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Bij de voorpagina: 
De bielemannen, jong en oud, met en zonder baard, verenig-
den zich en maten zich tijdens het bielemannen- en sappeurs-
treffen te Grubbenvorst.
Foto: Lieske Leunissen

Het drietal uit Stokkem wist het Limburgs Dames 
Schuttersfeest op zijn naam te zetten.
Foto: Fred Vliegen

Naast vele schietkampioenen telt het schutterswezen ook 
enkele nationale solistenkampioenen, zoals Joost Schins, die 
in de �e divisie kampioen op de kleine trom werd en Gina 
Nix, die scoorde in de jeugddivisie.
Foto: St.-Joseph Vijlen

In december �988 verscheen het 0-nummer van het Limburgs Schutterstijdschrift. Daarmee had 
de geestelijk vader Wim Pijpers, met Jean Walraven, Jan Gerits, Piet Hermans en ikzelf aan zijn 
zijde, een gezond ‘kindje’ afgeleverd dat al ras groeide en bloeide tot wat het nu is. Om dit feeste-
lijke feit te vieren, hebben we om te beginnen de hele editie in full colour laten drukken. Tevens 
zal dit jubileum centraal staan tijdens de �6e Limburgse Schuttersdag die op zaterdag �0 januari 
aanstaande in Baexem plaatsvindt. De redactie heeft zich over een passend programma gebogen en 
kwam tot de uitdagende opdracht, om een korte terugblik over de laatste 20 jaar ten dienste te stel-
len van de vraag hoe het Limburgs Schutterswezen er over 20 jaar zal uitzien? Bestaat dit dan nog 
in de huidige vorm of hebben dan meer en meer verenigingen het hoofd en het koningszilver te 
ruste gelegd? Verderop in dit nummer leest u er meer over.

In de vorige editie deed ik een oproep aan allen die interesse hebben om correspondent of redac-
teur van het tijdschrift te worden. Met groot plezier kan ik melden dat Jacky Verheyen, secretaris 
van schutterij Maasmechelen 2 en jurylid Rob Kuenen zich spontaan hebben gemeld. Jacky heeft 
in deze editie de pen al vlijtig gevoerd, Rob zal, mede vanuit zijn verleden als beroepsmilitair, 
in het volgende nummers onder meer over jurering en uniformering reppen. Tevens wil Leon 
Franssen van schutterij St.-Gertrudis Amstenrade voortaan een column voor ons verzorgen waarin 
hij op geheel eigen wijze naar het schutterswezen kijkt dat hem zo na aan het hart ligt. Eenieder 
die zich eveneens geroepen voelt, is altijd van harte welkom om contact met me op te nemen.

Voor het overige heeft eindredacteur Luc Wolters weer een boordevolle editie afgeleverd, waarin 
onder meer rasschutter en -bestuurder Jan Gondelaers voor het voetlicht treedt en Wim Pijpers 
verhaalt over wijzigingen die in de Roermondse bondsfeesten worden doorgevoerd. Ik wens u dus 
weer veel leesplezier toe en hoop u op �0 januari in Baexem persoonlijk te mogen begroeten. Het 
wordt de moeite waard.

  Jos Gerits, Hoofdredacteur
Voor alle administratieve zaken, 
zoals aan- en afmelden van 
abonnees, adreswijzigingen 
etc. en voor advertenties en 
betalingen kunt u contact 
opnemen met de secretaris-
penningmeester van de 
Stichting Limburgs Schutters-
tijdschrift, Henk Smeets, 
Zwarte Graaf �0, 6439 BB 
Doenrade, tel.: 06-5530�97� of 
046-4422790. E-mail:  
henksmeets_85@msn.com
Het abonnement op het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
loopt gedurende het kalender-
 jaar. Opzeggingen a.u.b. één 
maand voor het einde van het 
jaar aan bovenstaand adres.
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KINROOI – Het Europees Schutterstreffen is een 
cultuurhistorisch evenement dat om de drie jaar wordt 
georganiseerd in samenwerking met de Europese 
Gemeenschap van historische schuttersgilden (EGS, zie 
verder). President van deze vereniging is de Belgische 
prins Charles-Louis de Mérode. Deze Europese 
vereniging groepeert zo’n 2.405 schutterijen uit gans 
Europa, voornamelijk uit Duitsland, Nederland, Polen, 
België, Frankrijk, Oostenrijk, Tsjechië en Kroatië met in 
totaal zo’n 639.000 schutters!

Europese 
kameraadschap en 
broederschap
Het EGS wil als bijdrage tot 
het tot stand komen van een 
verenigd Europa de tradi-
ties, zeden en gebruiken van 
de aangesloten organisaties 
behouden en ondersteunen. 
Zij wil de geest van Europese 

kameraadschap en broeder-
schap bevorderen. Om dit doel 
te bereiken organiseert het 
EGS tal van activiteiten met als 
belangrijkste het driejaarlijkse 
Europees Koningschieten. 
Tijdens de vorige editie in 
Bernheze vaardigden bijna 600 
schutterijen hun koning en 
prins af om onderling te strij-

den voor de titel van Europees 
schutterskoning en schut-
tersprins.

Duurzame 
grensoverschrijdende 
samenwerking
Sinds �975 werd dit Europees 
topschuttersfeest al �5 keer 
georganiseerd. In Kinrooi zal 
in augustus 2009 de �6e editie 
worden georganiseerd:

�975 Aken (D)
�977 Nijmegen (N)
�979 Peer (B)
�98� Koblenz (D)
�982 Eindhoven (N)
�985 Eupen (B)
�987 Lippstad (D)
�989 Valkenburg (N)
�992 Genk (B)
�994 Medebach (D) 
�996 Haaksbergen (N)
�998 Krakau (P)
2000 Garrel (D)
2003 Vöcklabruck (O)
2006 Bernheze (N)
2009 Kinrooi (B)

In 20�2 is het Poolse Tuchola 
aan de beurt en in 20�5 volgt 
het Duitse Peine.

Dit Europees folkloristisch 
topevenement wordt op 
28, 29 en 30 augustus 2009 
in Kinrooi georganiseerd. 
Gedurende deze drie dagen 
worden zo’n 50.000 bezoekers 
verwacht. 

De organisatie van dit massa-
evenement is in handen van de 
vzw EST 2009 waarin de acht 
schutterijen van Kinrooi zijn 

gegroepeerd onder het voor-
zitterschap van burgemeester 
Hubert Brouns. De volgende 
schutterijen staan in voor de 
organisatie: Breydelzonen 
Kessenich, Sint-Ambrosius 
Kinrooi, Sint-Hubertus 
Manestraat, Sint-Lambertus 
Molenbeersel, Sint-Martinus 
Kessenich, Sint-Martinus 
Kinrooi, Sint-Martinus 
Grootbeersel en Sint-Servatius 
Raam. 

Het EST draagt bij tot een 
duurzame grensoverschrij-
dende samenwerking aange-
zien het al voor de �6e keer 
zal worden georganiseerd. 
De organisatie van dit feest 
heeft in het verleden al geleid 
tot een sterkere uitwisseling 
tussen vooral de Belgische, 
Nederlandse, Duitse en Poolse 
schutterijen.

Het is een unieke gelegen-
heid om kennis te maken met 
maar liefst negen verschillende 
‘schuttersdisciplines’ uit ganse 
Europa, zoals Sint-Jansbogen 
op doel, kruisbogen op doel, 
handbogen op doel, luchtbuks 
liggende wip, handbogen 
liggende wip, klepschieten, 
OSV-schieten, OLS-schieten 
en lepeltjesschieten. Daarnaast 
kan men tijdens de optocht 
kennis maken met de talrijke 
verschillende uitingen van de 
(schutters)cultuur uit gans 
Europa. Het hoogtepunt van 
het driedaagse feest is het 
konings- en prinsschieten. 
Hoe het ‘koningsschieten’ 
gebeurt, wordt hieronder door 

g  Prins Charles-Louis de Mérode, president van de EGS, en Hubert 
Brouns, burgemeester van Kinrooi én voorzitter van de stuurgroep 
EST 2009, heffen het glas wodka samen met de Poolse delegatie 
tijdens de voorjaarsvergadering van de EGS die plaatsvond in 
Geistingen (Kinrooi). Links Andrzej Wegner, Pools lid van het pre-
sidium van de EGS, rechts Europees schutterskoning Tadeusz Zyla, 
eveneens uit Polen.
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Peter Ressen, secretaris van de 
Federatie van Vlaamse histori-
sche Schuttersgilden, uitgelegd.

Koningsschieten
“Naar eeuwenoud gebruik 
wordt meestal jaarlijks door 
de leden van een schutterij of 
gilde ‘op de vogel geschoten’. 
In de oude reglementen is er 
immers sprake van ‘voghel’ 
of ‘papagaey’ schieten. In veel 
gevallen is dit een houten 
vogel, geplaatst op een paal. 
Diegene die het laatste stukje 
afschiet, mag zich koning van 
de schutterij noemen voor 
een jaar. Door loting wordt de 
volgorde van schieten bepaald. 

Omdat men niet overal 
kan schieten op een 
houten vogel, is men 
op zoek gegaan 
naar alternatieven. 
Zo ziet men in 
onze streken in 
plaats van een 
houten vogel 
in veel geval-
len een vogel, 
getekend en 
geschilderd op 
een houten plaat. 
Rond deze getekende 
vogel is een zwarte ring 
aangebracht. Door deze 
zwarte ring weg te schieten, 
zal op een gegeven ogenblik 

de vogel naar beneden vallen. 
Diegene die het laatste schot 
gelost heeft voor het vallen van 
de vogel, is koning. 
Door de oprichting van koe-
pelorganisaties worden er 
koningsschietingen georgani-
seerd op alle niveaus, waarbij 
de koningen van de verenigin-
gen de strijd aangaan met de 
koningen van andere schutte-
rijen. Zo kennen wij in België 
het jaarlijkse nationaal koning-
schieten, en op Europees 
niveau het driejaarlijkse 
Europees koningschieten” 
(PR).

Inschrijven
Schutterijen (waarvan de fede-
ratie lid is van het EGS) die 
zich willen inschrijven voor 
dit prachtige feest kunnen 
dat schriftelijk doen door een 
inschrijvingsformulier aan te 
vragen (indien ze dat nog niet 
zouden ontvangen hebben via 
hun federatie). Het secretariaat 
van het EST 2009 is geves-
tigd in het gemeentehuis van 
Kinrooi: Breeërsteenweg �46, B 
– 3640 Kinrooi. 
Men kan zich ook via mail 
inschrijven. Men moet eerst 
een mail sturen naar inschrij-
ving@est2009.be waarin men 
de naam van de vereniging, 
het adres, het land en de fede-
ratie vermeldt. Enkele dagen 

later ontvangt men dan 
een directe link met 
een gebruikersnaam 
en paswoord waarmee 

men zich op onze 
website kan inschrij-
ven. 
Voor meer algeme-
ne informatie kan 
men ook mailen 

naar info@est2009.
be. Telefonisch 
zijn we bereikbaar 

op 089/700327 (Elsy 
Hawinkel). Ook op 
onze website vind je een 

hoop informatie: www.
est2009.be.

 Hubert Van Eygen

g  De Kinrooise schutterijen zijn de organisatoren van het EGS 2009. 
Hier de vaandels van een drietal daarvan, Molenbeersel, Manestraat 
en Grootbeersel.

 

g  Sfeerbeeld van het EST in Garrel (D) in 2000 met massale belangstelling voor het koningsvogelschieten.
g  Peter Ressen geeft een toelich-

ting op het schieten.

De ‘uitgeschoten’ vogel!
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Bestaat het Limburgse Schutterswezen zoals 
wij dat nu kennen in 2028 nog?!
Wanneer ik dit schrijf, is het medio november 2008: 
de wereld staat nog net niet op z’n kop. Dat ligt niet 
alleen aan het feit dat in de VS gedurende jaren op 
een zodanig onverantwoorde wijze hypotheken zijn 
verstrekt, dat daaruit een wereldwijde kredietcrisis 
is voortgekomen. Ook zonder deze zeer ingrijpende 
gebeurtenis vinden belangrijke veranderingen plaats. 
Zo moeten we inmiddels onderscheid maken tussen een 
on-line- en off-line-generatie. Dat wil zeggen tussen 
degene die na 1990 zijn geboren en géén wereld zonder 
internet hebben gekend, en de rest, die nog op de aloude 
wijze is groot geworden. Volgens de ‘trend watchers’ 
en dames en heren geleerden, kijkt die jonge generatie 
nu al heel anders tegen zaken aan dan wij gewend zijn. 
Wat betekent dat voor het Limburgse Schutterswezen? 
Moeten we vrezen dat de noodzakelijke aanwas andere 
interesses ontwikkelt dan die hun vaders en moeders na 
aan het hart liggen? 

Tijdens de laatste redactie-
vergadering hebben we deze 
en andere uitdagende vragen 
gekoppeld aan de terugblik 
die past bij het 20-jarig jubi-
leum van ons aller Limburgs 
Schutterstijdschrift. Tijdens 
de aanstaande Limburgse 
Schuttersdag op �0 januari in 
Baexem willen we met u een 
balletje opwerpen. Misschien 
komen we daarbij wel tot 
ideeën over hoe we de duur-

zaamheid van het Limburgse 
Schutterswezen kunnen waar-
borgen.

Kritische 
Succesfactoren
Panklare antwoorden heb-
ben we daarbij overigens niet 
in petto. Wel hebben Wim 
Pijpers, Luc Wolters en ikzelf 
onze gedachten laten gaan 
over de vraag aan welke facto-
ren moet worden voldaan om 

het Limburgse Schutterswezen 
gezond te houden. We noemen 
die kritische succesfactoren. Al 
doende ontdekten we dat deze 
in feite opgesplitst kunnen 
worden tussen enerzijds facto-
ren die bepalend waren voor 
het ontstaan en voortbestaan 
van de schutterijen tot pakweg 
�850 en anderzijds de factoren 
die bepalend zijn voor het ont-
staan van de moderne schut-
tersfeesten waaruit het huidige 
Limburgse schutterswezen is 
voortgekomen. Fraaie en dure 

uniforms evenals welklinkende 
drum- en klaroenbands maken 
daarbij het grote verschil. In 
feite dwingen die ons ertoe om 
telkens opnieuw grootse eve-
nementen te organiseren om 
voldoende financiële middelen 
te vergaren om al dat moois 
in stand te houden. Daarbij 
trekken wij zeker niet de 
conclusie dat het beter is om 
‘back to basics’ te gaan. Maar 
we vinden het wel een prikke-
lende gedachte. Die leidt op �0 
januari misschien wel tot het 
begin van een dialoog waar-
mee we aanzetten voor oplos-
singen van allang bestaande 
uitdagingen zouden kunnen 
vinden. Daarin kan, indien 
dat gewenst is, het Limburgs 
Schutterstijdschrift faciliteren, 
zoals we al 20 jaar met verve 
doen.

 Jos Gerits 
g  Een twintigjarig bestaan met een terugblik en een vooruitblik. Bij beide onderdelen wordt ook aan de his-

torie aangehaakt. Foto: St.-Sebastianus Oost-Maarland 1945.

g  Jeugd vormt de sleutel tot de 
toekomst. Die draagt ons boeg-
beeld. 
Foto St.-Sebastianus Herkenbosch: 

Lieske Leunissen
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16e Schuttersdag: op weg naar 2028?!

Datum: zaterdag 10 januari 2009
Locatie: Baexheimerhof te Baexem

Aanvangstijd: 14.00 uur

Twintig jaar geleden werd in �988 gestart met het Limburgs Schutterstijdschrift, reden om 
behalve twintig jaar terug, nu ook eens twintig jaar vooruit proberen te kijken. Samen met u 
maken we ons graag een voorstelling van het schuttersleven anno 2028.

�4.00 uur  Opening door dagvoorzitter Jos Gerits, hoofdredacteur van het Limburgs 
Schutterstijdschrift

�4.05 uur Openingsgebed door pastoor E. Mutsaerts, moderator OLS-Federatie

�4.�0 uur Toespraak door Jeu Smeets, voorzitter Stichting Limburgs Schutterstijdschrift

�4.30 uur  20 jaar Limburgs Schutterstijdschrift. Een terugblik door Wim Pijpers,  
initiatiefnemer en medeoprichter van het tijdschrift.

�5.00 uur  Pauze

�5.45 uur  Bestaat het Limburgse Schutterswezen nog over 20 jaar?! Prikkelende vooruitblik 
aan de hand van kritische succesfactoren (KSF’s) door Luc Wolters, eindredac-
teur van het Limburgs Schutterstijdschrift.

�6.00 uur  De kritische succesfactoren in de hedendaagse praktijk: belijdenissen van schut-
terijen die het aan den lijve ondervinden dan wel die alweer over de bedreigin-
gen zijn heen gegroeid. Aansluitend is er ruimte voor discussie.

�6.45 uur  Toespraak door Jos Michels (o.v.), president OLS-Federatie

Ca. �7.00 uur   Afsluiting met aansluitend gelegenheid om met de redactie het glas te heffen op 
  het 20-jarig bestaan van het Limburgs Schutterstijdschrift.

De redactie en het bestuur van de stichting Limburgs Schutterstijdschrift nodigen allen uit 
om deze speciale �6e Limburgse Schuttersdag gratis bij te wonen in Gemeenschapshuis 
Baexheimerhof, Kerkstraat � (tegenover de kerk) in Baexem.



Limburgs Schutterstijdschrift 81 December 20086

Bestuursleden MSLB onderscheiden
MLSB – Op de voorjaars-
vergadering van de 
Midden Limburgse 
Schuttersbond (MLSB) op 
16 maart 2008 waren twee 
bestuursleden periodiek 
aftredend, te weten de 
heren: 
Jo Beeren 
-  36 jaar bestuurslid en  

28 jaar voorzitter
Piet Bergmans
-   15 jaar bestuurslid en  

12 jaar penningmeester

Dankzegging
Beiden hadden om verschil-
lende reden besloten zich niet 
meer herkiesbaar te stellen 
voor een volgende periode 
als bestuurslid. Zij werden 
vervolgens bij hun afscheid 
op de najaarsvergadering op 
2 november 2008 door het 
bestuur van de MLSB en de 
aangesloten verenigingen in 
het zonnetje gezet.
Zo  werden de afgetreden 

bestuursleden na de bestuurs-
verkiezing door de nieuw 
gekozen voorzitter John van 

der Beek van de MLSB voor 
het vele werk, hun inzet en 
enthousiasme de afgelopen 
jaren bedankt.

