Opoeteren (B) 

2.   Sint Hubertus 
Nattenhoven 

3.   Sint Monulphus 
en Gondulphus I 
Maasmechelen (B) 

4.  Sint Ansfried Thorn 
5.  Sint Lambertus Neeritter 
6.   Sint Antonius en Sint 

Petrus Baarlo 

7.   Sint Lambertus Helden 
8.   Sint Sebastianus Neer 
9/�0  Sint Laurentius Bocholt 

(B) 
9/�0  Sint Hubertus 

Manestraat (B)

C’est fini
Aan alles komt een einde, zo 
ook aan het OLS 2007, dat 
zeer zeker als geslaagd aange-
merkt mag worden. Zelfs de 
regen op de eerste dag en de 
schietcommissie op de tweede 
dag hebben daar geen afbreuk 
aan kunnen doen. Opoeteren 
wacht nu de taak om het OLS 
te organiseren in 2008. 

  Mathy Leunissen

   Het liedje dat niet mocht, wordt hier nog gedirigeerd. Het werd het 
lijflied van Opoeteren.                                          Foto: Lieske Leunissen

 

   Het winnende zestal van Opoeteren.
Foto Fred Vliegen

 

   De tweede plek was voor St.-Hubertus Nattenhoven.  Foto: Fred Vliegen
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NEDERWEERT - Het Kinder-OLS 2007 gaat de boeken 
in als een groot succes. Met ruim 4.000 bezoekers en 
een prachtige deelname van alle betrokken basisscholen 
kijkt de Stichting OLS Nederweert 2007 – ondanks een 
gigantische regenbui – terug op een geslaagd evenement. 
En ’t Ummeke werd glansrijk gewonnen door BS De 
Kerneel uit Nederweert. 

Fikse regenbui
De derde editie van het 
Kinder-OLS was spannend. 
Onder andere door een 
enorme plensbui die tijdens de 
optocht de deelnemende scho-
len en de vele bezoekers langs 
de optochtroute verraste. Maar 
na een half uurtje schuilen in 
de feesttent konden de ter-
reinwedstrijden en het schieten 
gelukkig gewoon doorgaan.

Fraaie kleding
Het werd een prachtig eve-
nement, waar de organisatie 

met trots op terug kijkt. De 
moeite die alle deelnemende 
scholen hadden gestoken in 
de prachtige schutterskleding 
en –attributen en ook in het 
oefenen in marcheren en de 
andere terreinwedstrijden was 
meer dan duidelijk. De orga-
nisatie complimenteert alle 
deelnemers dan ook voor een 
enorme inzet!

Met yell naar 
overwinning
De deelnemende scholen wer-
den beoordeeld op verschil-

lende categorieën: de beste 
tamboer-maître, het mooiste 
koningspaar, de beste yell, de 
beste vaandeldrager, de beste 
bordjesdrager, het mooiste 
geheel… Op al deze catego-
rieën werd een winnaar uitge-
roepen.
De school die het Ummeke 
kon winnen, moest van al 

deze categorieën samen het 
hoogste puntentotaal hebben. 
En dat was De Kerneel uit 
Nederweert!

   Het Ummeke blijft voorlopig in Nederweert.   Foto: Henk Roemen

   Na de prijsuitreiking viel de 
wedstrijdspanning van de 
deelnemers af. Er werd flink 
gefeest.          Foto: Henk Roemen

 

Koningen

- Jaak Peerlings St.-Hubertus Manestraat
- Henri Wevers St.-Martinus Niel-bij-As
- Dré Briels, koning St.-Antonius Stramproy
- Lies Briels, dames St.-Antonius Stramproy
- Luuk Vorselen, jeugd St.-Antonius Stramproy
- Jos Brouwers St.-Remigius Meerssen
- Maarten Lexis, burgers St.-Remigius Meerssen

- Frank Schreurs HH. Georgius & Sebastianus Beesel
- John Coenen St.-Joseph Vijlen
- Humpfrey Hoefnagels  HH. Monulphus & Gondulphus Berg 

en Terblijt
- Daniël Feenstra St.-Michaël Chevremont
- Karel van Knippenberg St.-Gregorius de Grote Brunssum
- John Melssen St.-Eligius & Juliana Schinveld
- Dennie Leunissen St.-Mauritius Strucht
- Jurgen Kohnen St.-Paulus Vaals
- Jo Ceulen St.-Joseph Sint-Geertruid

Will Kanters 
keizer te Weert

WEERT - Het ongelofelijke is 
gebeurd: tijdens het konings-
vogelschieten van het Gilde 
van de Wieërter Stadsschutte 
St.-Catharina �480 schoot Will 
Kanters zich in 2007 voor de 
derde keer op rij koning. Hij 
was eerder in 2005 en 2006 
ook schutterskoning. Hij mag 
zich daarom vanaf het volgend 
jaar keizer van het Weerter 
gilde noemen. Deze titel draagt 
hij voor de rest van zijn leven. 
Will van harte proficiat met 
deze unieke prestatie! 

Kinder-OLS in Nederweert

Kerneel uit Nederweert wint ‘Ummeke’

  Voor de derde maal op rij 
koning en volgend jaar keizer: 
Will Kanters, St.-Catharina 
1480 Weert.

Foto: Fred Vliegen
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Provinciale Staten op bezoek bij schutterswereld
BERINGE - Op zaterdag 23 juni heeft een tiental CDA 
Statenleden van de Provincie Limburg een werkbezoek 
gebracht aan schutterij St.-Hubertus in Beringe. Dit 
gebeurde op initiatief van Peter van Horen. Bovendien 
waren diverse gemeenteraadsleden en wethouders van 
Meijel, Kessel, Maasbree en Helden aanwezig. Politici 
willen minder besturen vanuit het provinciehuis of de 
gemeentehuizen. Daartoe worden allerlei werkbezoeken 
afgelegd om meer inzicht te krijgen in de problemen, 
waar burgers en verenigingen of instellingen mee 
kampen. Ditmaal is de schutterswereld aan bod, die 
een belangrijke traditie voor Limburg vormt. Naast de 
Beringse schutterij waren er ook vertegenwoordigers 
van de schuttersbond en omliggende schutterijen.

Hierbij zijn de volgende drie 
problemen aan de orde geko-
men, waarover de volgende 
afspraken gemaakt zijn:
•  Probleem: verenigingen moe-

ten een aanslag van de Wet 
Onroerend Zaakbelasting 
(WOZ) betalen. Kunnen ver-
enigingsgebouwen geen ont-
heffing krijgen? Oplossing: 
de aanwezige wethouders 
trachten tot een oplossing te 
komen.

•  Probleem: bij evenementen 
moeten verkeersregelaars 

ingezet worden. Onduidelijk 
is hoe en of deze verkeers-
regelaars verzekerd zijn. 
Oplossing: dit wordt bij juri-
dische zaken van de gemeen-
te uitgezocht.

•  Probleem: het geluid bij 
het schieten. Eerst moesten 
vanwege het milieu kogel-
vangers geplaatst worden. 
Dit is gebeurd maar nu 
leveren de kogelvangers 
klachten over geluidsover-
last op. Regelgeving uit Den 
Haag maakt schieten (bijna) 

onmogelijk. Oplossing: 
via Tweede Kamerlid Ger 
Koopmans en de statenfractie 
van het CDA zal actie onder-
nomen worden om de regels 
aangepast te krijgen zodat 
het reguliere schieten voor de 
schutterijen gehandhaafd kan 
blijven.

Na het bespreken van de pro-
blemen was er gelukkig nog 
tijd om te schieten, zowel in de 
kelder van het ‘Sjuttershoehs’ 
als op de schietboom met 

kogelvanger. De vertegenwoor-
digers van de schutterswe-
reld en de aanwezige politici 
kunnen terugblikken op een 
geslaagd werkbezoek. Het 
motto is dan ook: minder in 
de Staten (Maastricht) en meer 
in de straten (bij de inwoners 
en verenigingen)!

  Enkele statenleden bezochten 
de schutterij in Beringe en 
stelden zich op de hoogte van 
problemen waar schutterijen 
mee kampen. Uiteraard werd 
er ook geschoten.

 

Soldaten van Napoleon
Voor de meeste schutterijen 
betekende de Franse Tijd het 
einde van een eeuwenlang 
bestaan. Veel verenigingen 
kwamen op non-actief en 
bovendien moesten diverse 
schutters dienst nemen in 
het leger van Napoleon. De 
soldaten van Napoleon schre-
ven wereldgeschiedenis. Maar 
hoe leren we deze soldaten 
zelf kennen, waarvan er veel 
uit Weert e.o. kwamen. Hun 
leven in beeld brengen en 
de soldaten uit de anoni-
miteit halen, zijn de vragen 
voor het symposium van 
Stichting De Aldenborgh/kring 

Weert LGOG op zaterdag 24 
november 2007 van �0-�7 u., 
Munttheater in Weert. Titel ‘ 
Wereldgeschiedenis uit eigen 
streek: soldaten van Napoleon 
krijgen een gezicht’.

Vier sprekers belichten het 
leven van Napoleontische sol-
daten. Mathijs Deen, die voor 
‘Onvoltooid Verleden Tijd’ een 
radiodocumentaire van twee 
uur maakte over Nederlandse 
soldaten die in �8�2 deelna-
men aan Napoleons veldtocht 
naar Moskou. Mark van 
Hattem, die de tentoonstelling 
‘Voor Napoleon. Hollanders 

in oorlogstijd �792-�8�5’ 
(Legermuseum Delft) maakte, 
spreekt over de uniformen. 
Joost Welten promoveert eind 
2007 op de militaire dienst-
plicht in de Napoleontische 
tijd, waarbij hij het leven van 
honderden soldaten in kaart 
brengt. Hij presenteert zijn op 
het land van Weert gerichte 
boek. Gentenaar Johan De 
Wilde onderzocht vele brieven 
die soldaten schreven aan het 
thuisfront. Dagvoorzitter is 
prof. dr. Jan Lucassen (VU 
Amsterdam). Een chansonnier 
en re-enactors zorgen voor de 
ontspannende noot. Kaarten: 

€ 20. Frans lunchbuffet: € �7. 
Te bestellen via: 
www.munttheater.nl  
of tel. 0495-540322.
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Een toelichting bij de oude exercitie
Inleiding
Het valt me helaas steeds meer op dat er steeds minder 
verenigingen zijn die de oude exercitie beoefenen, 
omdat het aantal personen afneemt, dat wil deelnemen 
aan het exerceren. Vaak hoor je dan dat het te moeilijk 
is om te doen, omdat ‘men niet weet waar men terecht 
moet komen en welke plek men inneemt in het peloton’. 
Omdat ikzelf deel uitmaak van het exercitiepeloton, 
spreek ik dit uiteraard tegen. Zo moeilijk is het allemaal 
niet. De kunst is om te weten en te onthouden wat je 
nummer is. Is het nummer bekend en kun je tot 10 
tellen, dan weet je ook waar je plek is in het peloton. 
Wat rest, zijn de handelingen, wat weer een kwestie 
van oefenen is. Ik zal het belang van het nummeren 
proberen aan te tonen met enkele voorbeelden.

Het Nummeren:
Voordat er geëxerceerd kan worden, moet eenieder eerst weten 
welke positie of plaats hij/zij heeft in de groep. Dit wordt gedaan 
door middel van het nummeren. Dit gebeurt twee keer. Een keer 
op één gelid en vervolgens op twee gelederen. 