Piet Bergmans
Piet Bergmans werd vervol-
gens door de vergadering 
benoemd tot erelid van de 
MLSB. Vervolgens werd 
Piet Bergmans onderschei-
den vanwege de Europese 
Gemeenschap van Historische 
Schuttersgilden (EGS), name-
lijk de EGS medaille in zilver, 
of voluit: de orde van verdien-
sten van de ridderorde van de 
Heilige Sebastianus in Europa.

Jo Beeren
Tijdens de vergadering werd 
scheidend voorzitter Jo Beeren 
benoemd tot erevoorzitter 
van de MLSB. Voor hem had 
het bestuur een ander cadeau 
gezocht, omdat Jo al vele zo 
niet alle onderscheidingen al 
heeft mogen ontvangen de 
afgelopen 36 jaar. Hem werd 

daarom namens de MLSB een 
plaquette aangeboden.
 
Na afloop van de vergadering 
werd hen een receptie aange-
boden, waarvan de vertegen-
woordigers van de aangesloten 
verenigingen gaarne gebruik 
maakten om de scheidende 
bestuurders te bedanken voor 
hun langdurige inzet voor de 
bond. Het werd verder nog een 
hele leuke en gezellige namid-
dag. Heren, ook vanaf deze 
plek nogmaals bedankt voor 
de vele arbeid en inzet in de 
afgelopen jaren en de MLSB 
hoopt nog vaak een beroep te 
mogen doen op jullie kennis 
en ervaring.

  R. Maessen 
Secretaris M.L.S.B. 

g  Piet Bergmans, erelid, onder-
scheiden vanwege de EGS, 
toegesproken door de nieuwe 
MLSB-voorzitter John van der 
Beek.

 

g  Jo Beeren, kersverse erevoorzitter MLSB.
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MLSB kiest voor nieuwe opzet bondsfeesten
Tijdens de najaarsvergadering van de MLSB werd 
ingestemd met een nieuwe opzet van de bondsfeesten. 
Het algemene standpunt was dat de bondsfeesten weer 
de uitstraling zouden moeten krijgen als “feest”. Tijdens 
de voorjaarsvergadering werd daartoe een werkgroep 
geformeerd. Twee brainstormsessies waren nodig om 
alle probleemgebieden duidelijk in kaart te brengen. 
Daarna volgden bezoeken bij andere schuttersbonden. 
In de daaropvolgende bijeenkomsten werden de 
ervaringen tot één geheel samengevoegd. Alvorens 
de nieuwe opzet goedgekeurd kon worden, werd een 
presentatie gehouden tijdens het voorzittersoverleg. 
Op 2 november werd de nieuwe opzet goedgekeurd. De 
werkgroep zal niet ontbonden worden, maar zal in het 
komende jaar de ervaringen evalueren en waar nodig 
bijsturen.

In de loop der jaren hadden 
de bondfeesten van de MLSB 
veel van hun aantrekkings-
kracht verloren. Publiek was 
er nauwelijks meer langs de 
optochtroute en evenmin op 
de feestweide na afloop van 
de optocht. Meerdere schut-
terijen hadden al aangegeven 
liever geen bondsfeest meer te 
willen organiseren. Het risico 
was te groot geworden. Toch 
organiseerde men een bonds-
feest, omdat men dit zag als 
een verplichting als bondslid. 
Ook konden de deelnemende 
schutterijen met moeite hun 
leden bewegen om op de feest-
weide te blijven na de optocht. 
En zo zijn er nog wel enkele 
voorbeelden op te noemen 
waarom de bondsfeesten in 
hun uitvoering en belangstel-
ling verder achterbleven dan 
bij de andere schuttersbonden.

De nieuwe punten die de 
bondsfeesten weer aantrekke-
lijk moeten maken, zijn:
�.  Bij het defilé zal een omroe-

per (ceremoniemeester) de 
gasten enkele bijzonderhe-
den vertellen over de schut-
terij die aanstonds over de 
defiléstreep komt.  
Na afloop van de optocht 
worden de gasten meege-

nomen naar het feestterrein 
waar de officiële opening 
plaatsvindt. Daarna volgt 
een verdere uitleg over de 
wedstrijden die men ziet. 
Wanneer dit alles omstreeks 
�6.00 uur bekeken is, barst 
de feeststemming in de 
feesttent los.

2.  De plaatselijke schutterij kan 
plaatselijke prominenten 
vragen om te jureren tijdens 
de optocht. Aan de hand van 
de OLS-normen krijgt elk 
burgerjurylid een onderdeel 
ter beoordeling toegewe-
zen waaraan elke schutterij 
(klein of groot) kan voldoen 
(bijvoorbeeld bordjesdrager, 
vaandeldrager en comman-
dant).

3.  De bestaande jury zal gelei-
delijk worden vervangen. 
Er zal een roulatie plaats-
vinden met juryleden uit 
andere schuttersbonden. 
Overleg met de jurycommis-
sie OLS heeft geleerd dat er 
momenteel een overschot is 
aan juryleden. Verder zijn 
juryleden bereid om ook in 
andere schuttersbonden te 
komen jureren. Het grote 
voordeel hiervan is dat veel 
strikter de normen gevolgd 
kunnen worden door de 
juryleden en de te beoorde-

len personen.
4.  Er wordt een dagbeker 

beschikbaar gesteld voor de 
vereniging die het hoogste 
aantal punten behaalt tij-
dens de schietwedstrijden 
in de A-, B- en C-klasse. 
Winnaar van de schietwed-
strijd is het A-zestal. Indien 
er meerdere verenigingen 
zijn met een gelijk aantal 
punten, zo wordt naar het 
resultaat van de B-zestallen 
gekeken en mocht dit nog 
geen winnaar opleveren ook 
nog naar de schietresultaten 
van het C-zestal. Hiermee 
wil men voorkomen dat 
twee, drie of zelfs meerdere 
schutterijen moeten loten 
wie de winnaar is van de 
schietwedstrijd.

5.  Bekeken wordt nog welke 
wedstrijdonderdelen bepa-
lend kunnen zijn voor de 
Dagprijs. Gedacht wordt aan 
een tiental beoordelings-
punten waaraan elke schut-
terij/gilde (klein of groot) 
kan voldoen.

6.  Om de schutterijen niet te 
veel te belasten, wordt de 
mogelijkheid geboden om 
een bondsfeest te combine-
ren met een jubileum van 
de organiserende schutterij. 

Concreet betekent dit bij het 
bestaan van schutterijen bij 
25, 50, 75 of �00 jaar of een 
veelvoud daarvan. Hierdoor 
kan het voorkomen dat ver-
schuivingen kunnen plaats-
vinden in het bestaande 
schema van organisatoren. 
Door bondsfeesten meer te 
spreiden ontstaan er jaarlijks 
twee bondsfeesten aan beide 
zijden van de Maas.

7.  Het persoonlijk kampioen-
schap van de MLSB wordt 
gezien als een evenement 
dat bij het schuttersseizoen 
behoort. De deelname wordt 
ruimer opgezet en het prij-
zenpakket aangepast. 

De nieuwe opzet van de 
bondsfeesten MLSB heeft alle 
potenties en mogelijkheden 
om van de bondsfeesten weer 
een echt (schutters-)feest te 
maken.

  Wim Pijpers

g  Beeld van de opening een 
bondsfeest MLSB, te Ool, 
2008.              Foto: Fred Vliegen
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Schuttersbroodje
Hulp Limburgse 
bakkers voor Limburgs 
Schutterij Museum
STEYL – De Limburgse bak-
kers hebben een speciaal 
broodje ontwikkeld en een 
deel van de opbrengst gaat 
naar het Limburgs Schutterij 
Museum. Het broodje wordt 
verkocht onder de toepasse-
lijke naam: Schuttersbroodje. 
Van elk verkocht broodje gaat 
maar liefst 50 eurocent naar 
het museum. 
Het Schutterij Museum in 
Steyl werd in april dit jaar 
getroffen door een verwoes-
tende brand. Hoewel een groot 
deel van het gebouw in vlam-
men opging, is er gelukkig wel 
veel historisch schuttersma-
teriaal bewaard gebleven. Dat 
heeft de stichting doen beslui-
ten om te zijner tijd een nieuw 
museum in te richten en daar 

is heel veel geld voor nodig.
Met deze actie hopen de 
Limburgse bakkers hun 
steentje bij te dragen om het 
culturele erfgoed van de schut-
terijen te behouden en in een 
herbouwd museum ten toon 
te stellen.
Het schuttersbroodje is een 
heerlijk zoet vruchtenbroodje 
met rozijnen, een snufje 
kaneel en stukjes bitterkoek. 
Het broodje wordt verkocht 
in een opvallende bakring. 
Vanaf 8 oktober was het 
Schuttersbroodje te koop bij 
vele Limburgse bakkers (www.
echtebakker.nl). 
Het schuttersbrood dat in 
Limburg gepresenteerd werd, 
is door negentig bakkers met 
circa �60 verkooppunten met 
grote belangstelling ontvangen 
en in grote getale verkocht. De 
presentatie, de enthousiaste 

bakkers maar vooral de smaak 
maken dit schuttersbrood tot 
een succes. Daarnaast wordt 
het initiatief van de bakkersin-
koopvereniging B4, dat zijn 
40-jarig bestaan als aanleiding 
hiervoor nam, om het muse-
um te steunen zeer gewaar-

deerd door alles en iedereen 
die het schutterswezen een 
warm hart toedraagt. 

  Limburgs Schutterij Museum 
Gerard Engels

Schuttersbrood 
promotie 
VOERENDAAL – Woensdag-
morgen �5 oktober kwamen 
bij bakkerij Lei Deckers aan 
de Hogeweg te Voerendaal 
de eerste schuttersbroden 
uit de oven onder het toe-
ziend oog van generaal Hub 
Boumans en jeugdlid Danny 

Peeters, die mochten proeven 
of het brood de kwalificatie 
Schuttersbroodje waardig 
was. En dat was het zeker. 
Zo konden op zaterdag �8 
oktober alle klanten bij de 
Voerendaalse bakkerij Lei 
Deckers van het schutters-
brood proeven. Een aantal 
leden van koninklijke schutte-

rij St.-Sebastianus Voerendaal 
was in uniform aanwezig en 
bood de klanten een stukje 
brood aan.  Monica Wiendels 
was om 7.30 als eerste aan de 
beurt. Zij werd afgelost door 
Ans Crutzen waarna Marie-
Jose Peeters volgde. Of het 
kwam door het enthousiasme 
van deze drie, maar om �3.50 
uur waren alle schuttersbroden 

(en dat waren er een dikke 
�00) verkocht! Janine Deckers 
van de bakkerij wist te ver-
klappen dat de actie een groot 
succes was. Gezien de positieve 
reacties van de klanten moeten 
heel wat broden verkocht zijn. 
Dus dat waren nog heel wat 
bakuurtjes voor de bakkers!
(naar: website Voerendaal)

g  Het schuttersbroodje viel bij jong en oud in de smaak. Generaal Hub 
Boumans en jeugdlid Danny Peeters poseren bij de ovenverse broden.

Foto: website Voerendaal

Marketentsters 
Schutterij St. Catharina 
steunen actie 
Limburgse bakkers
STRAMPROY – Vanaf begin 
oktober verkopen Limburgse 
bakkers een speciaal 
‘Schuttersbrood’, een heerlijk 
zoet vruchtenbroodje. Dit 
brood in een speciale bakring 
is ontwikkeld als ondersteu-
ning voor de herbouw van het 
Limburgs Schutterij Museum 
in Steyl. Dat museum werd in 
april van dit jaar door een felle 

brand voor een groot deel in 
de as gelegd. Van elk brood dat 
verkocht wordt, gaat een deel 
naar het Schutterijmuseum.
Enkele marketentsters van 
schutterij St.-Catharina 
Stramproy waren bij de 
Echte Bakker Joost Snijders 
in Stramproy om de actie 
te ondersteunen en het 
Schuttersbrood onder de aan-
dacht van de mensen te bren-
gen. Zij, de schutters en alle 
betrokkenen bij het museum 
danken bakker Joost en Petra! 
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Nota bene: toen de 
Stramproyse marke-
tentsters de bakkersactie 
ondersteunden en brood 
presenteerden aan de 
klanten, kwam ook Ton 
wat proeven. Even later 
kwam hij terug en had 
een gedichtje gemaakt 
over de actie, dat hieron-
der is opgenomen. 

 Annelies Indenkleef

De Actie  
Twee fiere marketentsters
bieden schuttersbrood 
aan allen aan
de reden is
dat alle vensters
van Het Schuttershonk
in vuur en vlam
zijn opgegaan

’n gróóts museum is niet 
meer
verzwolgen door de vlam-
men van het vuur
wat rest is met het hartezeer
het bouwen van ’n gloed-
nieuw schuttershonk
van meer dan slechts het eer-
ste uur.

Héél véél geluk
met de schutterrijen
en hun nieuw te bouwen
Schuttershonk

  Ton, dichter bij Weert 
Stramproy / oktober 2008

Motie schuttersbroodje 
Brunssum
BRUNSSUM – Tijdens de 
raadsvergadering van de 
gemeente Brunssum op �� 
november heeft de lokale poli-
tieke partij Lijst Borger een 
motie ingediend. Bij de motie 
wordt in overweging genomen 
dat de brand van �0 april veel 
van het schutterserfgoed heeft 
verwoest, maar dat aan weder-
opbouw hard wordt gewerkt. 
Dat bovendien de verkoop 

e 
De marketentsters van 

Stramproy die het schutters-
brood aan de man of vrouw 

brachten.

van het schuttersbrood hier-
aan bijdraagt, dat ook lokaal 
verkocht wordt. Om derhalve 
250 schuttersbroden lokaal 
in te kopen om hiermee het 
Limburgs Schutterij Museum 
te ondersteunen en vervolgens 
de broden te schenken aan de 
voedselbank Brunssum, zodat 
ze ook daar een goede bestem-
ming hebben en vervolgens 
deze motie ook bij de andere 
gemeenten onder de aandacht 
te brengen.

g  Hugo Janssen, gemeente-
raadslid en tamboer bij de 
Brunssumse schutterij.

Foto: Lieske Leunissen

Mastreechter Staar 
schenkt poppen
MAASTRICHT – Tijdens de 
receptie van de jubilerende 
Koninklijke Zangvereniging 
Mastreechter Staar op zondag 
28 september 2008 heeft dit 
vermaarde koor vijf poppen 
in eigendom overgedragen 
aan het Limburgs Schutterij 
Museum. De houten gesti-
leerde poppen, gestoken in 
zangerskostuum dienden 
tijdens het jubileumjaar als 
blikvangers voor het jubile-
rende vermaarde koor en als 
aankondiging voor haar acti-
viteiten. Niemand minder dan 
Andre Rieu, fan en bewonde-
raar van de Staar die het koor 
ook tijdens zijn concerten 
een rol biedt, overhandigde 
een van de poppen aan con-

servator Luc Wolters. 
Leden van de dienst-
doende Stadsschutterij 
Maastricht zorgden 
voor het passende decor. 
Zij werden door de 
Staarpreses opgeroepen 
om brandstichting in het 
vervolg te voorkomen. In 
zijn dankzegging aan het 
koor liet Wolters door-
schemeren dat het LSM 
niet alleen de zware taak 
wachtte om de collectie 
van het museum weer 
toonbaar te maken, maar 
ook om van deze zanger-
spoppen daadwerkelijke 
schutters te maken. Een hele 
klus.

  Limburgs Schutterij Museum 
Gerard Engels

Al 30 jaar ben ik lid van schut-
terij St.-Gregorius de Grote 
uit Brunssum en derhalve al 
zeer lang verbonden met het 
schuttersleven in Limburg. Ik 
realiseer mij terdege dat vanuit 
de politiek een helpende hand 
geboden kan worden, middels 
de ingediende motie. Ik hoop 
op deze wijze een bijdrage te 
kunnen leveren aan de snelle 
wederopbouw van dit stuk 
cultureel erfgoed van Limburg. 

Mogelijk dat het op lokaal of 
provinciaal vlak extra politieke 
mogelijkheden schept.
 
  Hugo Janssen 

Fractievoorzitter Lijst Borger

g  André Rieu overhandigde een van de poppen namens Kon. 
Zangvereniging Mastreechter Staar aan het Limburgs Schutterij 
Museum. De pop is direct in gebruik genomen en draagt al een 
schutterskepie. Rechts van Rieu is conservator Luc Wolters. Zij wor-
den geflankeerd door leden van de d.d. Stadschutterij Maastricht.

Foto: Mastreechter Staar
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Schutterij St.-Martinus Horn 450 jaar
HORN – Het weekeinde van 19-21 september stond 
geheel in het teken van het 450-jarig bestaan van 
schutterij St.-Martinus Horn. Het werd een waar feest 
waaraan men graag terugdenkt.

Jubileumreceptie
Gestart werd met een druk 
bezochte jubileumreceptie en 
de presentatie van twee dvd’s. 
Vanwege hun lange lidmaat-
schap werden de volgende 
personen onderscheiden met 
een OLS-medaille: Jan Knoops 
(60 jaar lid), Piet Graef (50 
jaar lid), Piet Engelen (50 jaar 
lid), Geert Kessels (50 jaar lid), 
Door de Kunder (25 jaar lid), 
Thijs Kessels (25 jaar lid), Ger 
Schroën (25 jaar lid) en Joep 
Joosten (25 jaar lid). Bij de 
drumband werden Raymond 
van der Linden (25 jaar lid), 
Sander Derikx (�0 jaar lid) en 
Milan Arts (�0 jaar lid) onder-
scheiden.

Twee maal Koninklijk
Burgemeester Verhoeven was 
met twee duidelijke bedoelin-
gen naar Horn gekomen. De 
schutterij ontving als blijk van-
wege haar 450-jarig bestaan 
de Koninklijke Erepenning. 

Burgemeester Verhoeven 
roemde de bijzondere wijze 
waarop de schutterij naar bui-
ten treedt. Namens de schut-
terij nam een trotse voorzitter 
Pieter Giebels de Koninklijke 
Erepenning en de daarbij 
behorende oorkonde in ont-
vangst.
Later op de avond werd een 
niets vermoedende Rinus 
Graef (63) naar voren geroe-
pen en benoemd tot lid in 
de Orde van Oranje Nassau. 
Rinus is 35 jaar bestuurslid 
(waarvan de laatste acht jaar 
vice-voorzitter). Rinus heeft 
zich verdienstelijk gemaakt 
voor veel activiteiten van St.-
Martinus en is hij medeop-
richter en bestuurslid van de 
Heemkundevereniging Horn.