Punt �5   Het nummeren geschiedt van de rechter- naar de 
linkervleugel op het CO: Nummeren. De manschap-
pen draaien, totdat zij hun nummer moeten afroe-
pen, het hoofd en ogen naar rechts. Op twee gelede-
ren aangetreden tellen beiden gelijktijdig af.

Het nummeren op � gelid:

 LG 8 7 6 5 4 3 2 � RG

Het nummeren op 2 gelederen:

Punt �8   Om van een gelid twee gelederen te  doen formeren, 
is het CO: Formeert twee gelederen = MARS 
Op het UCO sluiten de oneven nummers als voorste 
gelid op no. � aan; de even nummers sluiten als ach-
terste gelid aan op no. 2, die zich achter no. � plaatst.  
Op het CO: Formeert een gelid= MARS, wordt op 
tegengestelde wijze tot de opstelling op een gelid 
overgegaan.

Op het UCO: ‘MARS’, zetten de even nummers eerst een stap 
naar achteren, voordat ze aansluiten op hun nevenman.

 LG  7  5  3  � RG

  8  6  4  2

 LG 7 5 3 � RG

  8 6 4 2

Vervolgens wordt er weer genummerd. Het eerste getal geeft de 
positie aan op één gelid, het tweede getal de positie op twee gele-
deren.

  LG 7.4 5.3 3.2 �.� RG

  8.4 6.3 4.2 2.�



Limburgs Schutterstijdschrift 76 September 200730

Onderlinge afstanden:
In het schema hieronder is de opstelling van de exercerende leden 
in ‘flank’. Tussen de RG en nummer 3.2 is er enkele afstand, tussen 
nummer 7.4 en de LG wordt een dubbele afstand aangehouden. 
  
 RG
 3.2 �.� 2.� 4.2

 7.4 5.3 6.3 8.4

 LG

(Links) Front maken:

Punt  75   Voor deze overgangen: �e op de plaats, 2e tevens 
aanmarcherend, 3e in de mars en 4e tevens halt 
makend, zijn respectievelijk de COs: 
�e: Links (rechts) = FRONT 
2e: Links (rechts) uit de flank = MARS 
3e: Links (rechts) uit de flank = MARS 
4e: Links (rechts) uit de flank = HALT 
Uitvoeringen.: de binnenrijen verrichten de bevolen 
bewegingen als in het eerste onderdeel. De guides 
en de manschappen in de buitenrijen voegen zich, 
daarbij het bevolen front aannemende, op hun 
plaats in het gelid.

1.  De personen met een buitenpositie (3.2, 7.4, 4.2 en 8.4), 
maken een stap naar achteren (of maken kleinere passen om 
op de juiste plaats te komen ) bij het front maken.  
Dus: is de rechterguide (RG) voorop, gaat men naar achte-
ren.

 RG
 3.2 �.� 2.� 4.2

 7.4 5.3 6.3 8.4

 LG

 RG
  �.� 2.� 

  5.3 6.3 

 LG

 RG
 �.�  2.� 

 5.3  6.3

 LG

 3.2   4.2

 7.4   8.4 

 3.2  4.2

 7.4  8.4

2.  De personen met een buitenpositie (7.4, 3.2, 8.4 en 4.2), 
maken een stap naar voren (of maken grotere passen om op 
de juiste plaats te komen ) bij het front maken.  
Dus: is de linkerguide (LG) voorop, gaat men naar voren.

 
 LG

 3.2 �.� 2.� 4.2

 7.4 5.3 6.3 8.4

 RG

 LG

  �.� 2.� 

  5.3 6.3 

 RG

 LG

 �.�  2.� 

 5.3  6.3

 RG

 3.2   4.2

 7.4   8.4 

 3.2  4.2

 7.4  8.4
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Punt 78, Liggen:

Front:

Punt 78   Bij de klas in front doet het voorste gelid op het CO: 
Liggen, voor de uitvoering, drie passen voorwaarts. 
Op het CO: Opstaan sluit het achterste gelid, na de 
uitvoering, tot de gewone afstand op.

 LG 7.4 5.3 3.2 �.� RG

  8.4 6.3 4.2 2.�

 LG 7.4 5.3 3.2 �.� RG

  8.4 6.3 4.2 2.�

Uit de flank met vieren:

Punt 78   In de opstelling uit de flank met vieren doen de bui-
tenrijen, voor de uitvoering, een pas buitenwaarts. 
De binnenrijen leggen zich neer, als bij de opstelling 
uit de flank met tweeën; de buitenrijen leggen zich 
evenwijdig aan de manschappen der binnenrij van 
hun gelid. Bij het opstaan wordt aangesloten bij de 
binnenrijen en de gewone opstelling uit de flank met 
tweeën of vieren hernomen.

 RG
 3.2 �.� 2.� 4.2

 7.4 5.3 6.3 8.4

 LG

 RG
 3.2  �.� 2.�  4.2

 7.4  5.3 6.3  8.4

 LG

Tot slot
Uiteraard bestaat de oude exercitie uit meer commando’s en 
verrichtingen dan wat hierboven beschreven staat. Aangezien 
er maar beperkte ruimte is voor dit artikel, heb ik juist daarom 
geprobeerd om datgene wat vaak als ‘onbegrijpelijk’ en ‘moeilijk’ 
wordt aangeduid, samen te vatten en uit te leggen. Daarom heb 
ik ook niets geschreven over het ‘knielen’ en de handelingen, 
maar heb ik me beperkt tot de verschillende ‘posities’ die het 
exercerende lid in het peloton inneemt. 

 Mathy Leunissen

Afkortingen:
RG: Rechterguide
LG: Linkerguide
1.1 enz: De nummers van de exercerende leden
Punt 78:  Het volledige betreffende commando is aldaar in het 

boekje van de oude exercitie terug te vinden.
CO: Commando
UCO: Uitvoerende commando
COs: Commando’s
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KROBIA – In het weekeinde van 1 tot 4 juni bracht een 
delegatie van de Schinnense schutterijen, onder leiding 
van oud-burgemeester Beckers een bezoek aan de 
zusterstad Krobia in Polen. Dit ter gelegenheid van de 
inzegening en ingebruikname van het nieuwe vaandel 
van de in 2005 heropgerichte schutterij van Krobia. Het 
bestuur van de Poolse schutterij was in 2005 al te gast 
op het bondsschuttersfeest te Puth.

Heropleving
In Polen zijn na de bezetting 
door de Duitsers in �939 alle 
schutterijen verboden. Ook 
het daarop volgende commu-
nistische bewind stond geen 
schutterijen toe. Pas na de 
omwenteling van �989/�990 
mocht dat weer wel, maar 
inmiddels waren veel herinne-
ringen verloren gegaan. Mede 
door de kennismaking met de 
zes schutterijen van Schinnen 
ontstonden in Krobia (gele-
gen tussen Posen en Breslau) 
nieuwe aandrang en initiatie-
ven tot heroprichting. In 2005 
was het zover, de broederschap 
– zo noemen de Poolse schut-
ters zich – kwam opnieuw tot 
leven.

Erelid Beckers
De delegatie uit Schinnen 
viel een officiële ontvangst 
door burgemeester Sebastian 
Czwojda van Krobia, gemeen-

tesecretaris en leden van de 
gemeenteraad ten deel. Hierna 
was er een speciale vergadering 
van de schutterij van Krobia 
ingelast. Hier werd besloten 
dat oud-burgemeester Beckers 
werd benoemd tot erelid van 
de Poolse schutterij. Dit van-
wege zijn inzet die heeft geleid 
tot de heroprichting van de 
schutterij in Krobia. De schut-
ters uit Schinnen waren niet 
met lege handen gekomen. Zo 
ontving de koning een zilveren 
piketplaat met Nederlandse 
tekst, waren er bedrukte polo-
shirts voor alle leden van de 
schutterij en natuurlijk base-
ballpetjes. Oud-burgemeester 
Beckers bood een zilveren 
plaat aan, aan de voorzit-
ter van de schutterij, de heer 
Marian Kazmareck. 

Schietbanen
Zaterdag was het natuurlijk 
schieten geblazen, met kara-

bijn en revolver of pistool. Dit 
gebeurde op de schietbaan van 
de schutterij in buurgemeente 
Rawicz. Toen de bus stopte en 
ons werd verteld dat we bij 
het schutterslokaal aanbeland 
waren, vielen ons de ogen 
bijna uit de kassen. We ston-
den voor een groot herenhuis. 
Ik moet eerlijk bekennen: in 
heel Schinnen ligt niet zo’n 
groot gebouw. Toen hoorden 
we dat er zelfs 32 hectare park 
bij hoorde, er een vaste grote 
muziekkiosk stond en we 
plots op een heuse schietbaan 
aankwamen. Iedereen die in 
militaire dienst is geweest kan 
zich dat nog wel herinneren. 
Een baan van 50 meter voor 
de karabijnen en een baan van 
25 meter voor de handwapens. 
Als we het al over geluidsover-
last hebben, die pistolen en 
revolvers gaven toch enkele 
decibels meer dan onze grote 
buks. Dit terwijl het schut-
terspark toch onmiddellijk 
aan een woonwijk grenst. Het 
betreft echter door Duitsers en 
Russen geconfisqueerd eigen-
dom. Schutterijen waren voor 
de oorlog zeer rijk, omdat het 
lidmaatschap een hoge erezaak 
was en vooral was weggelegd 
aan de rijke bovenlaag. Op 
meerdere plaatsen lopen nu 
procedures om de vroegere 
eigendommen terug te krijgen; 
in Krobia alleen om de grond, 
want het verenigingsgebouw is 
inmiddels afgebroken.

Schietprijzen
De delegatie uit Schinnen, 
niet gewend te schieten met 
deze wapens, behaalde toch 
maar liefst vijf van de twaalf 
prijzen. Jan Dols, Sweikhuizen 
werd �ste bij het schieten op 
het gelegenheidsdoel. Kris 
Chodakowski, onze tolk en 
bestuurslid van de stich-
ting Gemeenteband Krobia 
– Schinnen 2e. De gelegen-
heidskoning werd Frans 
Kampkes, Amstenrade, 2e 
Jo Schoonbrood, Schinnen 
en 3e Albert Verheijden, 
Sweikhuizen.

Feestavond
s ‘Avonds zouden we naar de 
wigwam gaan. Maar het regen-
de pijpenstelen. Niet getreurd, 
een gesloten bestelbusje kwam 
eraan, iedereen in de donkere 
bestelruimte en op weg. Bij 

  Oud-burgermeester Frans Beckers werd benoemd tot erelid.

  Aankomst bij het schuttershuis 
in Rawicz.

 

  Wedstrijd met pistool.

Steden- en schuttersband met Polen

Schinnense schuttersdelegatie bezoekt Krobia
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de wigwam aangekomen ont-
waarden we in het halfdonker 
een echte indiaanse tipi, in 
hout opgetrokken van ruim 20 
meter hoog. Binnen was het al 
gezellig druk Hier werden we 
getrakteerd op speenvarken 
en andere lekkernijen, afge-
maakt met wodka of bier. Bij 
muziek van de jeugdharmonie 
en afgewisseld met accordeon 
en klarinetsolo’s ontstond een 
verbroederingsfeest zonder 
woorden. Naar huis, was er 
geen busje, dus te voet naar 
onze slaapplaats, met Jan Dols 
als geoefend tambour-maître 
met paraplu voorop. Begeleid 
door de accordeon en klarinet.

Vaandel-eer
Zondag was de H. Mis met 
inzegening van het vaandel en 
daarna een grote ceremonie op 
de markt. Er waren ruim 20 

gastschutterijen vertegenwoor-
digd met hun vaandel. Op de 
markt was het de beurt aan 
de sponsoren van de vlag om 
symbolisch spijkers te slaan bij 
de schildjes die op de vaandel-
stok waren bevestigd. Zoals in 
Polen gebruikelijk is, waren er 
vele toespraken. Daarna was 
er een kranslegging door oud-
burgemeester Beckers, geës-
corteerd door de Schinnense 
schutterij afvaardiging bij het 
monument van gefusilleerden 
in de Tweede Wereldoorlog. 
Deze ceremonie en de eer 
waarmee het vaandel geëerd 
en behandeld werd, deden me 
terugdenken aan het militaire 
vaandel. Op onze schutters-
feesten gaat het er soms anders 
aan toe.

Wodka, bier en 
speenvarken
Daarna ging het in optocht 
met de jeugdharmonie voorop 
terug naar de feestzaal. In de 
feestzaal namen alle genodig-
den plaats. Ruim �75 personen 
namen deel aan een feestmaal-

tijd. Gewoon een uitgebreid 
warm diner. Daarna vloeide 
tot ieders grote verbazing 
rijkelijk de wodka en halve 
liters bier. Bij het avondeten 
was er wederom speenvar-
ken. Frappant is dat om 22 
uur, sluitingstijd, alle Polen 
afscheid namen; de werkdag 
begint in Polen dan ook aan-
merkelijk vroeger dan hier in 
Nederland.

Verbroedering
Toen we ’s maandags vertrok-
ken hadden we allen, ondanks 
het feit dat buiten de tolken, 
niemand Pools sprak, toch 

een warm gevoel van verbroe-
dering en grote waardering  
voor de onnavolgbare Poolse 
gastvrijheid. Iedereen had het 
gevoel, dit nooit gemist te wil-
len hebben. Nu maar uitkijken 
naar het moment dat we de 
schutterij uit Krobia in zijn 
geheel kunnen ontvangen op 
een bondsschuttersfeest in 
Schinnen.

 Jo Schoonbrood

  De Polen stellen de prijs-
winnaars voor, vl.n.r.: Jo 
Schoonbrood (2e), gelegen-
heidskoning Frans Kampkes en 
Albert Verheijden (3e).

 

  Verbroedering bij het kampvuur.

  Het nieuwe vaandel van de 
schutterij (‘bractwo kurkowe’) 
van Krobia.

 

  Twintig vaandeldelegaties op de markt in Krobia.

  Kranslegging door de Schinnense schuttersdelegatie.
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Federatievoorzitter Peters en het OLS 1948
Geachte redactie,

Naar aanleiding van ‘n 
drietal artikelen in het 
tijdschrift betreffende het 
OLS �949 en de daar-
aan verbonden conflic-
ten wil ik graag enkele 
opmerkingen maken. De 
redacteur van het artikel 
in de Maas- en Roerbode 
�-7-�949 heeft toch 
voor een gedeelte gelijk 
gekregen; gelukkig is alles 
weer goed gekomen. De 
tijd zal het leren, is een 
gezegde dat ook hierop 
van toepassing kan zijn. 
Ik zal me daarom ook 
niet gaan bemoeien met gelijk 
of ongelijk. Dat specifieke OLS 
was voor mij een onvergete-
lijke ervaring. De schutterij 
waar ik lid van was, behaalde 
de 4e prijs mooiste kleding; 

de �e prijs fluitkorpsen en zelf 
mocht ik de �e prijs beste tam-

boer-maître verwerven. 
Als zestienjarige, bij het 
begin van je carrière, doet 
je dat iets en daarom is 
mij dit OLS altijd bijzon-
der bijgebleven. Op die 
leeftijd hoorde je wel van 
het conflict, maar het zijn 
toch andere zaken waar 
je belangstelling naar 
uitgaat.

Federatievoorzitter Lei 
Peters, die ook bonds-
voorzitter was van de 
Weerter Schuttersbond 
Eendracht Maakt Macht 
(EMM), herinner ik mij 
nog goed. Het hoofd der 

school in Ittervoort. Een man 
soms met een strenge blik, 
maar dat hoorde waarschijn-
lijk bij zijn baan. Een eerlijk 
en oprecht man welke als 
voorzitter EMM probeerde de 
schutterijen, na de moeilijke 
oorlogsperiode, met woord en 
daad weer overeind te krijgen. 
Met veel belangstelling volgde 
ik ook altijd zijn openingstoe-
spraken op de bondsfeesten, 
waarin hij daarvan uiting 
gaf. Hij werd op handen 
gedragen door de schutte-
rijen van EMM. De kwa-
lificatie ‘vasthoudendheid’ 
zal dan ook beter bij hem 
passen dan ‘halsstarrig’. 
Bij zijn standpuntbepa-
lingen liet hij zich zeker 
leiden door adviseurs, 
maar het aller-belang-
rijkste waren bij hem de 
meningen van de schut-
ters en aangesloten schut-
terijen. Dat dit conflict 
en alles wat er omheen 
gespeeld heeft veel van de 
man gevergd heeft, moge 
duidelijk zijn. Wie weet 
wat hij allemaal heeft 
moeten doorstaan. Kort 
erna is hij ziek geworden, iets 
wat hem ook noodzaakte ont-
slag te nemen als bondsvoor-

zitter. De notulen van de bond 
uit die periode geven nog eens 
aan wat er allemaal gespeeld 
heeft. De betreffende passages 
geven wij hiervan weer.

Uit het verslag buitengewone 
vergadering bond EMM d.d. 8 
aug. 1948, café Camp te Ell:
De voorzitter geeft een uit-
eenzetting waarom aan de 
Sacrament schutterij uit Neer 
het OLS niet is toegewezen 
door het federatiebestuur. Ook 
de heer Crist Aengevaeren 
van St.-Catharina Stramproy, 
welke in �927 het OLS heb-
ben gereorganiseerd, zegt dat 
het de bedoeling steeds was, 
om van elke schutterij slechts 
één zestal deel te mogen laten 
nemen. Waarna de verga-
dering het besluit van het 
Federatiebestuur goedkeurt.

Uit het verslag vergadering 
bond EMM d.d. 5 december 
1948, café Camp te Ell:
De voorzitter brengt de kwes-
tie Neer over het OLS ter 
tafel, hetwelk in handen van 
advocaten is. Hij geeft uitleg 

  Lei Peters trad terug als 
Federatievoorzitter na de 
harde noot van het OLS 1948.

 

  Christ Aengevaeren uit 
Stramproy, hervormer van het 
OLS, sprak zich uit tegen de 
creatieve oplossing van Neer.
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over het dubbele lidmaatschap 
bij de schutterijen in Neer. 
Hij had een onderhoud gehad 
met burgemeester Kortmann 
van Weert, welke bij arbitrage 
deze zaak het best zag geregeld. 
Iedere Bond van Limburgse 
Schutterijen moest zijn stand-
punt bepalen. Arbitrage of 
gerechtelijke uitspraak. Bij het 
laatste vroeg hij de vergadering 
voorlopig te mogen beschik-
ken over honderd gulden uit 
de bondskas ter bestrijding 
der onkosten. De heer Christ 
Aengevaeren van St.-Catharina 
Stramproy vraagt of het 
reglement van het OLS te 
Wessem iets over dergelijke 
gevallen inhoudt, wat ont-
kennend wordt beantwoord. 

Verder is hij van mening 
indien aan Neer het Oud 
Limburgs voor �949 zou wor-
den toegewezen, onze bond 
met geen enkele schutterij daar 
naar toe moet gaan en een 
nieuw Limburgs Schuttersfeest 
trachten op te richten. De heer 
Wulms uit Leuken vraagt of 
het reglement van de Federatie 
iets over dergelijke gevallen 
inhoudt, en of aan Heijthuysen 
het OLS is toegewezen door 
het Federatiebestuur. En of 
bij gerechtelijke procedure 
onze bond geen certificaat 
van onvermogen kan krijgen 
[red: om de proceskosten 
niet te hoeven betalen]. De 
eerste vraag wordt door de 
voorzitter ontkennend beant-

woord, maar hij wijst op het 
gewoonterecht - lid van een 
schutterij. Indien aan Neer 
het Oud Limburgs zal worden 
toegewezen, zal Heijthusen 
hiervan afstand doen. Voor het 
certificaat van onvermogen 
zal worden geïnformeerd. Ten 
slotte wordt met algemene 
goedkeuring der vergadering 
uitspraak gedaan. Men is 
tegen een arbitragecommis-
sie en het Federatiebestuur 
wordt gemachtigd voorlopig 
over honderd gulden uit de 
bondskas te beschikken voor 
eventuele kosten. En indien 
aan Neer tenslotte toch het 
OLS zou worden toegewezen, 
geen enkele schutterij van 
onze bond er naar toe zal 

gaan, en te trachten een 
nieuw Limburgs 
Schuttersfeest op 
te richten met een 
nieuw reglement.

Nadere infor-
matie
Op de jubi-
leumfeesten, 
respectievelijk 
op �5 mei �949 
te Stramproy 
en �2 juni te 
Hunsel geeft 
bondsvoor-
zitter Lei 
Peters bij 
de opening 
nadere infor-
matie over 
de kwestie 
Neer. Op 
het jubile-
umfeest 
bij St.-
Antonius 

  Het was lang onzeker wie het OLS 1949 zou organiseren. Neer claimde de overwinning, 
uiteindelijk was het toch Heythuysen dat het feest ter hand nam, waardoor de gemoederen 
in schuttersland weer enigszins bedaarden. Affiche van het OLS 1949

 Limburgs Schutterij Museum Steijl.

Juni 2006

te Stramproy op 2� augustus 
�949 is voorzitter Peters van-
wege ziekte afwezig.

Uit het verslag vergadering 
bond EMM d.d. 5 maart 1950, 
café Camp te Ell:
Ondervoorzitter Hermans 
opent de vergadering. Het 
verheugde hem dat voorzit-
ter Peters zover hersteld is 
dat hij deze vergadering weer 
kan bijwonen, maar hem had 
verzocht deze te willen leiden. 
Voorzitter Peters geeft nog 
uitleg over de werkwijze, welke 
het Federatiebestuur gevolgd 
had in de bekende kwestie 
Neer over het OLS. Voorzitter 
Hermans dankt de heer Peters 
voor gevolgde gedragslijn en 
deze toelichting.

Uit het verslag vergadering 
bond EMM d.d. 11 maart 
1951, café Rutten te Weert:
Door afwezigheid van de 
voorzitter stond de verga-
dering onder leiding van 
ondervoorzitter Hermans uit 
Grathem. De voorzitter leest 
een brief voor van dhr. Peters 
uit Ittervoort, waarin hij tot 
zijn spijt zich genoodzaakt ziet 
wegens gezondheidsredenen 
ontslag te nemen als
bondsvoorzitter. Door den 
heer Hermans worden harte-
lijke dankwoorden gericht aan 
het adres van den scheidende 
voorzitter, in verband met 
zijn houding recht door zee. 
Steeds werd door hem de orde, 
eerlijkheid en matigheid tot 
het uiterste doorgevoerd, in 
Bonds- en Federatiebelang. 
Voor diens verdienste werd hij 
onder algemeen applaus tot 
erevoorzitter benoemd.