Kroon op het werk
Schutterij St.-Martinus heeft 
in haar 450-jarig bestaan 
menige storm moeten trot-
seren. Dankzij bestuursleden 
als Crisje Peters, Lei Crijns, 
Piet Rooyakkers, Piet Graef en 
Piet Heijnen heeft Horn nog 
steeds een gezonde schutterij. 
Vandaar dat de toekenning 
van de Koninklijke Erepenning 
evenals de koninklijke onder-
scheiding van Rinus Graef 
door de schutterij gezien wor-
den als de kroon op het werk 
voor de gehele vereniging. 
Dankzij de medewerking van 
grondeigenaren, sponsoren 
en de vele vrijwilligers kon 
ook de viering van het 450-
jarig bestaan op grootse wijze 
gevierd worden.

Sterren Treffen
Zaterdag 20 september was 
voorbehouden voor het Grote 

Sterren Treffen. Een keur van 
artiesten vermaakte de goed 
gevulde feesttent.

Open Kampioenschap 
van het Leudal
Na afloop van de H. Mis was 
het een drukte van jewelste op 
de feestweide aan de Kemp. 
Alles werd aan een laatste 
inspectie onderworpen om de 
achttien gastverenigingen uit 
verschillende schuttersbonden 
op een waardige wijze te kun-
nen ontvangen. De prachtige 
optocht door de straten van 
Horn was het begin van een 
sportieve strijd later op het 
feestterrein om het Open 
Kampioenschap van het 
Leudal.

Dvd’s
De dvd’s zijn een eenmalige 
uitgave ter gelegenheid van het 
450-jarig bestaan van schutte-
rij St.-Martinus Horn en tonen 
unieke beelden van de schut-
terij door de eeuwen heen. 
Ook staan er opnames op van 
het koninklijk bezoek aan het 
OLS. De dvd’s zijn te bestellen 
voor € �2,50 bij Paul Barten, 
te. 0475-583355 of email 
dvd450@hetnet.nl

 Wim Pijpers

g  Bij gelegenheid van het 
450-jarig jubileum van St.-
Martinus Horn werd Rinus 
Graef koninklijk onderschei-
den.                Foto: Wim Pijpers

g  Hornse delegatie bij opening 
bondsfeest Ool.

Foto: Fred Vliegen

 

Adreswijziging secretariaat

Het nieuwe secretariaatsadres is:
Schutterij St.-Stephanus Dieteren
p/a dhr. R. Laumen
Grote Tiend 62
6�0� VB Pey-Echt
Tel. 0475-854657
E-mail. ststephanus@live.nl
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Zondag mag ik weer

Het was koud en nat toen ik 
op mijn fiets stapte om naar 
het station van Maastricht te 
rijden.
En dat voor half mei.
Ik baalde.
Ik had slechte zin omdat ik 
vroeg moest gaan werken. Ik 
moest de trein hebben van 
06:23 uur. Voor mijn gevoel 
midden in de nacht. De 
motregen en een natte broek 
maakte mijn gemoedstoestand 
alleen maar erger.
Zonder veel te zeggen gaf ik 
mijn fiets af in de bewaakte 
fietsenstalling van het station. 
Meer dan ‘morge’ kon er niet 
af.
Ik liep de AH-winkel binnen 
om een broodje en een kop 
koffie te scoren. Thuis had ik 
nog niets gegeten.
De schappen waren nog niet 
bijgevuld en het beetje brood 
wat er nog lag was volgens mij 
van dagen geleden. Ik wist dat 
het nog vroeg was. Misschien 
was het zelfs te vroeg voor vers 
brood of voor de vakkenvul-
lers. In ieder geval was het te 
vroeg voor mensen zoals ik.
Ik zag niemand in de winkel 
om iets te vragen. Zelfs geen 
klant om tegen te mopperen.
Mijn stemming daalde onder 
nul.
Ik voelde me Remie.

Mijn aandacht werd gevestigd 
op een zacht geluidje. Ergens 
tussen de schappen van de 

winkel hoorde ik iemand 
zachtjes neuriën. Ik spitste 
mijn oren om het enige posi-
tieve van deze ochtend op te 
kunnen nemen. Toen ik goed 
luisterde herkende ik in het 
geneurie een wijsje. Mijn volle 
aandacht ging nu uit naar dat 
gezang want ik kende zelfs de 
melodie, ik moest zowaar even 
glimlachen. Op een vroege, 
druilerige, grauwe ochtend 
was dit het laatste wat ik ver-
wachtte.
‘L’Esprit’ zei ik hardop in mijn 
beste Frans.
‘Espritt, …  mooi hé … vind je 
niet?’, klonk een vriendelijke 
stem tussen de rekken.
‘Waar kent u dit liedje van?’, 
vroeg ik zonder dat ik iemand 
zag. Ik hoorde mijn eigen 
humeurige stem fel afsteken 
tegen de opgewekte stem van 
de zanger.
‘Het is van de beste schutterij’, 
zei de stem trots.
‘Dat kan niet’, zei ik, ‘de beste 
zijn wij. Mijn schutterij heeft 
de beste drumband’. Ik stond 
verbaasd van mijn alerte en 
assertieve reactie. Maar ja, als 
het over de schutterij gaat, 
ben ik meteen wakker, zelfs op 
zo’n vervelende ochtend als 
vandaag.
Een rond hoofd kwam lang-
zaam boven het rek uit. 
Twinkelende ogen keken me 
recht aan.. De lichtblauwe 
werkkleding spande om zijn 
forse lijf. 
‘Wij… hebben… de… beste… 
drumband…’, zei hij opnieuw, 

maar nu in staccato. 
De man lachte, dook terug 
achter de rekken en neuriede 
de Esprit verder. Ik viel in met 
de tweede partij. Het klonk 
fantastisch. Beter dan Egberts 
en Smits, de componisten van 
dit muziekstuk, hadden kun-
nen bedenken.
‘Wie zijn… wij… dan wel’, 
vroeg ik, nadat ik een ‘boeren-
gezondsandwich van een dag 
oud’ uit het rek had gevist. Ik 
kon me niet herinneren dat er 
in de buurt van Maastricht en 
zeker niet in Maastricht zelf, 
een schutterij was met een 
drumband die op het hoogste 
niveau speelde. Ik was erg 
benieuwd naar zijn antwoord.
‘Schaesberg natuurlijk’, klonk 
het resoluut.
‘Oh, sorry, mijn verontschuldi-
ging’, zei ik snel. Ik was bang 
dat ik geen koffie meer zou 
krijgen.
‘Goed’, vervolgde ik dapper, 
‘jullie hebben dan een goede 
drumband maar wij hebben de 
beste tamboermajoor’.
‘Kan niet’, riep de man. ‘Ozze 
Fred is de beste’.
In zijn stem hoorde ik de trots 
van een echte schutter. Ik 
hoorde de stem van iemand 
die zijn hart verpand had aan 
iets heel moois. Ik moest stie-
kem lachen.
‘In welke schutterij zit u dan’, 
vroeg de man.
‘Amstenrade’.
Het was even stil. Opnieuw 
keek de man over de rekken.
‘Maar die kunnen niet schieten’, 

lachte hij.
Hij draaide zich om en liep 
naar de kassa om mijn brood 
af te rekenen.
‘Koffie?’ 
‘Graag.’

Ons vrolijk en broederlijk 
twistgesprek werd onderbro-
ken omdat er een mooie vrou-
welijke klant binnen kwam. 
We lieten ons allebei afleiden.
Het werd opnieuw stil in de 
winkel. 

‘Zondag mogen we gelukkig 
weer’, doorbrak de man de 
genante stilte,
‘dan zul je mij van mijn beste 
kant zien en dat is dan € 3.40’.

‘Tot zondag in Klimmen’, riep 
ik toen ik in paradepas de 
winkel uitliep.
‘Tot zondag, ik verheug me 
erop’, lachte de man terug. Hij 
salueerde als bij een groots 
defilé. 

De vrouw keek ons verbaasd 
aan. Ik wil niet weten wat door 
haar hoofd ging. Maar mijn 
slechte zin was helemaal weg. 
Het vroege tijdstip, de kou 
en de regen was ik vergeten. 
Opgewekt ging ik naar mijn 
werk.

Taaa, da-da-daaaa, neuriede 
ik de Esprit door de grote hal 
van het station.
Zondag mag ik weer.

   Leon Fransseng  ‘De beste tambour-maître’, beweert  
St.-Gertrudis Amstenrade.  Foto: Lieske Leunissen

g  ‘De beste drumband’, meent  
St.-Hubertus Schaesberg.

Foto: Lieske Leunissen   
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Vijf jubilarissen in Baarlo
BAARLO – Vijf jubilarissen werden zaterdag 11 oktober 
door schutterij St.-Antonius St.-Petrus Baarlo in het 
zonnetje gezet. De vier zilveren jubilarissen Mia Geurts, 
Peggy Kessels, Jac Geurts en Charles Beurskens en een 
gouden jubilaris Jack Beurskens vertegenwoordigen 150 
jaar lidmaatschap. Zij recipieerden op 11 oktober in zaal 
Unitas te Baarlo.

Als je met de vijf jubilarissen 
praat dan valt op dat ze alle 
vijf een familie gevoel hebben. 
‘We zijn een grote familie, een 
hechte grote schutters familie’. 
Neem Jack (66) en Charles 
(34) Beurskens. Zij zijn vader 
en zoon en binnen de schut-
terij elkaars opvolger als voor-
opsjöt en buksmeester. Peggy 
Kessels (60) is niet alleen lid, 
haar man Jo is ook lid terwijl 
dochter Astrid jarenlang suc-
cesvol actief lid was en nog 
lid is. En de Geurtsen, het 
echtpaar Mia (63) en Jac (64) 
Geurts, zijn al lang lid evenals 
zoon Geert, die deel uitmaakte 
van het zestal in �999 dat het 
OLS won.

Jack Beurskens
Je mag hem gerust hét boeg-
beeld van de Baarlose schut-
terij noemen. Op bestuurlijk 
niveau is hij vanaf �970 actief, 
waarvan 27 jaar secretaris en 
verzorgt nog steeds de public 
relations van de schutterij. 
Hij was medeoprichter en 
bestuurslid van de Dekenale 
Bond Helden van �974 tot 
2007, de laatste twaalf jaar als 
secretaris-penningmeester. 
Vanaf �967 staat hij zijn man-
netje in het A zestal. Tot en 
met 2007 was hij vooropsjöt: 
‘Ik word een dagje ouder en de 
jeugd moet het overnemen, ik 
schiet nu op de derde plaats, 
mijn zoon Charles is nu voor-
opsjöt’. Gestart als tamboer op 
de dieptetrom bij het trom-
melkorps is hij na 33 jaar als 
commandant opgeklommen 
tot luitenant-kolonel. Zonder 

uniform is hij ook zeer actief 
als buksmeester en in de zes-
talcommissie, bij het kogels 
gieten samen met nog drie 
leden, het punten en stokken 
maken, patronen laden enz. 
enz. De mooiste uitdaging 
voor hem is het schieten in 
het zestal en van het zestal een 
team te maken; het OLS win 
je met een team en niet met 

zes individuen. Interessant 
vindt hij het om het schiet-
materiaal te optimaliseren en 
met de ontwikkelingen mee te 
gaan, het schietmateriaal en 
de schutters worden professi-
oneler. ‘Het werd mij vergeven 
dat ik het verkeerde bölke in 
�998 afschoot waardoor we 
tweede werden op het OLS. In 

�999 kreeg ik mijn revanche. 
Oppe Reuver wonnen we wel 
het OLS’. Als schutter is hij 
succesvol, diverse malen was 
hij bondskampioen of tweede. 
Zo ook in �999 waarin hij ook 
nog federatiekampioen en 
voor de tweede maal koning 
werd. ‘Wanneer het mij gege-
ven is, zal ik nog wel enkele 
jaren in het A-zestal blijven 
schieten, ik sta nog vol zelfver-
trouwen onder de buks, alleen 
op het OLS het ik enige moeite 
om de zenuwen in bedwang te 
houden. De schutterij is een 
hechte familie en ik ben er 
trots op dat ik daar deel van 

mag maken’. Ook op Europees 
niveau weet men zijn verdien-
sten te waarderen, hem werd 
enige jaren terug het EGS kruis 
in goud opgespeld.

Jac Geurts
Bij Jac stroomde het schut-
tersbloed van vader op zoon, 
het heeft enige tijd geduurd 

voordat het zover was, ‘maar 
eenmaal besmet met die bacil 
en ontkom je er niet aan’. Eerst 
als tamboer en later als schut-
ter. Jac was van �993 t/m 2006 
voorzitter van de Baarlose 
schutterij. Daarvoor was hij 
acht jaar vicevoorzitter en in 
�990 was hij koning. Jac stak 
zijn vrouw Mia en zoon Geert 
aan met het schuttersvirus. ‘De 
schutterij is een echte familie, 
lief en leed worden samen 
gedeeld’, vindt Jac. Tweemaal 
maakte hij deel uit van het 
OLS-zestal. ‘Hoogtepunt van 
mijn voorzitterschap was het 
winnen van het OLS en de 
organisatie van het OLS 2000, 
alleen de weergoden wilden 
niet meewerken. Door het 
uitwijken voor het EK voetbal 
moesten we naar de tweede 
zondag in juli en toen regende 
het van ’s morgens tot ’s 
avonds. Wat mij als voorzitter 
’t meeste deugd heeft gedaan, 
is dat we nooit trammelant in 
de club hebben gehad. Ook 
niet na het financieel teleur-
stellend verlopen OLS. We zijn 
samen doorgegaan’. Jac heeft 
ook kwaliteiten als kogelgieter 
en barmedewerker. De vele 
verdiensten voor de Baarlose 
schutterij werden door de OLS 
federatie gewaardeerd door Jac 
Geurts in 2006 op te nemen 
in de Edele Eedbroederschap 
van de Soevereine Orde van de 
Rode Leeuw van Limburg en 
de H. Sebastianus.

Charles Beurskens
‘Bij wijze van spreken ben ik 
al van voor mijn geboorte al 
bij de schutterij betrokken’, 
meent Charles. ‘Pap en Mam 
namen me altijd mee naar 
schuttersfeesten. Toen ik oud 
genoeg was om het bordje te 
dragen werd dat mijn eerste 
taak. Daarna bij de drumband 

g  De jubilarissen van St.-Antonius & St.-Petrus Baarlo, v.l.n.r.: de 
zilveren jubilarissen Mia Geurts, Charles Beurskens, Peggy Kessels 
en Jac Geurts. Rechts Jack Beurskens, die zijn gouden lidmaatschap 
vierde.                                                                        Foto: Ger Peeters
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Van de bestuurstafel

Vergadering bestuur OLS-
Federatie, 9 september 2008

Milieuzaken
Het bureau Witteveen & Bos 
heeft in opdracht van de 
Provincie Limburg een extern 
bedrijf uitgenodigd om (zo 
objectief mogelijk) een bele-
vingsonderzoek uit te voeren 
bij diverse Limburgse schutte-
rijen, dat in november 2008 zal 
zijn afgerond.

Bestuur OLS-Federatie
In de plaats van Peter Ressen 
is namens de Bond Maas en 
Kempen Herman Janssen van 
St.-Servatius Raam in het 
OLS-bestuur gekomen.
De vacature in het OLS-
bestuur namens de Bond 
Eendracht Born-Echt, ontstaan 
door het overlijden van Jo 
Herffs, is nog niet ingevuld. 
Met het terugtreden van Peter 
Ressen was bovendien het 
voorzitterschap van de OLS-
schietcommissie vacant. Peter 

Berben van St.-Hubertus 
Schaesberg wordt de nieuwe 
voorzitter.
Tijdens de vergadering van 
de Normencommissie op 29 
oktober heeft Jo Beeren het 
voorzitterschap overgedragen 
aan Theo Looymans van St.-
Catharina Stramproy. 
C. Pannemans van St.-
Laurentius Meeswijk en secre-
taris van de Bond Maasvallei, 
volgt in de commissie Theo 
Voorter van St.-Elisabeth 

Stokkem op.

Handreiking Limburgs 
Traditioneel Schieten
Op 2� november 2008 is er 
een vervolgoverleg op het 
Provinciehuis te Maastricht 
met diverse onderwerpen, 
waaronder bespreking van de 
resultaten van het belevingson-
derzoek en de inhoud van de 
nieuwe Handreiking Limburgs 
Traditioneel Schieten.

OLS-Organisatie
De werkgroep, geformeerd 
uit het Federatiebestuur, doet 
intensief onderzoek naar wat 
werkelijk essentieel is bij de 
organisatie van een OLS-feest; 
dit nadert z’n voltooiing. 

Kinder-OLS
•  Werkgroep: stelt een draai-

boek samen voor de organi-
satie van het Kinjer-OLS ten 
behoeve van de huidige OLS-
winnaar Neer.

•  Medewerking schutterijen: 
iedere deelnemende school 
dient begeleid te worden 
door meerdere mensen van 
een schutterij: dit zowel in de 
voorbereiding als de dag van 
het ‘Kinjer-OLS’ zelf.

Jurycursus
Twaalf personen hebben op 25 
september 2008 hun certificaat 
ontvangen. Zij kunnen het 
komend seizoen met hun ken-
nis bij de diverse bonden en 
bondsfeesten aan de slag.

   Jac van der Vorst, Secretaris

en vervolgens begonnen met 
schieten’. Bij de drumband 
is hij nog steeds en vanaf 
�994 schutter in het A-zestal 
en thans ook gediplomeerd 
buksmeester. In de voorbije 
25 jaar heeft hij zich al twee 
maal tot koning laten kronen. 
In 2007 ben ik bij het kanon-
niersbataljon geplaatst, het is 
telkens weer een mooie hap-
pening als we met het kanon 
erop uittrekken. Hij was ook 
een van de schutters die in 
�999 het OLS naar Baarlo 
brachten. ‘Het schieten in het 
OLS-zestal is een teamsport. Je 
schiet raak met z’n allen maar 
je mist ook met z’n allen’. Hij 
is er trots op dat hij zijn vader 
mag opvolgen als vooropsjöt 
en buksmeester. ‘Mijn grote 
wens is om nog een maal de 
UM met pap naar Baarlo te 
brengen’, vertelt Charles, de 
jongste jubilaris.