 Bèr van Hoef ()
Erevoorzitter, Kantonnale Bond 
EMM Weert e.o.

Naschrift: wijlen Bèr van Hoef 
(overleden 2006) reageerde met dit 
artikel op het artikel van Wim Pijpers 
en Ger Peters ‘OLS 1948 kreeg een 
vervelend staartje (3). Naer haet ‘m 
geraoke!’, in: LS 69, 22-24.



Kampioenschap OLS
NATTENHOVEN - Verslag van het persoonlijk 
kampioenschap van de OLS Federatie, georganiseerd 
door schutterij St. Hubertus Nattenhoven, op zaterdag 
28 en zondag 29 april 2007.

Er waren in totaal 298 schut-
ters aangemeld voor dit 
persoonlijk kampioenschap, 
waarvan �� in de categorie 
jeugd. Met 264 schutters en 
�� jeugdleden werd effectief 
begonnen met de kaveling. 
Meteen werd duidelijk dat, 
ondanks de goede organisatie, 
de omstandigheden niet ideaal 
waren. De temperaturen waren 
door de warme maand april 
al zomers te noemen, en daar 
kwam nog bij dat de stand van 
de zon in het nadeel van de 
schutters werkte.

Jeugd
Na de gebruikelijke drie ron-
den op bölkes van �,5 cm, 
bleven nog maar �57 schut-
ters en vier jeugdigen over. 
Toen de kaveling hervat werd 
op de bölkes van � cm, ging 
het erg hard met de uitval-
lers. In de eerste ronde 45, 
in de tweede ronde 39 en 
pas in de derde ronde daalde 
het aantal missers tot een 
normaal peil, namelijk �4, 
�� en 8. Bij de jeugd viel om 
�5.45 uur al de beslissing. De 
3e prijs werd behaald door 
Dorien Vanclooster van St.-
Amandus Opglabbeek, met 
slechts �3 treffers, de 2e prijs 
was voor Lize Veuskens van 

HH. Harlindis & Relindis 
Ellikom met �9 treffers en de 
overwinning was voor Maartje 
Slenders, van St.-Amandus 
Opglabbeek.

Persoonlijk kampioen
Op dat moment waren nog 48 
schutters in wedstrijd voor de 
titel van persoonlijk kampioen.
Omstreeks 20.00 uur werd de 
kaveling stopgezet, met nog 
22 schutters in competitie. Er 
waren toen 96 kavelschoten 
gedaan. Op zondag was ieder-
een goed op tijd aanwezig, om 
verder te kavelen. Maar ook nu 
liet het zich aanzien dat de zon 

de grote moeilijkheidsfactor 
zou worden. Zes missers in de 
eerste ronde en vijf in de twee-
de maakten dat de top tien al 
vlug bereikt was. Met nog vijf 
deelnemers ging de pauze in, 
en na de hervatting om �2.30 
uur ging het plotseling heel 
snel. Konden de schutters nog 
enkele ronden standhouden, 
op drie ronden tenslotte was 
om �3.00 uur de nieuwe kam-
pioen bekend.

Algemeen
De finale van dit goed georga-
niseerd persoonlijk kampioen-
schap is in mineur geëindigd.
Nadat Wim Aendenroomer 
van St.-Urbanus Maasniel zijn 
258e punt miste, besloot Jaak 
Veuskens van HH. Harlindis & 

Relindis Ellikom om afstand te 
doen van de titel ten voordele 
van Rob Schouteden en niet 
meer verder te schieten. De 
titel was voor Ellikom, maar 
dit voor de rest prima verlopen 
kampioenschap was het waar-
dig om een winnaar te krijgen 
door het schieten, en dat is nu 
niet gebeurd. Misschien moe-
ten wij ons hierbij toch vragen 
stellen.
Voor het overige kunnen 
wij stellen dat de organisatie 
prima was, alleen bleek ook 
nu weer dat elk kampioen-
schap zijn eigen verloop kent, 
waarbij factoren een rol spelen 
waar niemand vat op heeft.

 Peter Ressen

De uitslag bij de jeugd
 �. Maartje Slenders St.-Amandus Opglabbeek 0 treffers
 2. Lize Veuskens HH. Harlindis & Relindis Ellikom   �9 treffers
 3. Dorien Vanclooster St.-Amandus Opglabbeek �3 treffers

De uitslag in de categorie 16 +
 �. Rob Schouteden HH. Harlindis & Relindis Ellikom 258 treffers
 2. Jaak Veuskens HH. Harlindis & Relindis Ellikom 258 treffers
 3. Wim Aendenroomer St.-Urbanus Maasniel 257 treffers
 4. René Ressen St.-Martinus Kinrooi 25� treffers
 5. Jean Paredis St.-Martinus Niel bij As 240 treffers
 6. Jean Vaneygen St.-Servatius Raam 2�7 treffers
 7. Jozef Vaesen HH. Harlindis & Relindis Ellikom �34 treffers
 8. Mathieu Versleegers St.-Laurentius Bocholt �32 treffers
 9. Ton Clercx St.-Martinus Asenray ��6 treffers
 �0. Jan Ceyssens St.-Sebastiaan Grote Brogel ��� treffers
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Uniformen Linne 
te koop

Te koop aangeboden: 
35 schutters uniformen 
van St.-Martinus Linne. 
Tegen elk aannemelijk 
bod! Info: 0475 - 461889

f  Schutterij St.-Martinus Linne in de uniformen van de 
elite-eenheid de Bersaglieri (scherpschutters), die sinds 
de oprichting van het korps door de markies Della 
Marmora in 1835 het gemis aan jagers goed maakte. 
Aanvankelijk hebben de Bersalieri het leger van het 
staatje Piedmont versterkt, ze hebben onder meer tijdens 
de Italiaanse eenwording tegen de Paus en zijn zouaven 
gevochten, waarna ze een vaste plaats kregen in het 
Italiaanse leger. Het korps is herkenbaar aan de typische 
zwarte hanenveren (LW).           Foto: Luc Wolters, �996
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Schutterscombinatie Noord-Limburg 2007

Sint-Antonius en Sint-Petrus Baarlo winnaar
HORST – Op zaterdag 16 juni 2007 is de vierde en 
laatste schietwedstrijd van de Schutterscombinatie 
Noord-Limburg geschoten bij St.-Lucia Horst. 
Door omstandigheden kon slechts op een vijftal 
schietharken geschoten worden, echter dit leverde 
geen noemenswaardige problemen op. De schutters 
hadden soms wel te kampen met de wisselende 
weersomstandigheden, fel zonlicht afgewisseld door 
enkele zware regen- en hagelbuien. Maar de wedstrijd 
werd toch volledig uitgeschoten.

De strijd in de A-klasse was 
ongemeen spannend. Koploper 
St.-Lambertus Helden had 
aan enkele feilloze schiet-
ronden genoeg om de zege 
veilig te stellen, maar twee 
missers gooien roet in het 
eten en in de eindklassering 
bleek dat zij zelfs buiten de 
podiumplaatsen viel. In het 
algemeen klassement was de 
strijd in alle klassen ontzet-
tend spannend. Winnaar van 
de A-klasse werd Sint Antonius 
en Sint Petrus Baarlo met 252 
punten. Tweede werd op basis 
van het dagklassement en de 
resultaten van de B-klasse Sint 
Sebastianus Sevenum en derde 
werd Sint Lucia Horst.

Ook in het totaal klasse-

ment ging de eindzege naar 
Sint Antonius en Sint Petrus 
Baarlo, die deze eretitel over-
neemt van Sint Hubertus te 
Beringe. Namens de deel-
nemende verenigingen van 
de Schutterscombinatie 
Noord-Limburg willen wij 
de organisatie bedanken, 
bestaande uit Tiny van Rengs 
(St.-Lucia Horst), Peter-Paul 
Ketelings (St.-Antonius & St.-
Petrus Baarlo), Piet en Bernie 
van Lierop (beiden van ’t 
Zandakker St.-Jan Venray). 

Natuurlijk ook een woord 
van dank richting de orga-
nisatoren in het jaar 2007: 
Ons Genoegen Siebengewald, 
’t Zandakker St.-Jan Venray 
en St.-Lucia Horst. Door de 

extreme weersomstandigheden 
was het voor St.-Sebastianus 
Sevenum niet mogelijk om een 

wedstrijd te organiseren.

 Bernie van Lierop

Eindklassement A-Klasse
�. Sint Antonius en Sint Petrus Baarlo 252 pt
2. Sint Sebastianus Sevenum 250 pt
3. Sint Lucia Horst 250 pt
4. Sint Lambertus Helden 250 pt
5. Ons Genoegen Siebengewald 249 pt

Eindklassement B-Klasse
�. Sint Sebastianus Sevenum 243 pt
2. Sint Lambertus Helden 243 pt
3. ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray 242 pt

Eindklassement C-Klasse
�. ’t Zandakker Sint Jan Venray C2 245 pt
2. Sint Hubertus Beringe 240 pt
3. ’t Zandakker Sint Jan Venray C� 235 pt

  Peter Rosenberg (links, van St.-Antonius & St.-Petrus Baarlo) ont-
vangt uit handen van Tiny van Rengs de wisselbeker voor de over-
winning van de Schutterscombinatie Noord-Limburg. In het midden 
bondssecretaris Bernie van Lierop.

 

KONINGINNEJURKEN
en

BRUIDSJURKEN
Alleen nieuwe jurken, 300 stuks,

minder dan de helft van de winkelprijs.

VERKOOP OP AFSPRAAK

Avond-, cocktail- en koninginnekleding.
Open: ma. en do. van 13-17 uur;

za. van 10-16 uur.
‘s Morgens bellen (043) 604 13 02

LOUISE MODE
Vroenhof 10 - Valkenburg-Houthem

(zie ook Gouden Gids)
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Achttien jubilarissen gehuldigd

Twee Koninklijke onderscheidingen in Amstenrade
AMSTENRADE – Aan de vooravond van het tweede 
bondsfeest van de bond St.-Gerardus werden in 
Amstenrade achttien jubilarissen gehuldigd vanwege 
hun langjarige staat van dienst bij schutterij  
St.-Gertrudis.

Frans Kampkes, Remy Koetje, 
Bas Kouwenberg, Kamiel 
Meijers, Tjeu Roberts, Henry 
Theunissen en Patrick 
Vlierman vierden hun �2½ 
jarig jubileum.
Leon Franssen, Nico Kouwen-
berg, Jan Meijers, Wiel 
Meulenberg, Patrick Scholl en 
Lei van Venrooij zijn inmid-
dels al 25 jaar van de partij.
Jan Roberts is 40 jaar lid en 
Jan van Cep en André Meijers 
hebben de 55 jaar vol gemaakt.
De twee nestors van de schut-
terij, Mei Roberts en Wiel 
Kruitwagen zijn beiden al 
70 jaar lid van schutterij St.-
Gertrudis.
Aan het eind van de huldi-
ging door bondsvoorzitter 
Karel van Knippenberg kwam 
burgemeester Berry Link van 
Schinnen om de jubilarissen 
toe te spreken; in het bijzonder 

secretaris Nico Kouwenberg 
en penningmeester Lei van 
Venrooij, die beiden benoemd 
werden tot lid in de orde van 
Oranje Nassau.