Peggy Kessels
Peggy zwaaide 25 jaar geleden 
de scepter in het clublokaal De 
Zwaan. Het was een logische 
stap dat zij ook lid werd van 
de schutterij. Of er toen al 
enkele vonken overgesprongen 
zijn tussen haar en Jo, haar 
latere partner, daar moeten 
we naar gissen. Jo werd vaak 
koning en Peggy koningin. In 
2000 was zij het die de vogel 
afschoot en op het OLS in 
Baarlo als koningin alle égards 
waarnam. De schuttersappel 
viel ook hier niet ver van de 
boom want dochter Astrid 
was enkele jaren eerder schut-
terskoning geworden. Als 
schutter doet zij het de laatste 
jaren rustig aan, al is dat ook 
wel anders geweest en zij haar 
mannetje stond onder de 
schietstang. Indien nodig is 
zij nog steeds inzetbaar in de 
B- en C-klasse. ‘Mijn hoogte-
punt was mijn koningschap in 

2000, het OLS-jaar in Baarlo, 
dat waren mooie belevenissen’. 
Al zestien jaar is zij bestuurlijk 
actief waarvan de laatste veer-
tien jaar als penningmeester. 
Zij waakt goed over de finan-
ciën van de schutterij en met 
grote accuratesse. ‘We hebben 
nu 64 leden, onze schutterij 
heeft toekomst omdat het zo’n 
gezellige vereniging is’, aldus 
Peggy.

Mia Geurts
‘Niet mijn man heeft mij lid 
gemaakt, maar het lid Lei 
Amendt. Het ging direct goed 
met schieten. Bij de bond 
Juliana werd ik persoonlijk 
kampioen in de C-klasse, ik 
had geen vrees en heb altijd 
mijn best gedaan. Het hoogte 
punt voor mij was het mee 
organiseren van het OLS 2000’, 
vertelt de goedlachse Mia 
Geurts. Sinds vijf jaar heeft ze 
een andere bezigheid bij de 

schutters gevonden en jureert 
ze op bondsfeesten van de 
bond Juliana en het OLS. Een 
mooie maar moeilijke taak. ‘Ik 
jureer naar eer en geweten. De 
onderlinge verschillen zijn zo 
klein, soms gaat het over plus-
jes en minnetjes. Bevoordelen 
doe ik niemand’. Mia looft de 
vriendschap, broederschap 
en het familiegevoel van de 
Baarlose schutterij.
Van haar komt de uitsmijter 
van het gesprek, ‘Ik wil met 
schutterseer begraven worden’. 
Wanneer, dat staat in de ster-
ren geschreven, in ieder geval 
verdienen de jubilarissen alle-
maal een begrafenis met schut-
terseer, maar hopelijk mogen 
zij allemaal nog heel lang 
actief blijven voor schutterij 
Sint-Antonius & Sint-Petrus.

  Aldus de correspondent van 
weekblad Op den Baum, Mat 
Nellen.

g  Tijdens de najaarsvergadering op 11 oktober werden twee nieuwe 
federatiebestuursleden gekozen: Theo Looymans van St.-Catharina 
Stramproy (l.) en Herman Janssen van St.-Servatius Raam (r.).

                                            Foto: Luc Wolters
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Schutters namen afscheid van Otto von Habsburg
AKEN – Op 31 augustus vormde de keizerstad Aken het 
decor voor duizenden schutters, die afscheid namen van 
hun Europese beschermheer dr. Otto von Habsburg, 
die zich gezien zijn gezegende leeftijd uit deze functie 
terugtrok om de scepter over te geven aan zijn zoon 
Karl.

Otto von Habsburg
Dr. Otto von Habsburg wordt 
keizerlijke en koninklijke 
hoogheid genoemd. Hij is de 
zoon – geboren 20 november 
�9�2 – van de laatste keizer 
van Oostenrijk-Hongarije, die 
90 jaar geleden bij het einde 
van de Eerste Wereldoorlog 
werd afgezet. Sindsdien leidde 
de familie een zwervend 
bestaan totdat het gedeci-
meerde voormalige keizerrijk 
Oostenrijk weer een gastvrij 
thuis bood. Von Habsburg 
toonde zich in zijn leven meer 
Europeaan dan nationalist, 
trad toe tot het Europees 
Parlement en toonde zich 
verbonden met het Europese 
schutterswezen. Zo werd hij 
grootmeester van de Europese 
ridderorde voor schutters van 
de Heilige Sebastianus. In 
Aken nam de 95-jarige Otto 
von Habsburg op grond van 

zijn hoge ouderdom afscheid 
van deze officiële functies bij 
de Europese schutters. Zoon 
Karl volgde hem op.

Nieuwe Habsburg-
grootmeester
Tijdens een plechtige veelhe-
renmis in de Dom van Aken 
werd Karl von Habsburg (47) 
benoemd tot en geïnstalleerd 
als nieuwe grootmeester van 
de genoemde Ridderorde. De 
orde is in �985 mede dankzij 
Leo Jans tot stand gekomen, 
die niet alleen oud-OLS-presi-
dent is maar ook de Europese 
schutters een tijdlang als pre-
sident heeft voorgezeten. Voor 
deze plechtigheid hadden zich 
veel Europese schuttersbe-
stuurders verzameld in Aken. 
Buiten de Dom wachtten vele 
schutters de afloop af om 
daarna – met �.500 in getal 
– in optocht door de Akense 

binnenstad te trekken. Vanaf 
het bordes van het stadhuis 
werd het defilé afgenomen, 
waarbij behalve veel Duitse 
schutters ook Polen of het 
complete kruisboogschut-
terskorps uit Visé acte de 
présence gaf. Behalve diverse 
toespraken waren er optredens 
van een vendelierskorps en 
muzikanten. Pijnlijk was het 
moment dat het muziekkorps 
ten overstaan van de Europese 
grootheden niet in staat bleek 

de door Beethoven gecom-
poneerde Europese hymne te 
spelen.

Ontvangst in het 
raadhuis
Hierna was er een besloten 
ontvangst in het raadhuis van 
Aken, in de Rijkszaal, waar ook 
de laureaten van de Europese 
Karlsprijs vergeven worden. 
Ook hier diverse toespraken 
met dankzegging aan de schei-
dende Otto von Habsburg, 
die de Sint-Sebastiaanorde 
sinds �985 als grootmeester 
ondersteund had, die door 
toekenning van een beperkt 
aantal onderscheidingen een 
christelijke schuttersvoor-
hoede beoogt te creëren. 
Zoon Karl wil op deze voet 
voortgaan. De Noordduitse 
schuttersdelegatie werd ver-
blijd met de toezegging dat 
het Europees Schutterstreffen 
na Kinrooi (B.) in 2009 en 
Tuchola (Polen) in 20�2 drie 
jaar later in Peine (Dld.) zal 
plaatsvinden. Om de genoten 
gastvrijheid te belonen werd 
Aken uitgeroepen tot Europese 
schuttersstad. 

 Tekst & foto’s: Luc Wolters

g  Karl von Habsburg krijgt in 
de Dom van Aken de groot-
meestersketen van de H. 
Sebastianus Ridderorde omge-
hangen door prins Charles-
Louis de Mérode, president 
van de EGS.

g  De 95-jarige Otto von Habsburg introduceerde in een geestige toe-
spraak vanaf het bordes van het Akense stadhuis zijn zoon aan talrijk 
verzamelde schutters. V.l.n.r.: Europees schutterskoning Tadeusz Zyla, 
prins Ch.-L. de Mérode, oud-Baltisch regeringsleider, Karl en Otto 
von Habsburg, burgemeester Linden van Aken en wijbisschop Koch. 

 

g  Karl von Habsburg biedt zijn vader als dankzegging namens de 
schutters een eretitel met oorkonde aan.
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Sint-Geertruid wint Bielemannen- en 
sappeurstreffen
GRUBBENVORST – Omdat de sappeurs van schutterij 
St.-Jan uit Grubbenvorst vorig jaar in Waubach winnaar 
waren geworden van het jaarlijkse bielemannen- en 
sappeurstreffen van de Limburgse schutterijen hadden 
zij de eer om dit treffen in 2008 te mogen organiseren.  

Ook dit jaar werd er weer 
door zo’n veertig bielemannen 
en sappeurs gestreden om de 
Thei Heylighen-trofee. Deze 
trofee is vorig jaar beschikbaar 
gesteld door de erven van de 
in 2006 overleden bieleman 
Thei Heylighen uit Dieteren, 
een bieleman in hart en nieren 
die geen moment onbenut liet 
om de bielemannen en sap-
peurs te promoten en een van 
de oprichters is van dit jaar-
lijkse treffen, dat al vanaf �985 
ieder jaar georganiseerd is. 
Na de ontvangst met koffie 
en vlaai werd rond de klok 

van halfdrie begonnen met de 
spellen. De deelnemers moes-
ten onder meer boomstam-
gooien, megadarten, een hin-
dernisbaan afleggen met een 
grote houten kar, kogelwerpen, 
boomstamzagen, zakgooien 
met een gaffel, melktuiten til-
len, een parcours afleggen met 
volle jerrycans, bierpulschui-
ven en koe melken. Rond de 
klok van zes uur was iedereen 
klaar met de spellen en was 
het tijd voor een stevige maal-
tijd bestaande uit stamppot 
van boerenkool of zuurkool 
en twee flinke stukken worst. 

Van tevoren werd aan de 
weduwe van Thei Heylighen 
uit Dieteren door het bestuur 
van de schutterij nog de bij-
dragen uit de fooienpot van 
2008 overhandigd als bijdrage 
aan de totstandkoming van 
de mooie trofee. Ondertussen 
had Jac Craenmehr zich al 
op het podium geïnstalleerd 
en zorgde hij deze middag 
en avond voor een gezellig 
schuttersmuziekje. Rond de 
klok van acht uur was het dan 
tijd voor de prijsuitreiking. 
Als eerste werden de prijzen 
bekend gemaakt van de jeugd-
bielemannen en hier was de 
eerste prijs voor  Bryan Pisters 
uit Valkenburg. En daarna dan 
de bekendmaking van de win-
naars bij de grote bielemannen 
en sappeurs. Eén voor één 
werden de deelnemers naar 
voren geroepen om een mooie 
bijl in ontvangst te nemen als 
aandenken aan dit jaarlijkse 

bielemannen- en sappeurstref-
fen van 2008. Uiteindelijk was 
de 3e plaats voor de Jonge en 
Oude Nobele uit Valkenburg, 
de 2e plaats voor de bieleman-
nen van St.-Sebastianus uit 
Klimmen en als winnaars wer-
den uitgeroepen de bieleman-
nen van St.-Joseph uit Sint-
Geertruid, die na twee keer de 
2e plaats gehaald te hebben 
eindelijk een keer eerste zijn 
geworden en dus trots de Thei 
Heylighen trofee in ontvangst 
namen. Dus het bieleman-
nen- en sappeurstreffen 2009 
zal gehouden worden in het 
zuidelijke Sint-Geertruid. De 
organisatie kan terugkijken op 
een geslaagd evenement.

 St.-Jan Grubbenvorst

Voor uitslagen, zie:
www.schutterstijdschrift.com

Foto’s: Lieske Leunissen
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Verregend Brabants Landjuweel 2008
 

OISTERWIJK – Van 4 tot 
en met 7 september vond 
in de kernen Oisterwijk en 
Moergestel het ‘Brabants 
Landjuweel 2008’ plaats, 
een evenement dat door 
de vijf actieve gilden van 
Oisterwijk gezamenlijk op 
poten was gezet. 

Dit zevenjaarlijks treffen van 
Brabantse gildebroeders en -
zusters mag, gelet op het grote 
aantal deelnemers, met recht 
de Brabantse tegenhanger van 
ons OLS genoemd worden, 
want niet minder dan �40 
verenigingen hadden zich 
aangemeld. Daaronder ook 
vier schutterijen uit Limburg: 
namelijk St.-Joseph Waubach, 
St.-Salvius Limbricht, het 
Nachtwachtgilde van Berg 
en Terblijt en Broederschap 
Sint-Sebastianus Klimmen. 
Voor deze laatste vereniging 
vormde de deelname aan het 
Landjuweel tevens het hoogte-
punt van een tweedaags geza-
menlijk uitstapje!
De verwachtingen waren hoog 
gespannen want wie de ver-
richtingen van de ‘Stichting 
Landjuweel Oisterwijk 2008’ 
had gevolgd, wist dat de 
Oisterwijkers kosten noch 
moeite had gespaard om dit 
festijn tot een onvergetelijk 
evenement te maken. Alles was 
tot in de puntjes verzorgd en 
om er voor te zorgen dat dit 

kleurrijk gildefeest bespaard 
zou blijven van slecht weer had 
men zelfs een worst afgeleverd 
bij de Clarissen. Een worst om 
U tegen te zeggen want een 
van de hoofdmannen is slager 
van beroep. Er wordt zelfs 
beweerd dat deze zó groot was 
dat ze niet door het luikje in 
de voordeur van het klooster 
paste maar via de achterdeur 
naar binnen gedragen moest 
worden!
Helaas mocht dit niet baten, 
want uitgerekend op zondag 
regende het pijpenstelen. 
Jammer, niet alleen voor de 
gastverenigingen maar zeker 
voor de organiserende gilden 
die hierdoor hun inspannin-
gen van de afgelopen jaren 
letterlijk in het water zagen 
vallen. Het feestterrein aan de 
Akkerweg in Moergestel lag 
er modderig en troosteloos 
bij. Het Nachtwachtgilde liet 
zijn geplande deelname aan 
de optocht links liggen en ver-
plaatste zijn optreden naar de 
bühne in de feesttent. Kletsnat 
verlieten de overige verenigin-

gen om elf uur het feestterrein 
voor de optocht die het, ten 
gevolge van de hevige regenval, 
helaas zonder toeschouwers 
moest doen. De enkeling die 
de stromende regen trotseerde 
moest dat tot overmaat van 
ramp ook nog zo’n slordige 
drie uurtjes vol houden.
Na een uur te hebben rondge-
trokken door de verlaten stra-
ten van Moergestel, keerden 
de gilden terug om zich op te 
maken voor de zogenaamde 
‘massale Brabantse opmars’, 
een typische gildeactiviteit 
waarbij standaardruiters para-
deren langs de hoofdtribune, 
alle tamboers tegelijkertijd 
hun trom roeren en vendeliers 
zwaaien met hun kleurrijke 
vendels. Direct hierna volgde 
de officiële opening van het 
Landjuweel en konden de 
wedstrijden beginnen.
Deze waren, zeker voor ons 
als Limburgers, méér dan de 
moeite waard, want met name 
het schieten kent in Brabant 
vele varianten. Zo schiet men 
met handboog, voetboeg, 

kruisboog én flobert. En voor-
al dat laatste onderdeel was 
interessant voor de gastvereni-
gingen, want speciaal voor hen 
was er een aparte schietwed-
strijd georganiseerd. Onwennig 
namen de Limburgers plaats 
onder dit voor hen onbekende 
wapen en na een spoedcursus 
‘schieten op de wip’ kon het 
mikken beginnen. Niet op 
‘bölkes’ maar op steeds kleiner 
wordende metalen kegeltjes in 
een kogelvanger hoog boven 
de grond. Hierbij werd de 
éérste prijs behaald door het 
viertal Roland Lambij, Nico 
Bergmans, Wim Lassauw 
en Alphons Hendrix van de 
Klimmense schutterij. Deze 
werden later op de avond in de 
bomvolle feesttent gehuldigd 
en ontvingen een kostbaar zil-
veren schild! Daarmee was de 
regen die nog steeds met bak-
ken tegelijk uit de hemel viel al 
snel vergeten ... 

 Wiel Leunissen
Foto’s: Lieske Leunissen
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De Schuttershyves
Schutterijen gebruiken verschillende media om het 
schuttersnieuws aan de man te brengen. In de krant valt 
regelmatig een stuk te lezen over een nieuwe koning of 
keizer, jubilarissen en schuttersfeesten en de televisie 
en de radio geven ook aandacht aan de schutterswereld 
bij het OLS. Maar wat velen misschien niet weten is dat  
het internet een steeds grotere rol begint te spelen in het 
schuttersleven.

Typ bij het befaamde Google 
maar eens ‘schutterij’ in en je 
komt terecht bij een veelvoud 
aan internetsites. Zo vind je 
informatie over de schut-
terswereld op de online ency-
clopedie Wikipedia en zijn er 
steeds meer schutterijen die 
hun eigen internetsite hebben. 

Via deze internetsites geven de 
schutterijen informatie over 
hun eigen geschiedenis en 
hun bestaan heden ten dage, 
ook vallen er honderden foto’s 
te bekijken van optochten, 
schietwedstrijden en de afloop 
in de tent.
Maar er is een speciale webpa-
gina die ik wil uitlichten. Dat 
is namelijk ‘Hyves’. Voor die-
gene die niet weten wat dat is: 
Hyves is een internetsite waar 
iedereen (gratis) zijn eigen 
pagina kan krijgen, waar hij 
of zij foto’s,  video’s en berich-
ten op kan zetten. Ook zijn 
er ‘hyve’-pagina’s die speciaal 
over één bepaalde interesse 
gaan. 
Zo is er ook een schuttershy-
ves: deschutterij.hyves.nl (zon-
der www ervoor) Wat nou zo 
interessant is aan deze Hyves, 
is ten eerste dat je op een snel-
le manier veel schutters tegelijk 
kunt bereiken en dat je meteen 
reacties terug kunt verwach-
ten van geïnteresseerden. Ten 
tweede zorgt deze Hyves voor 
meer onderling contact tus-
sen schutters, wat alleen maar 

goed zal zijn voor de verbroe-
dering tijdens bondsfeesten 
en het OLS/ZLF. En ten derde 
is deze Hyves een makkelijke 
manier voor buitenstaanders 
om in contact te komen met 
het schutterswezen.
Deze internetsite heeft dus op 
meerdere fronten een positief 
effect op de schutterswereld 
en dit effect zal alleen maar 
sterker worden doordat steeds 
meer mensen actief worden op 
de digitale snelweg. De Hyves 
telt op het moment meer dan 
290 leden, een aantal wat zon-
der twijfel nog zal groeien.

 Joost Schers            Foto’s: Hyves

g  Auteur Joost Schers als schut-
terskoning van Belfeld.

 

g  Hannes Senden (onder zijn 
aliasnaam ‘Hoebele’) is de 
beheerder van de Hyves-site 
‘Schutterijen en Gilden’.

 

g  Hyves is een groot vriendennetwerk. Op de site zijn veel foto’s, een 
agenda, polls, kleine berichtjes, mededelingen en filmpjes te vinden.

Enkele data voor 2009:

•  Het OLS vindt op 5 juli plaats en wordt georganiseerd door St.-Sebastianus Neer.
•  Het ZLF vindt te Meerssen plaats op �9 juli. Organisatie schutterij St.-Remigius.
•  Het Grenslandschuttersfeest wordt in 2009 gehouden bij St.-Antonius Altweerterheide op �0 mei 2009.
•  In 2009 vinden het gehele jaar door activiteiten plaats in het kader van 450 jaar bisdom Roermond, die onder meer ook bij de 

OLS-organisatie in Neer aansluiting heeft gezocht.
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Maasmechelen 2 pakt grote buit op OLS 2008
OPOETEREN / MAASMECHELEN – Het voorbije 
OLS 2008 te Opoeteren was er weer eentje om in 
te lijsten. Kruitdampen, klinkende glazen, muziek, 
folklore, traditie en tienduizenden bezoekers zijn 
enkele van de vele ingrediënten, die dit jaarlijkse 
volks- en verbroederingsfeest weer tot een geslaagd 
evenement maken. Namens schutterij Sint Monulphus 
& Gondulphus 2 Maasmechelen een wel verdiende 
proficiat voor de puike organisatie!

Net zoals de Olympische 
Spelen een extra stimulans 
zijn om het uiterste uit de 
atleten te halen, zo ook heeft 
de deelname aan het OLS 
op de schutterijen eigenlijk 
een vergelijkbaar effect. Als 
Olympisch atleet bij de ope-
ningsceremonie de vlag van 
je land dragen tijdens de ope-
ningsceremonie is toch wel iets 
speciaals … Datzelfde gevoel 
kreeg ook de voorzitter van 
Maasmechelen 2 toen hij te 
horen kreeg dat zijn schutterij 
de eer had om deel te nemen 
aan de vlaggenparade op het 
OLS 2005 te Wessem.

Naar aanleiding van deze 
deelname ontstond bij onze 
voorzitter een onweerstaan-
bare drang om onze schutterij 
naar een hoger niveau te til-
len met het aantal geünifor-
meerde leden. Dit resulteerde 
zelfs in een weddenschap, 
want het leek een utopie om 
tegen de trend in van een 
jaarlijks slinkend ledenaantal, 
zoals bij vele schutterijen de 
laatste jaren jammer genoeg 
het geval is, een kentering op 
gang te brengen. De voorzitter 
beloofde de schutterij een vat 
bier voor het behalen van de 
‘kaap’ van 35 geüniformeerde 
leden nodig voor het OLS. Na 
vele telefoontjes, heen en weer 
gepraat, heen en weer rijden, 
passen van uniformen en wat 
dies meer zij, was het resultaat 
op het OLS 2005 onverwacht 
positief. Maar liefst 40 geüni-

formeerde leden daagden op! 
En de voorzitter had bijgevolg 
een vat bier aan zijn broek …

Ditzelfde fenomeen speelt 
zich sindsdien jaarlijks af en 
telkens met succes. Zo was 
Maasmechelen 2 op het OLS 
2006 vertegenwoordigd met 
respectievelijk 39, op het OLS 
2007 met 45 en op het OLS 
2008 met 4� leden in uniform. 
‘Slagen we erin om telkens 
weer de kaap van minstens 
40 geüniformeerde leden te 
halen?’, vraagt de voorzitter 
zich nu jaarlijks af. 

Nog nooit was de buit op 
een OLS zo groot als dit jaar. 
Op het vlak van schieten 
was de prestatie weliswaar 
benedenmaats, want het 
‘zestal’ geraakte niet door 
de eerste twee schietronden. 
Niettegenstaande kaapte 
de schutterij tot onze grote 
vreugde maar liefst vijf prijzen 
weg bij de nevenwedstrijden. 
Nooit eerder was men erin 
geslaagd een prijs te behalen 
bij de nevenwedstrijden en 
nu zowaar … twee �e prijzen: 
mooiste bordjesdrager en 
mooiste koningspaar Belgische 
Exercitie en drie 2e prijzen: 
vaandeldrager, mooiste geheel 
en defilé Belgische Exercitie. 
Een prachtig resultaat, als 
men weet dat van de Belgische 
schutterijen enkel Sint-
Huibrechts-Lille het beter deed 
met in totaal zeven medailles 
bij de nevenwedstrijden. De 

prestaties bij de nevenactivitei-
ten zijn zeer bevorderlijk voor 
de groepsgeest met het oog op 
de toekomst. Want een schut-
terij is zoveel méér dan enkel 
een schietclub. De buit die 
we op het OLS 2008 binnen-
haalden, was zonder meer een 
opsteker voor onze schutterij 
die nu vol vertrouwen de toe-
komst tegemoet ziet. Temeer 
omdat het jaar 2008 voor HH. 
Monulphus & Gondulphus 2 
toch wel een belangrijk jaar is 
vanwege het toetreden tot een 
andere schuttersbond, name-
lijk de Bond ‘Maas en Kempen’.  

Als nieuwkomers in deze 
schuttersbond leren we nog 
elk bondsfeest bij, zeker wat 
betreft de nevenwedstrijden. 
Het enthousiasme van som-
mige leden om ieder bonds-
feest opnieuw ook voor de 
nevenwedstrijden het beste 
van zichzelf te geven, heeft 
ontegensprekelijk een positieve 
invloed op de gehele schut-
terij. Dat belooft dus voor de 
toekomst! 

  Sint-Monulphus & 
Gondulphus 2 Maasmechelen 
Soetens Emiel, voorzitter  
Verheyen Jacky, secretaris

g  Het aangesterkte Maas- 
mechelen 2 leverde tijdens het 
OLS een visitekaartje af.

  

50e koning 
Jonge Schutterij 
Maasmechelen
MAASMECHELEN – Op 
zondag 7 september hield 
schutterij Sint-Monulphus 
& Gondulphus 2 haar jaar-
lijkse koningsvogelschieten. 
Dit vond opnieuw plaats in 
besloten kring. Om �3h30 ver-
zamelden de leden in uniform 
aan de kantine op het schiet-
terrein voor de optocht door 
de nabijgelegen woonwijk 
onder begeleiding van de loka-
le politie van Maasmechelen. 
Het vertrek van de optocht 
kon niet op het voorziene uur 
aanvangen wegens fikse regen-
buien. Ook tijdens de optocht 
nadien gingen de hemelsluizen 
regelmatig open.

Er waren veertien heren, ouder 
dan zestien jaar, die streden 
om de koningstitel. Ondanks 
de vele rake schoten duurde 
het onverwacht lang alvorens 
de houten vogel viel. Het was 
uiteindelijk Tim Snyders die 
na liefst 464 schoten de vogel 
naar beneden wist te halen en 
zich koning 2009 mag noe-
men. Voor de �7-jarige Tim 
is dit de eerste titel. Voor de 
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Na de pauze volgden twee 
optredens van buutredenaar 
‘Frenske’. Zijn eerste optreden 
was in de hoedanigheid van 
militair bij het Belgische leger 
en zijn tweede optreden als 
Frenske die de slaap niet kon 
vatten. Vele bekende figuren 
binnen de schuttersbond wer-
den mee betrokken bij zijn 
anekdoten en dit tot groot 
jolijt van de aanwezigen in 
de zaal. Frenske is nog maar 
sedert enkele maanden lid van 
de schutterij Sint-Catharina 
Beek (Bree) en wist zich 
bovendien tot koning te kro-
nen tijdens het onlangs gehou-
den koningsvogelschieten.

Honger werd zeker niet gele-
den tijdens het verloop van 
de avond. De dames van de 
bondsbestuursleden zorgden 
voor blokjes kaas en salami op 
tafel alsook de bediening van 
een onbeperkt aantal brood-
jes ‘gezond’. Schutterij Sint-
Monulphus en Gondulphus 2 

Maasmechelen trakteerde de 
aanwezigen op taart als blijk 
van appreciatie bij hun defini-
tieve aanvaarding als nieuw lid 
bij de bond Maas en Kempen. 
Deze bond telt zo 22 actieve 
schutterijen.

De feestavond werd afgesloten 
met de uitreiking van de prij-
zen behaald bij de nevenwed-
strijden op de bondsfeesten. 
Het enige minpunt van deze 
avond, en dit buiten de wil 
van de leden van het bonds-
bestuur, was dat de zilveren 
schildjes voor de winnaars van 
de ‘erekruizen’ niet konden 
overhandigd worden, omdat 
de zilversmid aan wie de 
bestelling werd toevertrouwd, 
momenteel onvindbaar is.

De aanwezigen konden terug-
blikken op een geslaagde 
avond, georganiseerd door een 
schuttersbond die werd opge-
richt in het jaar �948 en zo 
zestig jaar jong is! 

  Jacky Verheyen 

De spreker van dienst was 
bondssecretaris Piet Triki. De 
feestavond werd geopend met 
meerdere optredens van de 
twirling groep ‘The All Stars’ 
uit Kinrooi. Vooral de chore-
ografie van de meisjes tijdens 
het optreden bij gedoofde lich-
ten kende veel bijval.

Na het voorlezen van de 
behaalde resultaten van alle 
schutterijen tijdens de optocht 
van de bondsfeesten was het 
de beurt aan drumkorps band 
‘Cadence’. Enkele leden van 
dit korps zijn lid van de schut-
tersgilde Sint-Joris uit Kaulille 
(Bocholt), aangesloten bij de 
eigen bond Maas en Kempen.

Jonge Schutterij was dit al de 
vijftigste koning. Tim is tot op 
heden een niet-geüniformeerd 
lid maar daar zal volgend 
jaar verandering in komen. 
Samen met zijn vriendin Joyce 
Maesen is dit het koningspaar 
2009.

Na het eten van een barbecue 
werd de strijd begonnen voor 
de titel van jeugdkoning. De 
koningsvogel hiervoor was vol-
ledig eigenhandig vervaardigd 
door de jonge Bram Hulsbosch 
(wiens vader vroeger schrijn-
werker was). Door het late 
aanvangsuur werd deze strijd 
beslecht in het schemerdonker. 
Er kwam zelfs een straallamp 
aan te pas om de houten vogel 
te beschijnen. De ontkno-
ping bij de jeugd kende een 
onverwachte wending. Kristof 
Verheyen en Jordy 
Heymans losten onge-
veer gelijktijdig een 

schot met 
de luchtkarabijn maar 
de vogel viel niet af. 
Bij het opnieuw laden 
van de karabijn voor de 

volgende twee schutters viel de 
vogel plotseling. Omdat niet 
duidelijk was wie het laatste 
schot afvuurde, werden zowel 
Kristof als Jordy aangeduid 
als jeugdkoning. In het duister 
kwam zo een einde aan een 
mooie schuttersdag.

  Verheyen Jacky

g  Het nieuwe koningspaar 2009, 
Joyce Maesen en Snyders Tim.

De door de tienjarige 
Bram Hulsbosch gemaakte 
koningsvogel.

Grandioze feestavond bond Maas en Kempen
KINROOI – Op zaterdag 18 oktober hield de bond 
van schutterijen Maas en Kempen haar jaarlijkse 
feestavond in de fanfarezaal te Kinrooi. Deze feestavond 
is een symbolische afsluiting van het schuttersseizoen 
2008. Opmerkelijk is dat de volledige organisatie en 
uitvoering ervan in handen is van de leden van het 
bondsbestuur en hun partners.

g  Het drumkorps Cadence in actie.

g  Militair voor volk en vaderland.
 

g  Frenske, die de slaap niet kon 
vatten, hield de hele zaal wak-
ker.
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In eerdere uitgaven van het 
LS beschreef ik de vervelende 
ontwikkelingen na afloop van 
het OLS-�948.¹ Wie denkt dat 
in juli �949 alles tot rust was 
gekomen, vergist zich. Bijna 
veertien jaar later greep oud-
Federatievoorzitter Lei Peters² 
de gelegenheid nog eens aan 
om flink uit te halen naar 
schutterij het H. Sacrament 
Neer. Hij deed dit nota bene in 
het programmaboekje van het 
OLS-�962.³ 
Nogal eenzijdig en grievend 
verhaalt Peters hetgeen volgens 
hem was voorgevallen. Dat 
Peters daarmee, ruim dertien 
jaar na dato, de gehele Neerse 
schutterswereld opnieuw 
kwetste, mag duidelijk zijn. 
Reden voor de andere Neerse 
schutterijen om zich openlijk 
te beklagen. Tijdens de OLS-
overwinningsreceptie van 
schutterij St.-Barbara Leveroy 
op �4 juli �962, greep oud-
federatievoorzitter Geurts 
daarom de kans aan om in zijn 
toespraak het 25-jarig bestaan 
van de OLS-Federatie op een 
correcte wijze te herdenken. 
Hij deed dit op een wijze die 
wel recht deed aan de jubile-
rende OLS-Federatie en haar 
aangesloten verenigingen zon-
der daarbij iemand te kwetsen 
of na te trappen. 

   Wim Pijpers

Op 30 juni �962 kopte dagblad 
de Maas- en Roerbode (MR) 
met: 
Neerse schutters voelen zich 
diep gegriefd door artikel in 
feestgids OLS te Kaulille.

‘In het programmaboekje 
van het OLS dat morgen in 
Kaulille georganiseerd wordt, 
zijn bij gelegenheid van het 25-
jarig bestaan van de Federatie 

van Limburgse schutters-
bonden een tweetal artikelen 
geplaatst van oud-federatie-
voorzitter L. Peeters uit Thorn. 
In het artikel “Bewogen tijden 
van het Federatiebestuur” gaat 
deze o.a. uitvoerig in op het 
OLS te Wessem in �948.
Hier werd de eerste korpsprijs 
– die het recht inhoudt, het 
eerstvolgende OLS te mogen 
organiseren – aanvankelijk 
toegekend aan de schutterij 
van het H. Sacrament te Neer. 
Achteraf bleek dat voor deze 
schutterij door leden van 
andere Neerse schutterijen 
was geschoten. Het federa-
tiebestuur diskwalificeerde 
daarna de schutterij van het H. 
Sacrament en wees de �e prijs 
toe aan schutterij St.-Nicolaas 
te Heythuysen die in �949 het 
OLS organiseerde.
Neer heeft zich indertijd tegen 
deze beslissing fel verzet en 
men kan zich voorstellen dat 
het voor het federatiebestuur 
inderdaad “bewogen tijden” 
zijn geweest, die echter al 
lang achter de rug zijn. Uit 
de strubbelingen resulteerde 
mede als gevolg, dat het OLS 
en het gehele georganiseerde 
Limburgse schutterswezen 
beter gereglementeerd werden, 

zodat dergelijke uitwassen 
thans niet meer kunnen voor-
komen.
Het heeft de Neerse schutterij-
en thans pijnlijk getroffen, dat 
achteraf in een officieel pro-
grammaboekje van het OLS 
deze kwestie uitvoerig wordt 
opgehaald. Tijdens een vrij-
dagavond gehouden schutters-
vergadering is besloten, heden-
morgen het volgende telegram 
te zenden aan de voorzitter der 
federatie mr. Frans Haffmans 
te Helden en aan kapitein Th. 
Dirkx van de Kon. Schutterij 
St.-Joris te Kaulille:

“Na kennisname van een arti-
kel, voorkomend in de feest-
gids van het OLS te Kaulille, 
waarin aan het wel en wee der 
federatie uitvoerig aandacht 
wordt besteed, grieft het de 
Neerse schutterijen in het 
diepst van hun hart, dat de 
heer L. Peeters, oud-federatie-
voorzitter, uitvoerig meent te 
moeten terugkomen op een 
situatie. Waarvan nooit op 
redelijke gronden een juiste 
feitenvaststelling mogelijk was, 
terwijl de verdedigers van de al 
dan niet juiste Neerse rechten 
inmiddels zijn overleden. Het 
feit, na �4 jaar geschiedenis in 

de feestgids van een bevriend 
nabuurland te etaleren, ver-
baast ons in de hoogste mate 
en wij voelen ons als eerlijke 
schutters groot onrecht aange-
daan, om niet te zeggen onher-
stelbaar geblameerd.

   Bestuur en leden van de schut-
terijen St.-Sebastianus en St.-
Martinus”.’ 
[letterlijke en ongewijzigde 
weergave]

Noten:
�: De reeds eerder verschenen arti-
kelen in dit kader vindt u in het 
Limburgs Schutterstijdschrift:
Nr. 66, maart 2005, �8-2�; OLS-�948 
kreeg vervelend staartje (�). Jonge 
Schuttersfederatie kraakte in al haar 
voegen
Nr 67, juni 2005, �8-23; OLS-�948 
kreeg vervelend staartje (2). Ruzie 
om het OLS nadert climax
Nr 69, december 2005, 22-24; OLS-
�948 kreeg vervelend staartje (3). 
Naer haet ‘m … geraoke!
Nr 76, september 2007, 34-35; 
Federatievoorzitter Peters en het 
OLS �948.

2: Lei Peters (Leonardus Hubertus * 
�889, + Thorn �2-9-�977, voorzitter 
OLS-Federatie van �938 t/m �949). 

3: De complete tekst van oud-federa-
tievoorzitter L. Peters, dat in het pro-
grammaboekje van het OLS-�962 
werd afgedrukt, staat op de website 
van het LS,  

 www.schutterstijdschrift.com

OLS-1948 kreeg vervelend staartje (4)

Gevoelig natrappen

g  Oud-federatievoorzitter  
L. Peters trapt na jaren nog 
gevoelig na.

Receptie OLS-winnaar 
2008
De receptie van de OLS-win-
naar werd druk bezocht. 
Terwijl ik in de rij stond te 
wachten, werd ik ongewild 
deelachtig van een gesprek 
tussen twee rasechte Neerder 
inwoners. Zegt de eerste per-
soon: ‘Kijk die van Heythuysen 
waren al erg vroeg hier. Zij 
hebben zeker iets goed te 
maken.’ ‘Hoezo?’, vraagt de 
ander, ‘heeft Heythuysen het 
OLS dan vorig jaar gewon-
nen?’ ‘Neen, dat niet, maar in 
�948 won een van onze schut-
terijen het OLS, maar kreeg 
Heythuysen de organisatie 
toegewezen.’ Kennelijk zijn de 

wonden zestig jaar na dato nog 
niet helemaal geheeld. 

Schutterij St.-Sebastianus 
Neer won het OLS-2008. Voor 
menig Neerder inwoner gaf 
het een bijzonder wrang gevoel 
om met d’n Um naar het 
gemeentehuis in Heythuysen 
te moeten voor een ontvangst 
door het gemeentebestuur.