Secretaris  
Nico Kouwenberg
Nico Kouwenberg is 25 jaar 
lid van St. Gertrudis. Hij is 20 
jaar tamboer-majoor geweest 
van de drumband, waarna hij 
die functie heeft overgedragen. 
Sinds circa �993 maakt hij deel 
uit van de muziekcommis-
sies van de bond St.-Gerardus 
en van de Zuid-Limburgse 
Federatie. Sinds 2000 is hij 
secretaris van schutterij 
St.-Gertrudis en een aantal 
jaren is hij penningmees-
ter geweest van de stichting 
Kasteelparkfeesten. Voorts is 
hij al 28 jaar tamboer-majoor 
van fanfare Harpe Davids 

uit Brunssum en ook in deze 
vereniging heeft hij een aantal 
jaren als bestuurslid gefun-
geerd.

Penningmeester  
Lei van Venrooij
Leo van Venrooij is 25 jaar 
lid van St.-Gertrudis en 
sinds circa 200� is hij Wiel 
Kruitwagen opgevolgd als pen-
ningmeester. Verder is hij 20 
jaar lid van toneelvereniging 

‘Onger Os’, waar hij vanaf de 
oprichting als penningmeester 
fungeert. In zijn jonge jaren is 
hij actief geweest als trainer en 
begeleider van een succesvolle 
A-jeugd bij de voetbalvereni-
ging Amstenrade en ook het 
bekende Countryfestijn van 
Amstenrade heeft jarenlang 
van zijn diensten geprofiteerd.

Voor beide leden geldt dus 
een breed terrein van verdien-
sten, in het bijzonder voor de 
gemeenschap Amstenrade.

 André Meijers  De 18 jubilarissen die in Amstenrade gehuldigd werden.

  Secretaris Nico Kouwenberg 
krijgt de felicitaties van burge-
meester Link.

 

  Decorandus penningmeester 
Lei van Venrooij.
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‘es u kauf neet wilt zoepe’

Vrolijke schuttersverhalen
AMSTENRADE - Tijdens het bondsschuttersfeest van 
schutterij Sint-Gertrudis uit Amstenrade afgelopen juni 
werd door Leon Franssen, jubilerend lid, een boekje 
gepresenteerd over alledaagse gebeurtenissen van een 
schutter.

In tegenstelling tot veel andere 
schuttersboeken is dit jubi-
leumboekje geen verslag van 
allerlei historische gebeurte-
nissen van de Amstenraadse 
schutterij. Leon vond zijn 
inspiratie in de dagelijkse 
gebeurtenissen van een schut-
ter in zijn vereniging. Typische 
zaken zoals de vergelijking 
tussen sport en de schutterij, 
seks, bestuursperikelen, de bij-
zondere muziek van de drum-
band en de reden waarom een 
schutter lid is van zo’n prach-
tige vereniging als de schutterij 
komen aan de orde.
Het boekje is een geweldige 
verhalenbundel geworden en 
draagt de stereotype titel ‘es u 

kauf neet wilt zoepe’. De ver-
halen hebben een geheel eigen 
stijl en vormen een verzame-
ling van anekdotes en emoties 
uit de schutterswereld zoals 
alleen een schutter ze kan bele-
ven en beschrijven. Het boek is 
fraai geïllustreerd met kunst-
foto’s van schutterstaferelen. 
De foto’s zijn gemaakt door de 
kunstacademiestudent Pieter 
Roberts.
Het is daarom een aanrader 
voor iedereen die de schutterij 
maar ook de recente historie 
van de schutterij een warm 
hart toedraagt. Een schutter 
verliest zich in de verhalen 
door de herkenning van zijn 
eigen belevingen en zijn liefde 

voor het schutterwezen. 
Een niet-schutter wordt 
geraakt door de enorme 
waarde van het schutters-
wezen zoals blijkt uit het 
dagelijkse doen en laten 
van een schutterij. Het 
is een mooie aanvulling 
voor iedereen die van schut-
terijen houdt maar ook verrast 
wil worden door zijn eigen 
diepe gevoelens voor de schut-
terij. U leest dit boekje met een 
glimlach op uw gezicht in één 
adem uit.

De verhalenbundel is te koop 
voor € �2,25 in schutterslo-
kaal Jan van Cep, Hoofdstraat 
�� in Amstenrade, via de mail 
schjut@planet.nl of via de 
internetsite van schutterij St.-
Gertrudis: http://schutterij.
amstenrade.net/ Natuurlijk 
kunt u tijdens de schuttersfees-

ten een lid van St.-Gertrudis 
Amstenrade aanspreken en 
vragen naar dit bijzondere 
kleinood. De schutters zijn te 
herkennen aan hun typische 
rode uniformen.

 Schutterij St.-Gertrudis

Foto’s:

Enkele opnames van Pieter Roberts, 

die de alledaagse schuttersbelevenissen 

illustreren.

  Auteur Leon Franssen presen-
teert zijn verhalenbundel ‘es u 
kauf neet wilt zoepe’.

 

Van de bestuurstafel

Er is geen bestuursvergadering 
van het OLS geweest, waarover 
afzonderlijk bericht wordt. Wel 
enkele mededelingen:
•  Er is een brief van de 

K.N.S.A. ontvangen dat 
de vereniging van OLS-

Buksmeesters per �6 juli offi-
cieel als lid is geaccepteerd.

•  Op 25 juli is er een over-
leg op het Provinciehuis te 
Maastricht geweest met ir.  
G. Hagen over hoe het verder 
moet met de Handreiking 
Traditioneel Schieten in 
Limburg na de uitspraak van 

de Raad van State.
•  Dan heeft de OLS-Federatie 

op �0 juli 2007 al een eerste 
oriënterend gesprek gehad 
met burgemeester  
J. Creemers van de gemeente 
Maaseik en met de winnaar 
van het OLS-2007, schutterij 
St.-Dionysius uit Opoeteren 

over het komende OLS 2008 
te Opoeteren.

•  De receptie van de OLS-
winnaar vindt plaats op 
vrijdag �4 september 2007 
in het Cultureel Centrum te 
Neeroeteren.

 Jac van der Vorst
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Voor u gelezen:

Schutterij – Broederschap Sint Andreas  
‘Op voet van gelijkheid’
MELICK - Het boek telt 120 pagina’s, bevat ontzettend 
veel kleurenfoto’s, is uitgegeven in een handzaam 
formaat en is geschreven door Wim Pijpers. Reeds in het 
vorig nummer van het Limburgs Schutterstijdschrift 
werd op pag. 29 melding gemaakt van deze uitgave. Het 
boek werd uitgegeven ter gelegenheid van het 375-jarig 
jubileum van de schutterij uit Melick en werd in maart 
gepresenteerd. 

Broederschapgedachte
In het woord vooraf stelt 
Pijpers dat in veel boekwerken 
over schutterijen de schrijvers 
zich hebben laten verleiden 
tot het kopiëren van reeds 
bestaande werken zonder zelf 
onderzoek te verrichten. Juist 
hierdoor is het beeld ontstaan 
dat de meeste schutterijen een 
overwegend militaire oor-
sprong zouden hebben. Echter 
volgens Pijpers zijn hier te wei-
nig concrete bewijzen voor en 
deze leveren bij nadere bestu-
dering ook nog eens de nodige 
vragen op om dit standpunt 
goed te kunnen onderbouwen. 
Mede door zijn gesprekken 
met drs. Jos Gerits is Pijpers 
de mening toegedaan dat door 
diens doctoraalscriptie het 
Limburgse Schutterswezen 
een duidelijke verklaring heeft 
gekregen van haar werkelijke 
(!) verleden. Hiermee neemt 

Pijpers duidelijk stelling 
tegen de ‘beschermtheorie’ 
en wordt ervoor gekozen om 
het ontstaan van schutterijen 
te verantwoorden vanuit de 
broederschapgedachte. Juist 
dit gegeven maakt dat dit boek 
niet mag ontbreken in de col-
lectie van de liefhebber. 

Breed publiek
Pijpers houdt ook woord dat 
de inhoud en de opzet van het 
boek voor een breder publiek 
toegankelijk zijn. In een enkel 
gekleurd kader wordt kort 
uitleg gegeven over een alge-
meen stukje geschiedenis. 
Daarnaast wordt dan de situ-
atie beschreven zoals deze in 
Melick geldt. Aan de hand van 
items als ‘Het vogelschieten, 
De commandant, Het schieten’ 
etc. worden alle facetten van 
het schutterswezen behandeld. 
Eenieder die niet op de hoogte 

is van de schutterij, zou na het 
lezen van dit boek als ingewijd 
kunnen worden bestempeld. 
Het boek is dan ook tevens te 
zien als een soort van encyclo-
pedie over het schutterswezen. 
De schuttersalmanak van 
Gerits uit �988, uitgegeven ter 
gelegenheid van het ZLF in 
Sweikhuizen, prijkt prominent 
in de literatuurlijst. Het betreft 
nu zeker geen heruitgave, maar 
het idee is hergebruikt. Echter 
nu worden de items door de 
rijkelijk aanwezige (bijna op 
elke pagina een illustratie!) en 

in kleur uitge-
voerde foto’s 
extra onder-
steund. En 
daarbij wordt 
de situatie 
zoals deze voor 
schutterij–
broederschap 
St.-Andreas in 
Melick geldt, 
nog eens extra 
beschreven.

Bijzonder boek
Afsluitend wil ik Wim Pijpers 
feliciteren met dit bijzondere 
boek. Opzet, aanpak, leesbaar-
heid en verzorging maken 
dit boek tot voorbeeld voor 
anderen. Een punt van kritiek 
wil ik ook geven: het is jam-
mer dat een aantal pagina’s 
in beslag worden genomen 
door grote advertenties van 
sponsoren. Echter dit draagt er 
wel aan bij dat het boek voor 
slechts € 6,50 (inclusief ver-
pakking en porto) besteld kan 
worden. Overmaken op reke-
ningnummer �3.30.0�.490 van 
schutterij St.-Andreas Melick 
o.v.v. jubileumboek. U kunt 
zich ook richten tot de schrij-
ver zelf, de heer Wim Pijpers, 
tel. 0475 – 492868, e-mail:  
elsopdeven@planet.nl.

 Twan Stemkens

  Schutterij St.-Andreas Melick 
tijdens de optocht van het OLS 
2007.              Foto: Fred Vliegen

 

  In de statuten van 1778 wordt de oprichting in 1632 van de ‘Schützen bruderschaft 
binnen Melich’ vermeld ‘unter dem Schuz des H: Apostels ANDREAS’. 



Schuttersdefilé 
 

Dit jaar mocht ik voor de �5e maal
op het Oud Limburgs Schuttersfeest 
in Nederweert een bonte stoet
van �60 schutterijen langs zien trekken.
 
Het is telkens overdonderend
om uit vele dorpen en steden
van Nederlands en Belgisch Limburg 
trotse schutters te zien paraderen 
met koningen en keizers 
en vooral ook hun koninginnen 
in de fraaiste kostuums.

Het is natuurlijk 
prachtige folklore die in een sportieve krachtmeting 
eindigt bij het bolletjesschieten.

Maar waar ik ronduit trots op ben
is dat we in Limburg deze vorm
van vereniging hebben gevonden en doorgegeven,
waar mensen van allerlei slag 
zich kennelijk thuis voelen 
en er ronduit mogen zijn.

Het is hartverwarmend om te zien
hoe elkeen bij het defilé echt zijn beste beentje voorzet
en trots en zelfverzekerd in de groep 
zich durft te presenteren op z’n best.

Het doet er niet toe of je lang bent of kort, 
broodmager of stevig rond:
er wordt niet gekeken naar diploma of komaf: 
het gaat erom of je hart hebt voor de schutterij.

En duizenden mannen, en ook steeds meer vrouwen 
blijken vol zelfvertrouwen en zichtbare trots 
mee te stappen in het defilé.
Onze schutterij mag gezien worden!

En dat alles onder het patroonschap
van een keur van heilige namen, 
van St. Sebastiaan tot St. Lucie.

+ Frans Wiertz
bisschop van Roermond 

Bronvermelding: 
overgenomen met permissie 
van Monseigneur Wiertz 
uit huis-aan-huisblad Keerpunt
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Jubilarissen
25 jaar
- F.H. Beaumont St.-Joseph Buchten
- J. Bongers St.-Petrus Roggel
- R. Bongers-Heynen St.-Petrus Roggel
- E.G.H. Evers St.-Severinus Grathem
- H.Th. Geerlings St.-Barbara Reuver
- W.A.J.M. Koken St.-Sebastianus Spekholzerheide
- B. Kurstjens St.-Urbanus Montfort
- L.J. Lasoe D.D. Stadsschutterij Maastricht
- A.M. Linssen St.-Rochus Stevensweert
- F.E.M. Litjens St.-Leonardus Panningen-Egchel
- A. Meuwissen St.-Urbanus Montfort
- W. Nissen St.-Urbanus Montfort
- W.J.H. Nouwen Jurylid E.M.M.-Weert
- J.H.J. Peters Prins Hendrik St.-Odiliënberg
- R.Rosseel HH. Nicolaas & Antonius Budel
- W.J. van Geffen Prins Hendrik St.-Odiliënberg
- K. van Pol St.-Urbanus Montfort

40 jaar
- Jacques Bessems St.-Paulus Epen
- J.H.W. Gelissen St.-Joseph Buchten
- J.A. Janssen St.-Joseph Buchten
- R.D.C. Janssen St.-Joseph Buchten
- W.G.M. Janssen Prins Hendrik St.-Odiliënberg
- H. Kleinstra St.-Martinus Linne
- L.H.P. Nulens HH. Nicolaas & Antonius Budel
- A.J. Reinders St.-Joseph Buchten
- W.F. Rüland St.-Michaël Chevremont

50 jaar
- H.C.N. Bongers St.-Rochus Stevensweert
- H.H.M. Cox St.-Joseph Buchten
- M. Hillebrand St.-Michaël Chevremont
- J.J.H. Timmermans Prins Hendrik St.-Odiliënberg
- J. van Roij St.-Petrus Roggel

60 jaar
- Jef Notermans St.-Paulus Epen
- M.H. Eurlings Prins Hendrik St.-Odiliënberg
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Onder de schietboom...
Koningsvogelschieten 
Oirsbeek
OIRSBEEK - Op �7 mei j.l., 
Hemelvaartsdag, vond in 
Oirsbeek het traditionele 
koningsvogelschieten plaats 
van de Koninklijke schutterij 
St.-Lambertus. Wat ’s morgens 
als een druilerige dag begon, 
veranderde in een mooie en 
geslaagde dag. Nadat pastoor 
Cordewener onze twee nieuwe 
buksen had gezegend, begon 
de wedstrijd. Een groot aantal 
toeschouwers genoot, soms 
zelfs onder een aangenaam 
schijnend zonnetje,
van een spannende strijd. 

�32 Schoten lang hield de 
koningsvogel stand. Maar met 
het �33e schot slaagde Alfons 
Duisings erin zijn weerstand te 
breken. Alfons vormt met zijn 
Nicolle  met recht het trotse 
nieuwe koningspaar 2007. De 
burgervogel hield het bedui-
dend langer vol.. Met het 2�4e 
schot viel de eer van burger-
koning 2007 te beurt aan onze 
burgemeester Link. De eerste 
Burgemeester-Burgerkoning 
in de geschiedenis van onze 
schutterij!

Koningspaar  
Jos en Paula de Boer 
verovert Duitsland
MAASBREE/GELDERN - Het 
koningspaar van schutterij 
St.-Anna uit Maasbree, Jos en 
Paula de Boer, heeft op maan-
dag �� juni de harten van de 
leden van vele Duitse schut-
terijen in Geldern-Veert gesto-
len. St.-Anna was er als enige 
Nederlandse schutterij uitge-
nodigd om de viering van 700 
jaar Geldern-Veert op te luis-
teren. Samen met alle schutte-
rijen uit de stad Geldern werd 
deelgenomen aan het ‘Ball 

der Könige’, waarbij alle nog 
in leven zijnde koningsparen 
van de stad Geldern aanwe-
zig waren. Het was een mooi 
feest, waarbij de Johannis 
Bruderschaft Geldern-Veert 
het Maasbreese koningspaar 
een mooi boekwerk aanbood 
over het koningsschieten in 
Maasbree, waar de Duitsers 
als gasten aanwezig waren. De 
vriendschapsbanden werden 
aangehaald, zodat de Duitse 
schuttersvrienden jaarlijks een 
uitwisseling zullen houden 
met de Maasbreese schutterij.

   Alfons Duisings, koning in 
Oirsbeek.

 

   Burgemeester Link van Schinnen (midden met echtgenote)  
werd burgerkoning in Oirsbeek.

Jos de Boer nieuwe 
koning St. Anna
MAASBREE - Jos de Boer 
(63) uit Amersfoort heeft 
voor een unicum gezorgd. De 
Amersfoorter zag na zeven jaar 
zijn wens in vervulling gaan: 
koning worden van schutterij 
St.-Anna. Met het ��3e schot 
schoot hij de koningsvogel af. 
Hij is de eerste niet-Limburger 
die koning van schutterij St.-
Anna is geworden. Jos had 
ogenschijnlijk een voorgevoel 
gehad dat hij schutterskoning 
zou worden, want hij had een 
koningsspeech voorbereid. 
Het schieten was uitermate 
spannend. Onder toeziend oog 
en met medewerking van het 
complete college van B&W 
werd koning Jos geïnstalleerd. 

In de regionale kranten 
in de provincie Utrecht 
en vooral in Amersfoort  
werd uitgebreid aan-
dacht besteed aan het 
koningsschap van Jos de 
Boer bij een Limburgse 
schutterij. Tijdens de 
zeer drukke konings-
receptie met ook vele 
gasten uit Amersfoort 
werden erevoorzitter 
Dré  Timmermans en 
penningmeester Jan 
Wijnen door erebe-
stuurslid Wim Smedts 
van de bond Juliana 
in het zonnetje gezet 
wegens hun zilveren 
schuttersjubileum. Zij 
ontvingen beiden de zil-
veren bondsspeld.

   De Amersfoorters Paula en Jos de Boer 
vormen het nieuwe koningspaar van 
Maasbree.

   Jos en Paula de Boer samen met het oudste nog levende Duitse 
koningspaar uit Geldern.
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In Klimmen werd André 
Lambij koning
KLIMMEN - Bij her 
koningsvogelschieten van 
St.-Sebastianus Klimmen op 
Pinkstermaandag is André 
Lambij de nieuwe koning 
geworden. André is al sinds 
zijn geboorte lid van de 
Broederschap en bekleedt de 
rang van officier. Het is niet de 
eerste keer dat hij het konings-
zilver draagt want in �993 
wist hij de vogel ook al eens 
‘van zijn stuk’ te schieten. De 
koningsvogel die voor de 43e 
keer was vervaardigd door de 
nestor van de Broederschap, 
Harrie Kickken, was bijzonder 
taai en viel pas bij het 238e 
schot! Het was overigens de 
laatste keer dat de 84-jarige 
Harrie onze koningsvogel heeft 
vervaardigd. Hij heeft deze 
taak inmiddels overgedragen 
aan jachthoornblazer Roger 
Spit. 

Koningen schutterij  
St.-Catharina 
STRAMPROY - Op Tweede 
Paasdag, maandag 9 april, 
opende schutterij St.-
Catharina traditiegetrouw 
het schuttersseizoen met 
het vogelschieten. Nadat 
beschermheer Wim Maes thuis 
was afgehaald, trok de schutte-
rij naar koning Koen Kwaspen. 
Deze kan samen met zijn 
koningin Githa van Bolderen 
al koningspaar van het OLS 
2006 terugkijken op een 
prachtig jaar. Na een geweldige 
ontvangst bij de familie van 
de koning, ging de schutterij 
naar het Schuttersheim. Nadat 
de koning van het zilver was 

ontdaan, barstte de strijd om 
de koningstitel 2007 los. Bij de 
jeugd- en aspirant-leden scho-
ten �6 personen mee om de 
titel ‘Alternatieve koning 2007’. 
Bij het 38e schot werd Koen 
Keijers de nieuwe koning bij 
de jeugd. Bij de senioren, die 
met 26 deelnemers de strijd 
begonnen, duurde het heel 
wat langer, voor de vogel van 
de kraan op de grond terecht-
kwam. In de achtste ronde 
werd na �80 schoten Peter 
Segers koning 2007, voor de 
vierde maal in zijn schuttersle-
ven. Evenals in �989, �997 en 
�998 is Peter wederom koning 
van St.-Catharina.

   André Lambij schutterskoning 
in Klimmen.

Koningen  
St.-Remigius 
Meerssen
MEERSSEN - Het nieuwe 
koningspaar van schutterij 
St.-Remigius Meerssen is 
Jos Brouwers en Janneke 
Knaapen. Nieuwe burger-
koning is Maarten Lexis.

Giel Blom koning St.-
Maternus Wijlre 2007
WIJLRE – De strijd om het 
koningschap was dit jaar ver-
rassend snel afgelopen, al na 
�37 schoten wist Giel Blom 
een toch nog behoorlijk groot 
stuk van de koningsvogel 
naar beneden te halen. Giel 
is lid van de exercitieploeg 
en verdienstelijk schutter in 
het A-zestal. In de winter 
giet de OLS-gediplomeerde 
buksmeester zo’n zes tot zeven 
duizend loden kogels. Op 
vrijdagavond voor Pinksteren 
werd de koningsden geplant 
bij het huis van Giel Blom.

   Het nieuwe koningspaar van 
schutterij St.-Maternus Wijlre 
tijdens het ZLF.

   De koningen van St.-Catharina, Koen Keijers (l.) en Peter Segers (r.).