Vanaf deze plaats wens ik 
schutterij St.-Sebastianus Neer 
alle succes toe bij de voorbe-
reidingen en de uitvoering van 
het OLS-2009. 
Veer kôme gaer nao Naer!

   Wim Pijpers
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Kampioenen
Persoonlijk 
kampioenschap OLS-
Federatie
BAEXEM – Over de uitslag 
van het persoonlijk kampioen-

schap van de OLS-Federatie is 
door Peter Ressen uitgebreid 
bericht in het juninummer 
van het LS (nr. 79, pag. 30). 
Hij schreef over ‘Drie volle 

g  V.l.n.r.: nummer 3 Marian Beelen van Sint-
Elisabeth Stokkem (1216 schoten), nummer 2 
Mart Scheenen van St.-Cornelius Swartbroek 
(1274 schoten) en winnaar Vital Weetjens, Sint-
Elisabeth Stokkem (1275 schoten).

g  V.l.n.r.: president Jos Michels die de prijzen 
uitreikte, nummer 3 Dorien Vanclooster en win-
naar Bram Oosterbosch. De nummer 2, Bram 
Hulsbosch, ontbreekt.

Persoonlijk 
Kampioenschap Bond 
EMM Weert
SWARTBROEK – In het 
weekend van 6 en 7 september 
2008 werd op de schietbomen 
van St.-Cornelius Swartbroek 
geschoten voor het persoonlijk 
kampioenschap van de kan-
tonale schuttersbond EMM. 
Zaterdag werd met redelijk 
weer gestart met ��8 schutters. 
Het zou een lange wedstrijd 
worden, want hoewel met �0 
schoten p.p. werd geschoten 
(� cm3), waren er maar weinig 
afvallers. Op het einde van de 

dag waren er nog 55 schutters 
in de race, waarvan 48 in de A-
klasse. Na 30 schoten werden 
de bölkes verkleind (0.5 cm3). 
Ondanks herhaaldelijk stil-
leggen wegens de regen, bleef 
het aantal afvallers beperkt. 
Na �00 schoten was bij de 
senioren alleen H. Thijsen van 
St.-Willibrordus Meyel over, 
die toen reglementair moest 
stoppen. Benjamin van Lierop 
van St.-Nicolaas Meyel werd 
niet alleen jeugdkampioen 
maar schoot warempel �00 
grote en 35 kleine blokjes. Laat 
in de middag begon het weer 

en vooral de koude hun tol te 
eisen. Bij invallende duister-
nis werd Mart.Scheenen van 
St.-Cornelius  Swartbroek na 
twee dagen schieten met 32� 
schoten winnaar. Bond EMM 
zal zich eens moeten beraden 
om de duur van deze wedstrijd 
tot één dag terug te brengen, 
want voor deelnemers en 

publiek is dit een uitputtings-
slag. Proficiat aan alle prijs-
winnaars!

   Thieu Timmermans

Voor de volledige tekst en uit-
slagen, zie:

 www.schutterstijdschrift.com

g  De vijf kampioenen van Bond EMM v.l.n.r.: Frits Jeurninck 
St.-Sebastianus Ell, Mart Triepels St.-Petrus Kelpen-Oler, Leon 
Jeurninck St.-Sebastianus Ell, Lincy Lemmen St.-Willibrordus Meyel 
en Mart Scheenen St.-Cornelius Swartbroek.

Jeugdklasse:
�   Benjamin v.Lierop  St.-Nicolaas Meyel
2   Gijs Smolenaars St.-Petrus Kelpen-Oler
3   Rens Peeters St.-Catharina Stramproy

Seniorenklasse:
�   H. Thijsen St.-Willibrordus Meyel
2   B. Kruytsen St.-Lambertus Neeritter
3   J. Stals St.-Cornelius Swartbroek

B-klasse:
�   M. Bongers St.-Antonius Stramproy
2   Mw. H. Stals St.-Cornelius Swartbroek
3   H. Kluskens St.-Antonius Stramproy

A-klasse:
�   M. Scheenen St.-Cornelius Swartbroek
2   Mw. L. Lemmen St.-Willibrordus Meyel
3   L. Jeurninck St.-Sebastianus Ell
4   M. Triepels St.-Petrus Kelpen-Oler
5   Fr. Jeurninck St.-Sebastianus Ell

dagen en een nieuw record’ 
en refereerde daarmee aan 
het ongekend hoge aantal 
schoten dat nodig was om dit 
kampioenschap te beslech-
ten. Ruimschoots meer dan 
�.000 treffers zelfs! De drie 
prijswinnaars, Marian Beelen 
van Sint-Elisabeth Stokkem 

(3), Mart Scheenen van St.-
Cornelius Swartbroek (2) en 
Vital Weetjens, Sint-Elisabeth 
Stokkem (�) schoten elk meer 
dan �.200 schoten. Met �.275 
treffers wist Vital Weetjes zich 
uiteindelijk tot winnaar te 
schieten. Tijdens de najaars-
vergadering werden de prijs-
winnaars bij de jeugd en de 
volwassenen gehuldigd door 
OLS-president Jos Michels, die 
met uitzondering van Mart 
Scheenen van Swartbroek uit-
sluitend Belgische winnaars op 
de bühne in het zonnetje zette, 
in beide categorieën. Door 
de winst van Weetjens, is het 
aan schutterij Sint-Elisabeth 
Stokkem, dat de nummer één 
en drie leverde, om in 2009 het 
persoonlijk kampioenschap 
van het OLS te organiseren.

   Tekst/foto’s: Luc Wolters
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Persoonlijke 
kampioenschappen 
MLSB
ASENRAY – Op �3 en �4 
september 2008 zijn bij schut-
terij St.-Martinus uit Asenray-
Maalbroek de persoonlijke 
kampioenschappen van de 
Midden Limburgse Schutters 
Bond (MLSB) gehouden. Van 
de �98 hiervoor geplaatste 
schutters, gaven zich �3� op, 
waarvan er �09 uit �3 schut-
terijen startten. De zaterdag 
begon met regen, waarna het 
opklaarde, de zon zich af en 
toe liet zien en een venijnige 
wind opstak. �4 Schutters 
haalden het einde van die dag. 
Op de zondag was het goed 
schietweer. Na 8 ronden van 
6 punten p.p. waren nog �� 
schutters over. Hierna werden 
9 punten p.p. geschoten en in 
ronde 35 werden dit zelfs �8 

punten p.p. Er waren toen nog 
6 schutters over. Vanaf ronde 
40 werd de eindstrijd gestre-
den tussen Wiel Derikx en 
Henri Scheeren. Er volgde een 
ongemeen spannende finale, 
die pas op het einde van de 
middag beslist werd. Een feli-

Eindklassering per klasse:
Alg. Henri Scheeren St.-Joris Wessem
A. Wiel Derikx St.-Sebastianus Neer
B. Pascal Peeters St.-Urbanus Maasniel
C. Henri Scheeren St.-Joris Wessem
D. mw. Thea Deneer St.-Joris Wessem
E. mw. Annie Opbroek St.-Urbanus Maasniel
F. Hans van Melick St.-Urbanus Maasniel
Jeugd Dennis van den Hurck St.-Martinus Asenray

Algemeen klassement:
� Henri Scheeren St.-Joris Wessem
2 Wiel Derikx St.-Sebastianus Neer
3 Johan Kessels St.-Joris Wessem
4 Pascal Peeters St.-Urbanus Maasniel
5 Lau Geurts St.-Martinus Asenray

g  De beker van het algemeen kampioenschap van 
de MLSB 2008 wordt door voorzitter Leon van 
den Hurck van de organiserende schutterij St.-
Martinus Asenray-Maalbroek uitgereikt aan win-
naar Henri Scheeren (l.).

 

g  De top drie van het algemeen klassement, vl.n.r.: 
Johan Kessels (3e), winnaar Henri Scheeren, bei-
den van St.-Joris Wessem en Wiel Derikx van St.-
Sebastianus Neer (2e).

 

Venray wint 
Schutterscombinatie 
Noord-Limburg
BERINGE – Op zondag �7 
augustus 2008 heeft de leider 
van de Schutterscombinatie 
Noord-Limburg (SCNL) 
St.-Lambertus Helden naast 
de wisseltrofee gegrepen. 
Ondanks haar leidende posi-
tie zorgde een misser ervoor 
dat na de vier wedstrijden 
Helden, Venray en Baarlo 
in de A-klasse de koppositie 
deelden, alle met 287 punten. 

Het reglement moest uitkomst 
bieden hoe de prijsverdeling 
zou plaatsvinden. Op grond 
hiervan werd ’t Zandakker 
Gilde St.-Jan Venray winnaar 
van de SCNL voor het schut-
tersseizoen 2008.  

  Bernie van Lierop

Voor de volledige tekst en uit-
slagen, zie:

 www.schutterstijdschrift.com

A-Klasse
�. ’t Zandakker Gilde St.-Jan Venray
2. St.-Antonius & St.-Petrus Baarlo
3. St.-Lambertus Helden

B-Klasse
�. St.-Jan Grubbenvorst
2. ’t Zandakker Gilde St.-Jan Venray
3. St.-Lambertus Helden

C-Klasse
�. St.-Jan Grubbenvorst C2
2. ’t Zandakker Gilde St.-Jan Venray C�
3. St.-Hubertus Beringe C�

citatie aan alle prijswinnende 
schutters. Dank aan de orga-
nisatoren van St.-Martinus 
Asenray. St.-Joris Wessem zal 
door deze winst de organisatie 
in 2009 ter hand nemen.

  Secretaris M.L.S.B.  
Ron Maessen

Voor de volledige tekst en uit-
slagen, zie:

 www.schutterstijdschrift.com

g  Geduldig wachten de schutters hun schietbeurt af.
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75 jarig bestaansfeest van het Fluit- en Tamboerkorps 
Schutterij St.-Willibrordus Obbicht
OBBICHT – Bij gelegenheid 
van het bondsschuttersfeest op 
3� augustus 2008 werd in het 
kader hiervan op vrijdag 29 
augustus het jubileum van het 
fluit- en tamboerkorps gevierd 
met een zeer druk bezochte 
receptie, waarop vele oud-
leden, zusterverenigingen en 
sympathisanten de korpsleden 
en jubilarissen de hand kwa-
men drukken. Een negental 
leden jubileerde – variërend 
van tien tot vijftig jaar lid – en 
werd onderscheiden met de 
daarbij behorende medailles 
en eretekenen. Op de zaterdag 
was er tijdens het Alternatief 
Schuttersfeest een reünie voor 
oud-leden van het korps. 
Met prachtig weer werd dit 
jubileum in alle facetten een 
geslaagd feest.

Bestaan
Het muziekkorps werd 
opgericht in �933. Na een 
gedwongen rustperiode tij-
dens WO II, werd in �945 
de draad weer opgepakt en 
verscheen het korps samen 
met de schutterij weer in het 

openbaar. Sindsdien trad 
het korps in diverse divisies 
op tijdens schuttersfeesten 
en muziekconcoursen. In 
�975 sloot het zich aan bij 
de Limburgse Bond van 
Tamboerkorpsen (LBT). 
Onder leiding van de emi-
nente muziekinstructeur Wil 
Voots, die 45 jaar als dirigent 
in dienst is geweest, werden 
vele successen behaald tijdens 
de bondsconcoursen, zowel 
Limburgse als Nederlandse 
Kampioenschappen. Op 4 mei 
�996 werd met een receptie 
afscheid genomen van Wil 
Voots. Voordien was naarstig 
gezocht naar een opvolger; 
dit werd Ron Roemen uit 
Montfort, een zeer bekende en 
succesvolle instructeur, die in 
mei �996 aantrad. Sedertdien 

werd er intensief gewerkt aan 
het muzikale niveau, dat tot 
uiting kwam in de behaalde 
resultaten. Vanuit de 3e divi-
sie werd in zeer korte tijd 
opgeklommen naar de eredi-
visie, waarbij grote successen 
behaald werden op schut-
tersfeesten, muziekfestivals, 
bondsconcoursen en kam-
pioenschappen. Gedurende 

negen jaren werd Obbicht 
met Ron Roemen zeven keer 
�e met lof der jury, drie keer 
Limburgs Kampioen en twee 
keer Nederlands Kampioen. 
Het fluit- en tamboerkorps 
telt momenteel 28 leden en is 
als pijperkorps een onmisbare 
schakel voor de toekomst. 

Nieuwe uniformen
Te oordelen naar het oudste 
zilveren schild stamt schutterij 
Sint-Willibrordus Obbicht 
uit het jaar �636. Echter vol-
gens de overlevering bestaat 
de schutterij veel langer. 
Aanvankelijk werd als uni-

formering volstaan met een 
pet, sjerp, jas en pantalon. Na 
WO II werden er officiële uni-
formen aangeschaft, afgeleid 
van diverse legeronderdelen. 
In de jaren �950 tot en met 
�98� was de schutterij her-
kenbaar in de uniformen uit 
de Franse tijd. Tussen �98� en 
�996 presenteerde de schut-
terij zich in het uniform van 
het Garderegiment Fuseliers 
Prinses Irene. Dit werd in 
�996 ingeruild voor het Gala-
uniform van het Fanfarekorps 
Regiment Limburgse Jagers. 
Omdat deze uniformen na 
dertien jaar aan vervanging 
toe waren, werd besloten om 
nieuwe aan te schaffen. Met 
meerderheid van stemmen 

g  De jubilarissen.
Foto: Vivian Beks

 

g  Succesvolle concoursdeelname.
Foto: Vivian Beks
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werd op de jaarvergadering 
van 2006 wederom gekozen 
voor het uniform van de 
Fuseliers Prinses Irene met een 
mooie kleurrijke uitstraling en 
uitmonstering.

Samen 160 jaar lid
Tijdens de feestelijkheden wer-
den enkele jubilarissen in het 
zonnetje gezet. Opmerkelijk 
was dat een kwartet van vader-
zoon en vader-dochter samen 
�60 jaar lid is. Op de foto van 
links naar rechts: commandant 
Jan de Wit, 55 jaar lid, zoon 
Pascal de Wit, 25 jaar lid als 
tamboer, voorzitter Wil Leurs, 
55 jaar lid, en dochter Anju 
Leurs, 25 jaar lid als fluitiste.

Van fluitist tot generaal
In �953 werd Jan de Wit 
lid van de Obbichtse schut-
terij. Tot �958 was hij actief 
als fluitist en slagwerker. In 
�958 stapte hij over naar de 
geweerdragers. Ook was hij 

lid van het exercitiepeloton 
(�962-�978). In �978 werd Jan 
reservecommandant. Vanwege 
zijn plichtsgetrouwheid, inzet, 
discipline en deskundigheid 
werd hij in �982 benoemd tot 

commandant van schutterij en 
exercitiepeloton. Deze functie 
bekleedde hij gedurende 26 
jaren. Op 24 augustus 2008 
droeg hij het commando 
over aan zijn opvolger Hub 
Verheijen. Dit geschiedde na 
de H. Mis, tijdens welke de 
nieuwe uniformen werden 
ingezegend. Voor zijn vele ver-

diensten werd hij bevorderd tot 
generaal. Door het symbolisch 
overhandigen van de degen 
door voorzitter Wil Leurs werd 
zijn benoeming bevestigd.

Scheidend koningspaar
Aan Hub Leurs en Chantalle 
Geenen viel de eer toe om 
twee achtereenvolgende 
jaren koning en koningin 
te zijn (2007 en 2008). Hub 
maakte nog net als koning 
de metamorfose mee van de 
uniformering. Het koningsvo-
gelschieten op �3 september 
werd een spannende strijd 
tussen een twaalftal leden. 
Het laatste en doeltreffende 
schot zou bepalen of Hub de 
keizerstitel behaalde. Jammer 
maar helaas besliste het lot 
anders. Desondanks kan het 
scheidende koningspaar terug-
kijken op een paar fantastische 
schuttersjaren, waarin het ver-
dienstelijke prijzen behaalde 
op bondsschuttersfeesten, OLS 
en ZLF.

Koning 2008-2009
Op �3 september vond 
op schietterrein ‘Aan de 
Sjeetsjtang’ op de maasdijk 
het koningsvogelschieten 
plaats, een jaarlijks hoogte-
punt. Eerder was koningspaar 
Hub en Chantalle aan huis 

afgehaald. Na de rondgang 
om de schietboom van ‘geldj 
oppe trom’ sprak Wil Leurs 
een welkomstwoord. Daarna 
deed geestelijk adviseur pas-
toor Van Dijck het openings-
gebed. Aansluitend schoten 
genodigden en mannelijke 
geüniformeerde leden vanaf �8 
jaar de eerste ronde. Daarna 
was het de beurt aan de �2 
leden die zich in volgorde 
van loting kandidaat stelden 
voor het koningsschap. Na een 
zeer spannende strijd lukte 
het geweerdrager Coen Link 
om de vogel uit de ronding te 
schieten, waardoor hij in de 
schuttersannalen te boek staat 
als koning 2008-2009. Saillant 
detail is dat Coen Link sinds 
januari 2008 lid is en de zoon 
is van het beschermechtpaar 
Martin en Riet Link. Met veel 
enthousiasme en gejuich werd 
hij gefeliciteerd door leden 
en vele toeschouwers. Nadat 
hij door de altijd aanwezige 
wethouder Pieter Meekels en 
echtgenote officieel geïnstal-
leerd was, trok de schutterij 
met gepaste trots door het 
dorp om koning Coen te pre-
senteren. Na afloop van de 
rondgang werd er in het schut-
terslokaal Café ´t Törp op de 
koningsavond gefeest tot in de 
late uurtjes. Coen zal in het 
seizoen 2009 vergezeld worden 
door koningin Vera. 

   Wil Leurs 
Voorzitter schutterij St.-
Willibrordus Obbichtg  Groepsfoto in ’t nieuw.   Foto: Vivian Beks

g  Schutterskwartet met 160 
dienstjaren.     Foto: Vivian Beks

 

g  Generaal Jan de Wit.
Foto: Vivian Beks

 

g  Koningspaar Hub Leurs en 
Chantalle Geenen greep naast 
de keizertitel.   Foto: Vivian Beks

 

g  Nieuwe schutterskoning  
Coen Link.

 



Limburgs Schutterstijdschrift 81 December 200826

Voorlichting schootsveld
BAEXEM – Op 19 november organiseerde de OLS-
Federatie in Baexheimerhof te Baexem een bijeenkomst 
voor verenigingen die in 2009 een bondsfeest, 
dekenaatsfeest, ZLF of OLS organiseren. Elk jaar zullen 
deze bijeenkomsten georganiseerd worden, zodat 
in vier jaar alle schutterijen de voorlichting hebben 
bijgewoond. Aanwezig waren dit keer afgevaardigden 
uit de schuttersbonden EMM, MLSB en Juliana. 
De voorlichting werd verzorgd door de Werkgroep 
Milieu subgroep Schootsveld. De voorlichtingsavond 
werd ingeleid door OLS-president Jos Michels. De 
bijeenkomst kan als bijzonder geslaagd genoemd 
worden. Een samenvatting van de belangrijkste punten.