   Erevoorzitter Wiel Dackus met de oorkonde van de Willem Kohl-stichting. 
Rechts burgemeester Bogman van Simpelveld.Foto: website schutterij

Onderscheiding voor 
St.-George Simpelveld
SIMPELVELD – Tijdens het 
koningsvogelschieten is schut-
terij St.-George Simpelveld 
begiftigd met de Willem Kohl-
prijs. 
Dit is een door de gelijkna-
mige stichting in het leven 
geroepen onderscheiding 
voor verenigingen die zich op 
cultureel, sportief en maat-
schappelijk vlak manifesteren 
in de gemeente Simpelveld. 
Schutterij St.-George heeft 
in de afgelopen decennia een 
behoorlijke groei en bloei 
doorgemaakt en vormt thans 

een niet meer weg te denken 
element in het Simpelveldse 

verenigingsleven.
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Nieuwe Koning  
Oost-Maarland
OOST-MAARLAND –  
Pinkstermaandag werd te 
Oost-Maarland weer het twee-
jaarlijks vogelschieten geor-
ganiseerd. Het koningspaar 
Hans en Nette werd aan huis 
afgehaald; waarna de eregasten 
zich bij erevoorzitter Twan 
Rompelberg bij het gezel-
schap aansloten. Hieronder 
waren gravin De Liedekerke 
en haar zoon Rafaël, pas-
toor Dohmen, burgemeester 
Manon Pelzer, wethouders van 
de gemeente Eijsden, alsmede 
ereleden van schutterij en 
broederschap. Op het feestter-
rein werden de eregasten en 
aanwezigen van harte welkom 
geheten door de voorzitter, 
keizer Jan Odekerken, waarna 
het aftredend koningspaar 
werd onderscheiden door de 
grootmeester, generaal Jacq 
Rousch. Daarna werd het 
vogelschieten geopend door 
Rafaël graaf de Liedekerke, 
zoon van beschermheer, 
Marcel graaf de Liedekerke, 
die wegens het herstel van een 
heupoperatie niet aanwezig 
kon zijn. Nadat de ereschoten 
waren gelost, kon de strijd 

beginnen. In ronde 
32 met het �64e 
schot, lukte het de 
5�-jarige comman-
dant John de Lang 
om de laatste resten 
van de vogel naar 
beneden te halen. 
Het is zijn tweede 
maal; in �985 was 
hij al eens koning. 
Hij koos zijn part-
ner, marketentster 
Clemence Meertens, 
als zijn koningin. 
Na de huldiging en 
installatie werd de 
cramignon gedanst, 
waarna de schutterij 
een rondgang door 
Oost-Maarland 
maakte. Er werd nog 
gefeest tot in de late uren.

  Kolonel G. Odekerken

Mechelen loopt  
Nacht van Gulpen
MECHELEN - Bij gelegenheid 
van het 350-jarig jubileum van 
schutterij St.-Sebastianus uit 
Mechelen dit jaar heeft een 
tiental schutters in uniform 
deel genomen aan de wandel-
tocht De Nacht van Gulpen. 

Het idee werd in 2006 geboren 
in de bus op weg naar huis van 
een schuttersfeest. Niet ieder-
een hield daags na de geboorte 
van het lumineuze idee voet 
bij stuk, maar tien fanatieke-
lingen zetten het plan door. 
Wat volgde was een goede 
voorbereiding op de zeventig 
kilometer lange wandeltocht. 
Voorzichtig werden de kilome-
ters opgeschroefd. In de nacht 
van zaterdag �6 op zondag 
�7 juni 2007 was het zover. 
Zaterdagavond, even voor half 
elf ’s avonds marcheerde de 
drumband Gulpen binnen en 
zocht een plekje op kop van 
de vele wandelaars, die nogal 
opkeken. Hoewel ze aanvanke-
lijk van mening waren dat dit 
korps hun vertrek muzikaal 
kwam opluisteren, bleek dat de 
schutters aan de tocht zouden 
deelnemen. Zodra minister 
Maria van der Hoeven het 
startschot gegeven had, gingen 
de schutters in marstempo 
verder. Uniformbroek en –jas 
bleven aan, alleen de kepi 
was verwisseld voor een lich-
tere baret. Attributen als de 
instrumenten en vlag gingen 
in een volgbusje. De nacht 
door liet het zich goed lopen. 
Bovendien wisten de schut-
ters waar ze het voor deden. 
Behalve een promotie- was het 

ook een sponsortocht, waar-
van de opbrengst bestemd was 
voor het uniformenfonds. Bij 
gelegenheid van het jubileum 
ontvangen de schutters nieuwe 
uniformen en de wandelpres-
tatie zou er een bijdrage in 
de kosten van één uniform 
à �.000 euro aan moeten 
bijdragen. De beproevingen 
kwamen in de zondagoch-
tend. Spierpijn, warmte, ver-
moeidheid sloegen toe. Drie 
van de tien schutters hebben 
onderweg moeten afhaken. Ze 
voegen zich weer bij de groep, 
die opgepept en al na ruim 
veertien uren wandelen met 
marsmuziek Gulpen binnen-
marcheerden om kwart over 
twee ’s middags. Een prestatie 
van formaat, die onze aan-
dacht richt op het Mechelse 
jubileumfeest van 2� t/m 23 
september. Op zaterdag 22 
september een streetparade en 
drumbandtreffen, op zondag 
23 september een internatio-
naal jubileumschuttersfeest.

  Luc Wolters
   Het koningspaar John de Lang en Clemence Meertens van St.-

Sebastianus Oost-Maarland.

   De drumband, die nauw 
betrokken was bij de wandel-
prestatie van de Nacht van 
Gulpen.         Foto: Fred Vliegen
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Wij gedenken...
Thijs Verheijden,
lid van schutterij-broederschap 
St.-Georgius & St.-Sebastianus 
te Beesel, overleden als gevolg 
van een ongeval op 30 april 
2007.

  Thijs Verheijden (1953-2007), 
Beesel.

In memoriam:  
Thijs Verheijden 
Maandagavond om 22.30 
uur bereikte ons het droevige 
bericht, dat ons zeer gewaar-
deerd lid Thijs Verheijden was 
overleden, in de leeftijd van 53 
jaar. Dit ten gevolge van een 
noodlottig ongeval.
Thijs was meer dan dertig jaar 
lid van de schutterij, stond 
altijd klaar, wanneer er iets 
gedaan moest worden, kon je 
altijd op hem rekenen. Of het 
nu het ophalen van oud papier 
betrof dan wel werken aan 
de schietbomen. Gedurende 
zijn lidmaatschap was hij ook 
enige jaren lid van de drum-
band en nam enkele jaren het 
klaarmaken v/d harken voor 
zijn rekening. Ook was hij vele 
jaren buksmeester. Wanneer er 
ergens geschoten moest wor-
den, zorgde Thijs ervoor dat 
de buks en kogels op de plaats 
van bestemming kwamen. En 
bij de bouw van ons clublokaal 
en het schietterrein, heeft hij 
ook zijn steentje bijgedragen. 
Wanneer er iets verplaatst 

moest worden, zorgde hij 
dat hiervoor een tractor met 
aanhanger kwam. Hij was 
een goede schutter en wist 
vele prijzen mee te behalen. 
Thijs hoorde vele jaren bij de 
selectie voor het OLS en heeft 
diverse malen mee geschoten 
op het OLS.
Bovendien is hij schuttersko-
ning geweest en bij zijn 25-
jarig lidmaatschap mocht hij 
de zilveren OLS-onderschei-
ding ontvangen. Wij zullen 
Thijs missen in ons midden! 
Onze gedachten gaan uit naar 
de mensen die hij achterlaat 
en wij wensen hen heel veel 
sterkte toe.

  Schutterij-broederschap ‘St.-
Georgius en St.-Sebastianus’ 
Beesel

Roger Kloos,
begiftigd met de eremedaille 
in zilver van Broederschap 
Sebastianus Oost-Maarland. 
Overleden op 30 april in de 
leeftijd van 49 jaar.

  Roger Kloos, Oost-Maarland.

In memoriam Roger Kloos
Op maandag 30 april 2007 
bereikte ons het droeve bericht 
van het overlijden van Roger 
Kloos in de leeftijd van 49 jaar. 
Roger werd op �8 januari 2003 
onderscheiden met de ereme-
daille in zilver van de Orde 
Broederschap Sebastianus 

Oost-Maarland voor zijn vele 
verdiensten voor de schutterij 
en de gemeenschap Oost-
Maarland. Roger heeft jaren-
lang de muziek verzorgd op 
de feestavonden, vogelschieten 
en andere festiviteiten van de 
schutterij. Op de schutters-
feesten die door de schutterij 
georganiseerd werden, was hij 
altijd betrokken bij een van de 
werkgroepen. Met Roger ver-
liest de schutterij een persoon 
met veel organisatietalent. We 
zullen hem dankbaar blijven 
voor alles wat hij heeft gedaan 
en heeft betekend voor onze 
schutterij. Als laatste groet 
stond voor de rouwdienst een 
ere wacht van de schutterij in 
de kerk bij de kist. Roger  zal 
als een geweldig persoon in 
onze herinnering blijven. Dat 
hij moge rusten in vrede.

  Overheid, Bestuur en Leden 
Schutterij St.-Sebastianus 
Oost-Maarland

Baîr Wijers,
erevoorzitter van St.-Severinus 
Grathem. Overleden op �9 mei 
2007.

  Baîr Wijers (1921-2007), 
Grathem.

In memoriam: Baîr Wijers
Baîr Wijers was vanaf �969 lid 
van schutterij St.-Severinus 
Grathem. De schutterij is een 
deel van zijn leven geweest. 

Vanaf �970 tot �99� was 
Baîr bestuurslid, waarvan de 
laatste twaalf jaar als voorzit-
ter. Na zijn aftreden werd hij 
benoemd tot erevoorzitter. 
Baîr heeft eborm veel werk 
voor onze vereniging ver-
richt. Daar zijn wij hem nu 
nog steeds ontzettend dank-
baar voor. Hierbij denken 
we vooral aan ‘De Gaffel’, de 
mooie accommodatie aan de 
Sportlaan. Het is ons vereni-
gingsgebouw dat mede door 
zijn grote inzet op die plek 
tot stand is gekomen. Bij de 
organisatie van vele schutters-
feesten en tal van andere acti-
viteiten was Baîr vaak de grote 
animator.
Op één titel heeft hij lang 
moeten wachten. In �994 
– Baîr was 72 jaar – lukte 
het hem uiteindelijk om de 
koningstitel te bemachtigen. 
Vol trots heeft hij een jaar 
lang het koningszilver mogen 
dragen. In �995 werd Baîr op 
Koninginnedag onderscheiden 
met de zilveren eremedaille, 
verbonden aan de orde van 
Oranje Nassau, die hij heeft 
ontvangen voor het vele werk 
dat hij voor de schutterij deed.
Baîr had hart voor de schut-
terij, ‘zijn’ schutterij. Het reilen 
en zeilen van de vereniging 
volgde hij op de voet. De 
vergaderingen bleef hij altijd 
trouw bezoeken. Hij dacht 
altijd actief mee. Steeds op 
zijn eigen betrokken wijze. Hij 
was een man met humor, die 
bovendien voor zijn mening 
durfde uit te komen. Ook 
de laatste jaren was Baîr nog 
steeds een hele trouwe bezoe-
ker van de schuttersfeesten. 
Op die manier kon hij zelf 
beoordelen hoe zijn schutterij 
het deed. Daarbij bleef hij het 
schieten steeds volgen totdat 
zijn eigen drie bölkes aan de 
beurt waren. Ook al ging het 
hem lichamelijk steeds minder 
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gemakkelijk af. Baîr gaf niet 
op… Tot nu. In deze ongelijke 
strijd verloor hij de slag en 
‘eine echte sjöt’ is niet meer. 
Op 23 mei 2007 werd Baîr met 
schutterseer naar de parochie-
kerk van Grathem begeleid 
waarna hij in Baexem is gecre-
meerd. Baîr, we zullen je mis-
sen. Ontzettend bedankt voor 
alles wat je voor onze schut-
terij gedaan hebt. Wij wensen 
mevrouw Wijers, de kinderen, 
kleinkinderen en familie heel 
veel sterkte toe bij het verwer-
ken van dit verlies.

  Bestuur en leden van St.-
Severinus Grathem

Neer Scheepers,
erevoorzitter van St.-
Sebastianus Laar. Overleden 
op �9 mei 2007, 84 jaar oud. 
Begraven met schutterseer op 
24 mei.

  Neer Scheepers, Laar-Weert.

In memoriam: Neer Scheepers
Op zaterdag �9 mei bereikte 
ons het droevige bericht dat 
onze oud- en erevoorzitter 
Neer Scheepers op 84-jarige 
leeftijd is overleden. Hoewel 
de gezondheid van Neer al lan-
ger te wensen overliet kwam 
het toch als een verrassing. 
Enkele weken geleden is hij 
het nieuwe schutterslokaal, 
de Houtbempt, nog komen 
bezichtigen en hij was onder 
de indruk van wat er in korte 
tijd was gepresteerd.
Neer was sinds �952 lid en 
heeft op de jaarvergadering 
in 2003 wegens 50-jarig lid-

maatschap de gouden draag-
medaille met kroontje van 
de OLS federatie ontvangen. 
Neer is altijd een goede schut-
ter geweest en heeft jarenlang 
voorop geschoten in het eerste 
zestal. In �958 heeft hij de 
persoonlijke schietwedstrijd 
gewonnen op het schutters-
feest ter ere van het 75-jarig 
jubileum van onze schut-
terij. Hij was ook een van de 
zes schutters die de hoogste 
prijs ooit hebben behaald op 
een OLS: de tweede plaats in 
Kaulille in �962. Daarnaast 
is hij jarenlang commandant 
geweest. In �967 nam hij de 
voorzittershamer over van 
Mies Rademakers. Dat heeft 
hij �8 jaar gedaan totdat 
in �985 Henk Sijben hem 
opvolgde.
Neer is altijd een harde wer-
ker geweest. Niet alleen in het 
aannemersbedrijf dat hij had, 
maar ook in onze vereniging. 
Hij wist dat je als voorzitter de 
kar moest trekken. En hij kreeg 
iedereen zo ver dat ze mee-
gingen. Samen met Sjeng en 
Mies Rademakers was hij een 
van de belangrijke personen 
die de schutterij na de oorlog 
heeft gebracht tot waar we nu 
zijn. Ondanks dat hij een man 
van weinig woorden was, wist 
hij het toch vaak treffend te 
zeggen. Nog vaak worden zijn 
anekdotes aangehaald.
Hoewel hij de laatste jaren niet 
meer actief aan wedstrijden 
deelnam bleef hij geïnteres-
seerd in de schutterij. Als 
de gezondheid en het weer 
het toeliet kwam hij naar de 
Houtbempt om een pilsje 
te drinken en nog wat bij te 
buurten. Want iedereen kende 
hem, niet alleen op Laar, maar 
ook bij andere schutterijen 
binnen onze bond was hij een 
bekend persoon. Ook wij hou-
den hem in gedachten als een 
markant figuur die veel voor 
de schutterij heeft betekend en 
zo blijven we hem gedenken. 
Neer, rust zacht. We wensen 
zijn kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe in deze droevi-

ge tijd en hopen dat ze kracht 
zullen vinden om dit grote 
verlies te kunnen dragen. Op 
donderdag 24 mei hebben we 
Neer met schutterseer begeleid 
naar zijn laatste rustplaats.

Jo Mullenders,
geweerdrager van St.-
Sebastianus Eys. Overleden op 
�9 mei 2007 en begraven met 
schutterseer op 24 mei.

  Jo Mullenders (1944-2007), 
Eys.                Foto: Fred Vliegen

In memoriam: Jo Mullenders
Jo Mullenders was al sinds 
�963 lid van St.-Sebastianus 
Eys. Zijn taak en verantwoor-
delijkheid ten opzichte van 
de schutterij kende hij en 
kwam hij ten volle na. Want 
gedurende 44 jaar lang was hij 
geweerdrager: trouw in zijn 
opkomst en deelname. Niet 
iemand die opviel, wel iemand 
die deed waar hij voor stond. 
Moest er gewerkt worden of 
met de koningsden gesjouwd, 
Jo schuwde het niet.
Zijn trouw werd beloond, 
met de zilveren en de gou-
den medaille van de OLS-
Federatie. Ook had Jo de her-
inneringsmedaille ontvangen, 
toen hij bij gelegenheid van 
het bezoek van Paus Johannes 
Paulus II aan Nederland in 
�985 de kerkvorst had opge-
wacht op vliegveld Beek. 
Jo zocht sociale contacten; 
hij vertelde je namelijk heel 
graag waar hij mee bezig was. 
Kenmerkend voor Jo was zijn 
brommertje. Het bracht hem 

in weer en wind van Gulpen 
naar Eys en vice versa. Later 
heeft hij zoon René bij de 
schutterij van Eys geïntrodu-
ceerd, die hem ondersteunde 
met vervoer en in consequente 
deelname.
De schutterij bood hem hou-
vast en dat was wederzijds. 
De vereniging wist wat ze aan 
Jo had en Jo wist zich verze-
kerd van een vereniging die 
hem tot aan de dood trouw 
zou zijn. Hij was sergeant der 
eerste klasse en was als guide 
de leidsman, zeg maar de 
gids, voor de geweerdragers. 
Als leidsman is Jo nu aan zijn 
grote tocht begonnen, als een 
gids die vooruitgaat om onge-
baande paden te verkennen.
Jo werd daags voor het schut-
tersfeest in Wijlre dood aan-
getroffen. St.-Sebastianus Eys 
heeft daarom niet deelge-
nomen aan dit bondsschut-
tersfeest. Jo Mullenders is met 
schutterseer in zijn woonplaats 
Gulpen ten grave gedragen. Jo, 
dank voor je trouw!

  Schutterij St.-Sebastianus Eys

Trees (Tresie) 
Quaedvlieg-Frederix,
lid, medeoprichtster en jaren-
lang penningmeester van 
het damessteuncomité van 
Koninklijke schutterij St.-
Sebastiaan Heerlerheide. Met 
haar verliest het verenigings-
leven van Heerlerheide en 
Heksenberg in het algemeen 
een stuwende kracht, het 
damessteuncomité in het bij-
zonder. Overleden op 74-jarige 
leeftijd op �5 mei 2007.

Yvonne  
Janssen-Coppes,
beschermvrouwe van het 
Nachtwachtgilde Berg en 
Terblijt. Mevrouw Janssen 
(‘Bon Bon’) gaf samen met 
haar in oktober 2005 overle-
den echtgenoot John Janssen, 
die begin jaren tachtig ‘chef 
kabinet’ van het OLS was (in 
memoriam, zie LS 69, p. 45) 
invulling aan de functie van 
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beschermheer en -vrouwe. Zij 
is overleden op 66-jarige leef-
tijd op 2 juli 2007.

Dhr. H. Elzinga,
lid van schutterij St. Mathias 
en Cornelius Posterholt, over-
leden op �2 juli 2007.

Trea Goffin-Schmeitz,
lid van schutterij St.-Michaël 
Doenrade. Trea was een altijd 
actief, respectievelijk geënga-
geerd lid binnen de vereniging. 
Ze is onverwacht overleden 
op 42-jarige leeftijd op �7 juli 
2007 en haar is met schutters-
eer uitgeleide gedaan op 2� juli 
2007.

Al Konsten,
erelid Koningin Wilhelmina 
Nieuwenhagen. Begiftigd met 
de eremedaille in zilver in de 
Orde van Oranje Nassau. Al 
Konsten was �7 jaar erelid ‘met 
geheel zijn hart’. Overleden 
op 74-jarige leeftijd op 22 juli 
2007.

Theo Kicken,
lid van het erebestuur van 
schutterij St.-Gregorius de 
Grote Brunssum. Overleden 
op 64-jarige leeftijd op � 
augustus 2007.

Harrie Ramaekers,
lid van schutterij St.-
Sebastianus Laar-Weert. 
Overleden op 6 augustus, 85 
jaar oud en met schutterseer 
uitgeleide gedaan op �� augus-
tus.

  Harrie Ramaekers, Laar-
Weert.

In memoriam:  
Harrie Ramaekers
Op maandag 6 augustus is 
Harrie Ramaekers op 85-jarige 
leeftijd overleden. Hij was 
sinds �945 lid van schutterij 
St.-Sebastianus Laar-Weert. 
Van �953 tot en met �982 
heeft hij deel uitgemaakt 
van het bestuur. Hoewel zijn 
gezondheid het de laatste 
tijd niet toeliet om ons club-
lokaal te bezoeken, mede ook 
door zijn verhuizing met zijn 
vrouw An naar zorgcentrum 
Ven Berlo Heem, bleef hij veel 
belangstelling tonen voor de 
schutterij. Dit ondanks het feit 
dat ook het schieten voor hem 
niet meer ging. Steevast was 
de vraag op maandag nadat 
er weer een schuttersfeest 
was geweest: ‘Wat hebben ze 
gemaakt?’.
Harrie is altijd een goede 
schutter geweest en heeft 
jarenlang achterop geschoten 

in het eerste zestal. Hij behoor-
de tot de zes schutters van het 
zestal die op het OLS Kaulille 
in �962 de tweede prijs hebben 
behaald. De hoogste prestatie 
ooit op een OLS voor St.-
Sebastianus.
We hebben op zaterdag �� 
augustus tijdens de crematie-
plechtigheid met schutterseer 
afscheid van Harrie genomen. 
We wensen zijn vrouw An, de 
kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte toe om dit grote verlies 
te kunnen dragen.

  Bestuur en leden schutterij St.-
Sebastianus Laar–Weert.

Fer Meesen,
(Fer Forel), koning in �992 
van St.-Mauritius Strucht. 
Overleden op 58-jarige leeftijd 
op 9 augustus 2007.

Jo Denessen,
lid van dienstdoende stads-
schutterij Maastricht. Hij was 
23 jaar lid, sinds 23 okto-

ber �984, hospitaalsoldaat 
en schutter �e klas. Hij was 
‘een schutterskameraad met 
een ijzersterke instelling’. Jo 
Denessen overleed op 67-jarige 
leeftijd op 9 augustus 2007 en 
werd met schutterseer begra-
ven op �4 augustus 2007 te 
Limmel.

   Jo Denessen (1940-2007), 
Maastricht.
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Inhoudsopgave
ZLF 2007
Het Zuid-Limburgs 
Federatiefeest dat op �5 juli 
in een zomers Mheer werd 
gehouden komt in het vol-
gende nummer aan bod. Onze 

correspondent Frank Lebens 
sleutelt nog aan het artikel. De 
collage van foto’s komt in dat 
nummer ook aan bod. Excuus 
voor het ongemak.

Nieuwe uniformen 
Broeksittard
St.-Lambertus heeft zich 
in nieuwe fraaie zilver-
grijze uniformen gestoken. 
Volgend nummer een 
relaas over inwijding en 
achtergronden van Tonita 
Dreissen.

Belgische wapenwetgeving
In België is binnen korte tijd 
een strengere wapenwetge-
ving ingevoerd. Jo Bloemen 
verzorgt een artikel hierover 
en over de gevolgen voor de 

Belgisch-Limburgse schut-
terijen.

   Konings- en keizerspaar met burgemeester bij de opening van het 
ZLF te Mheer.                                                          Foto Fred Vliegen

 

   Passen van de nieuwe unifor-
men.          Foto: website schutterij



Uniformen
De speciaalzaak in het maken 

van uniformen 
(gilde, historisch, militair, fantasie) 
uitmonsteringen – petten – hoeden.
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