Doelen van de 
bijeenkomst 
•  Te komen tot een zelfde 

werkwijze om de veiligheid 
(met name van het schoots-
veld) te waarborgen.

•  Te komen tot een intentie-
verklaring inzake veiligheid 
schootsvelden

Proeven
Op diverse plaatsen en onder 
verschillende (weers-)omstan-
digheden zijn proeven uitge-
voerd om de inslag van kogels 
te kunnen registreren. De 
belangrijkste conclusies waren:
•  Alle kogels wijken �0º naar 

links af.
•  De wind heeft een grotere 

invloed dan totnogtoe werd 
aangenomen

•  De mondingsnelheid mag 
niet boven 230 meter/sec 
komen

De verkregen praktijkgege-
vens werden vergeleken met 
het computerprogramma van 
Witteveen & Bos (Vergelijking 
schootsveldmetingen en bal-
listische berekeningen).

Toelichting: geschoten werd 

onder een hoek van 48º, met 
wind mee, windstil en met 
tegenwind. Aan de hand van 
de simulaties kan geconclu-
deerd worden dat een kogel 
een maximale afstand aflegt 
van circa 685 wanneer de 
oplegpaal op �0 meter afstand 
staat van de schietboom, de 
mondingsnelheid 230 m/sec is 
en er �0 m/sec wind staat.
Verkorting van de diepte van 
het schootsveld kan verkregen 
worden door:
*  de afstand van oplegpaal tot 

schietboom terug te bren-
gen van �0 naar 8 meter, 
waardoor de diepte van het 
schootsveld met 25 meter 
ingekort wordt.

•  de mondingsnelheid terug 
te brengen van 230 m/sec 
naar �90 m/sec, waardoor 
het schootsveld met 50 meter 
ingekort wordt.

•  te schieten bij een windsnel-
heid van 5 m/sec in plaats 
van �0 m/sec, waardoor het 
schootsveld met ± 75 meter 
ingekort wordt in de leng-
terichting en 25 meter in de 
breedterichting.

Conclusie: de wind (op diverse 
hoogten) heeft een grotere 
invloed dan totnogtoe werd 
aangenomen. De windsnel-
heid neemt toe met de hoogte. 
De sterkte van de toename is 
afhankelijk van de ruwheid 
van het terrein en de stabiliteit 
van de atmosfeer (de wind-
snelheid is groter bij het schie-
ten in geheel open terrein dan 
in bebouwd terrein).

Schietbomen en 
oplegpalen
Voorgesteld wordt om:
•  De schietboom mét de aan-

gebrachte hark te plaatsen.
•  Het middelpunt van de 

hark te richten achter in het 
schootsveld, zodat de hark 
hier haaks op staat.

•  De denkbeeldige lijn door te 
trekken. Plaats de oplegpalen 
hier haaks op.

•  De oplegpalen 0,80 meter 
vanuit de middellijn te plaat-
sen

Gelet op de geconstateerde 
afwijking dient het schootsveld 
�0º naar links gecorrigeerd te 
worden.

Belangrijk
•  Controleer de buksen op 

snelheid
•  Controleer de snelheid bij 

iedere wijziging van de 
samenstelling patronen 
(ander soort kruit, ander 
LOT-nummer, vochtige 
omgeving, etc.)

•  Werk secuur bij het herladen 
van patronen

Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid van 
het schieten ligt zowel bij de 
organiserende vereniging als 
bij de vergunninghouder. De 
leiding en het toezicht liggen 
bij de baancommandant.

Veiligheid schootsveld
Taken en verantwoordelijkhe-
den zijn er voor:
•  de baancommandant (func-

tionaris van de organiserende 
vereniging die bekend is met 
de plaatselijke situatie in het 
schootsveld; vergunninghou-
der),

•  de wedstrijdleider (functio-
naris die de leiding heeft over 
de schietwedstrijd; wordt 
meestal uitgevoerd door 
bondsbestuurslid),

•  de schootsveldbewaker (func-
tionaris die bewaakt dat er 
zich tijdens het schieten geen 

Situatie gemiddelde  berekening  berekening berekening 
  schootsveldmeting tegenwind windstil wind mee
Praktijk 477 434 476 5�7
Berekening 513 477 518 558

g  Schietwedstrijd LDS.
Foto: Fred Vliegen
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mensen in het schootsveld of 
de onveilige zone bevinden),

•  de buksmeester (functiona-
ris die tijdens het schieten 
de buks onder zijn beheer 
heeft),

•  de schutter (persoon die 
onder leiding/toezicht van de 
buksmeester schiet),

•  de optekenaar (functionaris 

die controle houdt op de 
wedstrijdregels).

Noot: bij het koningsvogel-
schieten op een houten blok 
dient een onveilige zone in 
acht te worden genomen. Dit 
is een gebied van 25 meter 
rondom de geplaatste konings-
vogel. 

Er dient een lijst beschikbaar 
te zijn met telefoonnummers, 
van: baancommandant, wed-
strijdleider, schootsveldbewa-
kers, voorzitter organiserende 
vereniging, eerste aanspreek-
punt EHBO, politie, brand-
weer, ambulance en dichtstbij-
zijnde ziekenhuis.

Intentieverklaring
Er zal een intentieverklaring 
worden opgesteld die onderte-
kend dient te worden door alle 
schutterijen/schuttersgilden. 
Hierdoor wordt onderstreept 
dat we veiligheid te allen tijde 
prioriteit één zullen geven.

 Wim Pijpers

Ingezonden: reactie ‘afstanden’
Reactie op de artikelen van André Meijers en Wim Hoenen in LS nr. 80

Militair
Indien een schutterij zich 
als een militaire groep wil 
presenteren, zo zijn onver-
kort de daarbij behorende 
militaire exercitiereglementen 
van kracht. Willen wij eigen 
reglementen toepassen, zo kan 
ik daar ook vrede mee hebben. 
Maar tooi je dan niet met een 
militair uniform of iets wat 
daarop lijkt. Diegenen die wat 
beter zijn ingevoerd in mili-
taire uniformen en exercitie, 
constateren onmiddellijk dat 
er een loopje wordt genomen 
met militaire voorschriften. 
Indien men zich wil tooien 
met een militair uniform, zo 
dient men zich ook dienover-
eenkomstig te gedragen. Dit 
geldt niet alleen tijdens de 
optocht, het defilé of de wed-
strijden.  
In de jaren na Wereldoorlog II 
waren er nauwelijks discussies 
over de draagwijze en de uit-
voering van het Nederlandse 
of Belgische militaire uniform. 

Evenmin was toen het gedrag 
van een schutter in een militair 
uniform punt van discussie. 
In de loop der jaren is alles 
echter vervaagd. We zien nu 
zelfs schutterijen in kleding uit 
landen die ver van ons verwij-
derd liggen. Schutterijen die 
(nota bene) de Nederlandse 
(oude/nieuwe) of Belgische 
exercitie toepassen. Ik zal u 
hier de negatieve oordelen en 
betitelingen van deskundigen 
besparen.  

Jury
De steeds weer terugkerende 
problemen op het gebied 
van de jurering (onder meer 
tijdens het OLS-�962), lagen 
in �963 aan de basis van 
de Stichting Steun Aan het 
Schutters- en gildenwezen in 
de beide Limburgen (SAS). De 
SAS werd mede op verzoek 
van de OLS-Federatie opge-
richt. In de SAS werden de 
Normen- en Jurycommissie 
opgenomen die tot dat 

moment waren ondergebracht 
bij de OLS-Federatie. Als 
onafhankelijke stichting gaf 
de SAS adviezen aan de OLS-
Federatie. De normen werden 
in de loop der jaren regelmatig 
bijgesteld. Sinds enkele jaren 
zijn beide commissies weer 
ondergebracht bij de OLS-
Federatie.

De wijze van jureren is en 
blijft voor velen een bron van 
ergernis. De oorzaak hiervan 
ligt mijns inziens voor een 
groot deel bij juryleden die 
eigen regeltjes toepassen. Bij 
bondsfeesten weten de deel-
nemers zo langzamerhand wel 
hoe men deze juryleden moet 
behagen om een prijs te win-
nen. Opmerkelijk is ook dat 
schutterijen, die zich stipt aan 
de normen houden, tijdens 
een OLS vaak veel hoger ein-
digen. Mijn suggestie is om 

de juryleden te laten rouleren 
onder de negen schutters-
bonden. Hierdoor zullen de 
normen veel strikter nageleefd 
dienen te worden door juryle-
den en schutterijen.

Afsluitend 
De oproep van Wim Hoenen: 
‘Met z’n allen hebben we de 
verplichting om goede afspra-
ken te maken die uitvoerbaar 
zijn, door eenieder geaccep-
teerd worden en controleer-
baar zijn’, is mij daarom uit het 
hart gegrepen.  

 Wim Pijpers

OPOETEREN – Ik ben van mening dat André en Wim 
de problemen die zich tijdens de optocht van het OLS 
in Opoeteren hebben voorgedaan, goed beschrijven in 
het LS. Kern uit hun artikel vormen voor mij in feite de 
woorden ‘reglementen’, ‘jury’ en de concrete vraag: ‘Wat 
doen wij nu eigenlijk?’ 
Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om iets dieper 
in te gaan op het algemene karakter van de vraag, 
zonder daarbij de onderwerpen uit het oog te verliezen. 
Mijn advies is wel om eerst nog eens goed de teksten van 
André en Wim door te nemen.

g  Schutterijen die een militair 
uniform dragen, dienen zich 
ook volgens militaire richtlij-
nen te manifesteren, zo betoogt 
Wim Pijpers.

Foto: Kon. St.-Lambertus Oirsbeek, Fred 

Vliegen
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Peel- en Maastoernooi: gemeente in wording
MEIJEL – Op zaterdag 23 Augustus j.l. werd er nabij 
het clubgebouw van schutterij St.-Willibrordus  aan de 
Nederweerterdijk te Meijel het Peel- en Maastoernooi 
gehouden, een verbroederingsfeest. Verbroedering 
namelijk van de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree 
en Meijel: de vier gemeenten die straks de nieuwe 
gemeente Peel en Maas gaan vormen. Een activiteit in 
schutterssfeer om eraan bij te dragen dat de fusiekernen 
van de nieuwe gemeente Peel en Maas straks ook een 
echte gemeenschap gaan vormen. 

Zestallen met 
prominenten
De vier fusiegemeenten tel-
len samen maar liefst tien 
schutterijen en die deden 
allemaal mee, op eentje na, 
uit Maasbree die wegens 
verplichtingen elders verstek 
moest laten gaan. Bijzonder 
aan het toernooi was dat 
niet alleen schutters onder 
de schietboom verschenen. 
Op verzoek van organisator 
schutterij St.-Willibrordus 
waren de negen zestallen 
voor de helft samengesteld 
uit prominenten, bij voor-
keur uit de politiek. Zo waren 
er onder de schutters onder 
meer drie burgemeesters, 
diverse wethouders, raads- en 
statenleden, een pastoor en 
ondernemers. Iedere schutterij 
was zelf verantwoordelijk voor 
de training van de schutters. 
Zo werd er bij de schutterijen 
volop geoefend om de pro-
minenten de beginselen van 
het schieten bij te brengen en 
hen vertrouwd te maken met 
de schuttersbuks. Ook was er 
een gemengd Peel en Maas-
exercitiepeloton samengesteld. 
Leden van de deelnemende 
schutterijen waren in de weken 
voorafgaand aan het toernooi 
in hoog tempo opgeleid door 
de commandanten Piet Daems 
en Toon van Heugten van St.-
Willibrordus in Meijel. 

Kanongebulder
Het toernooi begon met 

kanongebulder: schutterij St.-
Petrus en St.-Paulus uit Baarlo 
had haar kanon meegebracht 
naar Meijel. Na de openings-
woorden door voorzitter 
Harrie Melssen van schutterij 
St.-Willibrordus en burge-
meester Hans Smulders van de 
gemeente Meijel, werden met 
het kanon drie schoten afge-
vuurd, waarmee het feest offi-
cieel geopend werd. Vervolgens 
ging het uiteenlopende gezel-
schap zich wagen aan het 
schieten op de bölkes. Na twee 
schietronden gingen de zestal-
len van schutterij St.-Hubertus 
uit Kessel en de Meijelse schut-
ters van St.-Willibrordus door 
naar de finale. Ook hier wer-
den weer twee ronden gescho-
ten, waarbij door de Kesselse 
schutters twee punten meer 
werden afgeschoten. Zij wer-
den hiermee winnaar van het 
Peel- en Maastoernooi 2008 
en gingen naar huis met de 
door de vier fusiegemeenten 
beschikbaar gestelde Peel en 
Maastrofee. 

Nieuwe exercitie
Veel belangstelling was er ook 
voor het exercitiepeloton. Het 
was een bont gezelschap: ieder 
in het uniform van zijn eigen 
schutterij. Onder leiding van 
commandant Piet Daems lie-
ten zij aan het publiek zien wat 
ze in slechts enkele weken tijd 
van de zogenaamde ‘nieuwe 
exercitie’ hadden geleerd. Veel 
waardering was er voor dit 

unieke optreden, waarvan het 
publiek volop heeft genoten. 
Na de prijsuitreiking was er 
nog gezelligheid in de feest-
tent.

Het Peel en Maastoernooi 
2008: verbroedering in de 
gemeente Peel en Maas, de 
schutters zijn hiermee op de 
goede weg!

g  Het gemengde zestal dat namens Sint-Hubertus Kessel het eerste 
Peel- en Maastoernooi van een fusiegemeente in wording op zijn 
naam zette.

  

Provincie steunt 
kogelvangers 

MAASTRICHT – Op grond 
van diverse wetgeving 
wordt het schieten op een 
kogelvanger voor de regu-
liere (oefen)schietplaatsen 
een verplichting. Dit 
geschiedt op basis van het 
Activiteitenbesluit, dat per 
� januari 20�0 moet ingaan. 
Omdat hierdoor veel schut-
terijen geconfronteerd wor-
den met de hoge kosten die 
met de aankoop van een 
kogelvanger gepaard gaan, 
hebben Provinciale Staten 
besloten om de eerdere sub-
sidieregeling van een aantal 
jaren geleden opnieuw van 
stal te halen. Dit houdt in 
dat schutterijen voor – naar 
verwachting – circa �0% 
van de aanschafkosten bij de 

Provincie Limburg terecht 
kunnen. Ook enige zelfwerk-
zaamheid bij de schutterijen 
zou hierbij gestimuleerd en 
beloond worden. Bovendien 
heeft de Provincie Limburg 
de handreiking Traditioneel 
Schieten onder ogenschouw 
genomen om hiervan eind 
dit jaar een geactualiseerde 
versie te presenteren. Achter 
de schermen werkt de 
werkgroep Milieu van de 
OLS-federatie aan de best 
bruikbare uitvoering van de 
kogelvanger, die bovendien 
de minste mogelijke geluids-
overlast zal bezorgen.

 Luc Wolters
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Limburgs Dames Schuttersfeest 2008
BEEK – Op zondag 21 september organiseerde Sint-
Catharina Beek het 17e Limburgs Dames Schuttersfeest 
(LDS). Zaterdag 27 september was het vervolg van de 
kaveling.

Gezellige middag
Zondag was het een gezellige 
dag in Beek (Bree). Alles was 
goed georganiseerd en zelfs 
het weer werkte mee. Stipt om 
�3u30 vertrok een stoet van 4� 
schutterijen door de met bal-
lonnen versierde straten. St.-
Hubertus Manestraat behaalde 
in de optocht in de categorie 
Fantasie drie mooie prijzen: 
vaandeldrager René Craeghs 
(�e prijs), tamboer-majoor 
Sonja Cardinaels-Creemers 
(3e prijs) en de hele schut-
terij kreeg de 2e prijs Beste 
Houding.

De schietkamp
Het schieten dan: Manestraat 
schreef twee drietallen in. In 
totaal namen er �05 drietal-
len deel aan de wedstrijd. Na 
het inschieten, waarbij iedere 
schutster drie bolkes naar 
beneden moest halen, bleven 
er nog 79 teams over. De twee 
ploegen van Manestraat moch-
ten door naar de kaveling. 

Hierbij werd er weer één ronde 
geschoten. Het aantal drietal-
len daalde naar 62. De dames 
van de Manestraat hielden 
nog steeds stand. Om �8u50 
volgde de tweede kavelronde, 
en naar wat later bleek, tevens 
de laatste ronde van die dag. 
Het eerste drietal haalde zijn 
puntjes piekfijn naar beneden. 
Ook bij de tweede ploeg leek 
het de goede kant uit te gaan. 
Maar net het laatste schot 
van achteropschutster Gerda 
miste doel. Jammer. Toen om 
�9u30 werd omgeroepen dat 
de wedstrijd op zaterdag werd 
verdergezet, bleken er nog 5� 
teams in de running voor de 
Ut. Deze vertegenwoordigen 
28 schutterijen, waarvan �7 uit 
Belgisch-Limburg.

Vervolg kaveling
Op zaterdag 27 september 
startten om ��u de overgeble-
ven 5� teams aan kavelronde 
vier. De deelnemers sneuvel-
den snel. Bij Manestraat ver-
liep alles vlot: zowel bij ronde 
� als bij ronde 2 kwamen de 
bolkes mooi naar beneden. 
Maar dan sloeg het noodlot 
toe: het eerste puntje van Wies 
bleef staan. De derde ronde 
van die dag, de 6e kavelronde 
betekende een 23e plaats voor 
Sint-Hubertus Manestraat. 
Toch een mooi resultaat voor 

Marie-Louise Baens-Liebens, 
Marie-Josée Akkermans-
Neyens en Rina Leenders-
Akkermans.
Na de deze 3de ronde van de 
dag werd een middagpauze 
ingelast. De harken werden 
gewisseld, de bolkes werden 
kleiner. Maar ook het deel-
nemersveld kromp snel. In 
de beslissende kavelronde 
waren nog drie Nederlands-
Limburgse en twee Belgisch-
Limburgse schutterijen in 
competitie. Uiteindelijk 
ging het tussen St.-Antonius 
Nederweert en St.-Elisabeth 
Stokkem. ‘Het was heel erg 
moeilijk mikken tegen de 
felle zon in, maar uiteindelijk 
konden wij onze zenuwen het 
best de baas’, vertelt Josianne 
Baccus. Samen met Femke 
Voorter en Marian Beelen 
neemt ze ‘den Ut’ voor een jaar 
mee naar Stokkem. 

Haasje-over
Het drietal van de schutterij 
Sint-Elisabeth Stokkem heeft 
dus het LDS in Beek gewon-
nen. Daarmee doen de schut-

terijen van Beek en Stokkem 
haasje-over: Sint-Catharina 
Beek won namelijk vorig jaar 
(2007) het LDS in ... Stokkem.

Top 10
0�. Sint-Elisabeth Stokkem
02. Sint-Antonius Nederweert
03. Sint-Sebastianus Ell
04. Sint-Antonius Nederweert
05. Sint-Laurentius Meeswijk
06. Sint-Sebastianus Ell
07. Sint-Laurentius Meeswijk
08. Sint-Hubertus 
Nattenhoven
09. Sint-Michaël Doenrade
�0. Sint-Martinus Kessenich

  Sonja Cardinaels-Creemers 
www.manestraat.com

Foto’s: Fred Vliegen
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160-jarig bestaan schutterij St.-Michaël Doenrade
Schuttersfeest met een ‘gouden randje’

DOENRADE – Het 160-jarig bestaansfeest van 
schutterij St.-Michaël, met daaraan gekoppeld het 
bondsschuttersfeest (in het weekend van 29-31 augustus 
2008), zal in Doenrade de boeken ingaan als een feest 
met allure. Vele schutters, groot en klein, man of vrouw, 
met ‘hun’ schutterijen bezochten Doenrade onder een 
stralende zon. Er wordt dan ook teruggekeken op een 
zeer geslaagd feest, waarbij wederom vele handen uit de 
mouwen werden gestoken. En waarbij weer eens des te 
meer duidelijk werd waar een klein dorp heel groot in 
kan zijn.

Huldiging
Veel leden van de schut-
terij mochten felicitaties in 
ontvangst nemen en werden 
toegesproken door de schut-
terijvoorzitter en bovendien 
door het bestuur van de bond 
St.-Gerardus. Voor eenieder 
was er een persoonlijk woord-
je, als �2,5 jarig lid, 25-jarig, 
40 jarig of zelfs als gouden lid. 
Of zoals de voorzitter het in 
zijn speech verwoordde: ‘Al de 
mensen hier aan de receptie-
tafel zijn toegewijde jubilaris-
sen. Mensen met hart en ziel 
voor een vereniging, zonder 
uitzondering! Hierbij mogen 
we zeer zeker hun familieleden 
niet vergeten, de mensen die 
altijd achter het schutterslid of 
-leden staan, alhoewel er hele 
complete gezinnen jubilaris 
zijn. Maar die hebben dan hun 

schuttersvrienden bij zich. 
Wij mogen trots zijn op onze 
Schutterij en haar vrienden 
er rondom heen. Doonder 
op de sjuttewei, dat sind sjut-
ters, marketensters, spjielende 
jeugd, wirkende leden,luuj op 
der achtergrond, luuj op unne 
tractor, luuj mit de fluit, luuj 
achter de pannen en zoë kin 
ich nog waal effe doeër gaon’.

Jubileumfeest
Zaterdagmorgen werd er een 
laatste hand gelegd aan de 
opbouw van ons schuttersfeest 
voor de unieke feestavond. De 
stemming onder de leden zat 
er ‘s middags al goed in getuige 
de polonaise door de eettent. ‘s 
Avonds optredens van Dieter 
Koblenz en vele andere Duitse 
‘sjlagerartiesten’, die menig 
voetje van de vloer wisten te 

krijgen, maar ook op menige 
lachspier werkten. De stem-
ming was optimaal en het was 
een uitverkocht, gezellig en 
druk feestpaviljoen. Na afloop 
kon de schutterij terugkijken 
op een zeer geslaagde avond. 
Voldaan, maar moe ging het 
huiswaarts!

Opening met H. Mis
Zondag 3� augustus 2008 was 
het vroeg dag om de feesttent 
in orde te maken voor het 
bondsschuttersfeest en de H. 
Mis bij de opening daarvan. 
Het is overigens een unicum 
binnen de bond St.-Gerardus 
om een bondsfeest te starten 
met een H. Mis. Deze werd 
voorgegaan door pastoor L. 
Cordewener en opgeluisterd 
door het gerenommeerde 
koor Crescendo. Onder stra-
lende weersomstandigheden 
werd hierna nog her en der 
de laatste hand gelegd aan 
catering, opbouw, versiering, 
veld enz., zodat optocht, defilé 
en feest in goede banen geleid 
werden. Bij ieder groot evene-
ment brengen de Doenraadse 
schutters overigens een worst 
naar de Zusters te Sittard of 
de Paters te Wittem om goed 
weer af te smeken. Dit jaar 
ging men zelfs naar de Zusters 

in eigen dorp. ‘Jammer dat  
één van de Zusters een beetje 
minder gebeden had voor 
goed weer. Een stortbui gooide 
namelijk, aan het einde van 
de dag, een beetje roet in het 
eten’. Maar dat kon de pret 
niet drukken. De betreffende 
zuster zou zich beteren en de 
schutterij heeft het haar, onder 
schatergelach, vergeven! 

Tromgeroffel
St.-Michaël Doenrade kijkt vol 
trots terug op haar �60-jarig 
bestaan en het bondsschutters-
feest. Of, zoals eerder geschre-
ven in het LS en hier geciteerd: 
‘Tromgeroffel, klaroengeschal, 
tonen uit fluit en buks geknal. 
Commando’s worden gege-
ven, semi militair is het echte 
schuttersleven, alle rangen 
en Keizer-Koning-Generaal, 
discipline tonen ze allemaal’. 
Wederom heeft schutterij St.-
Michaël en de Doenraadse 
gemeenschap bewezen, om 
samen met haar leden en 
vele vrijwilligers een feest te 
maken tot wat het moest wor-
den! Een feest voor iedereen! 
Tromgeroffel voor eenieder, 
die dit feest tot een fantastisch 
einde heeft gebracht.

  Mevr. S. Sturmans

g Welkomstcomité.                                                   Foto: Lieske Leunissen g Opbouwen.



Limburgs Schutterstijdschrift 81 December 20083�

BUGGENUM – Zaterdag 27 september j.l. vond het 
jaarlijks koningsvogelschieten van schutterij St.-
Aldegundis te Buggenum plaats. Het was dit jaar extra 
spannend omdat de heersende koning zich voor het 
derde jaar achter elkaar koning (en dus keizer) kon 
schieten.

Onder een stralende zon werd 
rond �4.30 uur de regerend 
koning Joop van Hoef en zijn 
koningin Ria Bergh bij zijn 
ouderlijk huis opgehaald door 
de schutterij. Eenmaal terug 
op het schuttersterrein werd er 
eerst nog genoten van een kop 
koffie en een stukje vlaai. Rond 
�6.00 uur werden de openings-
schoten door de heersende 
koning en pastoor Dieteren 
gelost. Daarna begon dan 
toch eindelijk de strijd om de 
titel: koning voor het seizoen 
2009. De heren schoten eerst 
een aantal ronden. Daarna 
waren de dames aan de beurt 
om de kleine vogel eruit te 
schieten. Dit werd na 86 
schoten gewonnen door Toos 
Reijnen. Vervolgens ging een 
spannende strijd bij de heren 
verder. Er was zelfs belangstel-
ling van een aantal leden van 
de OLS winnaar 2008, de Aoj 
Sjutte uit Neer. Na �03 scho-

ten was Joop van Hoef voor 
het derde achtereenvolgende 
jaar de gelukkige met het naar 
beneden halen van de vogel. 
Joop zal als koning bijgestaan 
worden door zijn vriendin 
Ria Bergh als koningin. Na 
de huldiging feliciteerden de 
leden hun nieuwe koning. Bij 
het zilver, dat door de koning 
wordt gedragen, werd nog een 
plaat teruggevonden van de 
vorige keizer, Jan Hendrickx. 
Deze was precies honderd jaar 
geleden keizer geworden; zijn 
schild dateert uit �909. De 
familie Giebels uit Horn, het 
keizerlijk paar van schutterij 
St.-Martinus Horn, was pre-
sent om de koning te felicite-
ren en hem – zeer toepasselijk 
– een fles keizerbitter te schen-
ken. Vanaf 20�0 lopen Joop en 
Ria als keizerspaar mee met de 
schutterij. Joop, Ria en Toos, 
van harte proficiat en veel suc-
ces.

g  De voorzitter hangt onder toeziend oog van de commandant de 
nieuwe koning het zilver om.

g  De keizer van Horn biedt het koningspaar een fles keizerbitter aan.

Damesdrietal  
St.-Michaël

DOENRADE – Op zondag 
2� september 2008 nam een 
delegatie van de schutterij 
deel aan het LDS te Beek bij 
Bree. Het was voor St.-Michaël 

Doenrade de eerste keer dat 
men deelnam aan dit evene-
ment. Ruim honderd dames-
drietallen namen deel aan de 
schietwedstrijd. Zo ook een 
damesdrietal van St.-Michaël 
Doenrade, bestaande uit: Elma 
Schumans en Astrid en Diana 

g Doenrade deed een gooi naar het LDS.                      Foto: Fred Vliegen

Buggenum heeft een keizer

Verhoeven. Na de eerste schie-
tronde kwam het damesdrietal 
in de kaveling. Dat lukte ook 
succesvol in de volgende ron-
des! Op zaterdag 27 september 
2008 vanaf ��.00 uur werden 

de kavelrondes te Beek bij 
Bree hervat. Het damesdrietal 
van Doenrade bereikte een 9e 
plaats. Van harte proficiat!

  Mevr. S. Sturmansg ‘Ich hout ze sjerp’-peptalk.                                        Foto: Fred Vliegen
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Nederweert, nieuwe koning, vlag en uniformen
NEDERWEERT – Op zondag 19 oktober 2008 werd 
zoals gebruikelijk het schietseizoen van St.-Antonius 
Nederweert afgesloten met het koningsvogelschieten. 
Die dag werden een paar andere zaken aan geregeld. 
Nadat de Nederweerter schutters zich bij het begin van 
het seizoen in nieuwe uniformen presenteerden, was 
nu het nieuwe vaandel gereed en ook dit moest op een 
mooie manier getoond worden aan de gemeenschap. 
Dat gebeurde in de traditionele schuttersmis, bij welke 
gelegenheid het vaandel gezegend werd. De mis was 
door Mien Tulkens in samenwerking met diverse leden 
weer erg goed voorbereid.

Daarna ging het naar het club-
gebouw, waar de koffietafel 
klaarstond. Maar voordat daar 
aangeschoven kon worden, 
werd er door dhr. Habets een 
presentatie gegeven met uitleg 
over het door hem te maken 
kunstwerk, dat als aanden-
ken aan het OLS zal dienen. 
Hiervoor konden de leden nog 
enkele ideeën aandragen, die 
wellicht worden meegenomen 
in het uiteindelijke ontwerp. 
Vervolgens werd de weer uit-
stekend verzorgde koffietafel 
eer aan gedaan. Dit gebeurde 
in aanwezigheid van burge-
meester Evers, wethouder Van 
de Mortel en Bèr Moonen met 
echtgenote. Ook was Hans van 
den Waardenburg met echtge-

note present; Hans is eveneens 
van de gemeente en hij heeft 
het OLS op voortreffelijke 
wijze ondersteund door ervoor 
te zorgen dat voor deze orga-
nisatie slechts één vergunning 
aan de slag kon. Dit was nog 
nooit vertoond in Nederland. 
Hans was bovendien weer 
direct van de partij toen hij 
gevraagd werd om zitting te 
nemen in de commissie, die 
het te realiseren kunstwerk 
moest gaan begeleiden. Na de 
koffietafel werden de prijzen 
van het afgelopen jaar uitge-
reikt door de voorzitter. Beste 
schutter van het 5e zestal werd 
Leon Beijes, 4e zestal Henk 
Kluskens, 3e zestal Theu Beijes, 
2e zestal Gerda Kneepkens 
en �e zestal Peter Kneepkens. 
In de B-klasse werd Henk 
Kluskens clubkampioen, ter-
wijl Peter Kneepkens algemeen 
clubkampioen werd.

Hierna trok de schutterij met 
haar koning naar de kapel 
om te danken voor het afge-
lopen seizoen; bij terugkomst 
werd de koning van het zilver 
ontdaan. Hierna losten burge-
meester, de wethouder en Bèr 
Moonen de openingsschoten, 
waarna het koningsvogelschie-
ten begon. Zoals gewoonlijk 
startte de jeugd. Na een span-
nende strijd schoot Danny 
Stals uiteindelijk de vogel naar 
beneden. Danny kon voor het 

eerst meedoen; op advies van 
Peter had hij veel aan de rek-
stok gehangen, zodat zijn arm-
lengte voldoende was om aan 
de trekker te komen. Hierna de 
volwassenen. Oud-koning Sjra 
Tullemans mocht natuurlijk 
beginnen. Na een spannende 
strijd was het uiteindelijk Hans 
Reijnders die voor de derde 
keer in zes jaar tijd de vogel 
afschoot.

Hierna trok de schutterij 
wederom naar de kapel om 
de zegen te vragen. De nieuwe 
koning stak er een kaars op, 
waarbij hij verklaarde dat 
hij weer uitstekend zijn best 
zou doen het komende jaar, 
maar daar ging men al van 
uit. Hierna werd nog gefeest 
en schonk Bèr Moonen nog 
een vaatje bier, dat allen goed 
smaakte. Terugkijkend op 
het afgelopen seizoen was 
dit misschien niet het beste, 

maar St.-Antonius won toch 
de Grenslandbeker en twee 
gemeentebekers. Bovendien 
zetten de dames op het LDS 
in Beek een geweldige pres-
tatie neer: Lies Tullemans, 
Marga Beijes en Mien Tulkens 
wonnen de 2e prijs en het 
trio Lieke Reijnders, Leanne 
Reijnders en Gerda Kneepkens 
won de 4e prijs. Een voor-
treffelijk resultaat, waarbij 
Nederweert weer bijna de 
organisatie van een volgend 
evenement te wachten stond. 
Ervan uitgaande volgend 
seizoen er weer met z’n allen 
iets moois van te maken is er 
nu een tijdje rust, schutters 
hartelijk dank voor jullie inzet 
namens de buksmeester.

  Namens schutterij  
St.-Antonius 
Peter Kneepkens

g  Na nieuwe uniformen aan het begin van het seizoen ontving de oud-
OLS-organisator bij de seizoenssluiting een nieuw vaandel.

 

g  Jeugdkoning Danny Stals en 
koning Hans Reijnders van 
St.-Antonius Nederweert.
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Jubilarissen Sint-Joseph Vijlen
VIJLEN – Op zaterdag 11 
oktober hield schutterij 
Sint-Joseph Vijlen haar 
jaarlijkse feestavond in 
café Oad Viele te Vijlen. 

Dit jaar werden een vijftal 
jubilarissen gehuldigd:
Sjeng Baumans (60 jaar lid): 
In �948 werd Sjeng lid als 
grenadier, waarna hij zich in 
de loop der jaren opwerkte 
tot officier. In �976 werd 
Sjeng zelfs gepromoveerd tot 
generaal. Door persoonlijke 
omstandigheden kon Sjeng na 
�98� niet meer als actief lid 
deelnemen aan de activitei-
ten van de schutterij, waarna 
hij tot erelid werd benoemd. 
Toch nam en neemt Sjeng 
nog met grote regelmaat deel, 
aan diverse activiteiten van 
de schutterij. Zo werd hij bij-
voorbeeld in 200� nog koning. 
Sjeng is behalve vanwege het 
schutterswezen (OLS-ereme-
daille in goud met kroon) ook 
onderscheiden met de erepen-
ning in zilver van de gemeente 
Vaals.
Andrees Gulpen (60 jaar lid): 
Andrees is eveneens sinds �948 
lid. Hij was tot �978 grenadier 
en ging sindsdien de functie 
van officier bekleden. In 2002 
werd Andrees benoemd tot 
erelid. Buiten de genoemde 
functies was Andrees ook lid 
van de schietploeg (�950-
�977), vaste optekenaar op 
schuttersfeesten (vanaf �993), 
lid van het exercitiepeloton 
(�956-�99�), onder meer als 
rechter guide, en bestuurslid 
(�983-�990). In �960 en �965 
wist Andrees het koningsschap 
te veroveren. Andrees is begif-
tigd met de OLS-eremedaille 
in goud met kroon en met 
de erepenning in zilver van 
gemeente Vaals.
Jo Nix (25 jaar lid): Jo is lid 
sinds �979. Hij startte gelijk als 

koning en sinds die tijd is Jo 
als grenadier actief. Het kunst-
stukje van �979 herhaalde hij 
in de jaren �99� en �997 door 
wederom het koningsschap 
te veroveren. Omdat Jo zo 
bekend is met het koningschap 
fungeert hij met regelmaat van 
de klok als (officieuze) ‘reserve 
koning’ bij onverhoopte ver-
hindering van de daadwerke-
lijke koning. Jo is sinds �985 
lid van het exercitiepeloton en 
vanaf 2000 schietmeester. Ook 
is hij sinds �989 bestuurslid.
Marlou Nix-Janssen (25 jaar 
lid): Marlou werd in �977 lid 
en speelde klaroen. Wegens 
haar studie was zij genood-
zaakt het lidmaatschap in 
�983 te onderbreken, waarna 
zij vanaf �99� weer lid werd, 
maar dit keer als marketent-
ster. Op �7 september �994 
trouwde zij met ‘koning op het 
witte paard’ Jo en ging in �997 
als koningin aan de zijde van 
haar echtgenoot. Samen met 
dochter Gina (sinds 2003 lid) 
en zoon Robin (sinds 2007) 
vormen zij het schuttersgezin 
Nix.
Marc Steins (25 jaar lid): Na 
2 jaar als leerling te hebben 

geoefend, werd Marc in �983 
lid en bespeelde sindsdien de 
kleine trom, die hij in �994 
verruilde voor de overslag. De 
tempomaker deed dit tot �997, 
waarna hij grenadier werd. 
Vanaf 2003 is Marc rechter 
guide. In �989 werd Marc lid 
van het exercitiepeloton waar 
hij in 200� eveneens de functie 
van guide ging vervullen. Ook 
is hij vanaf zijn �6e jaar lid 
van de schietploeg en vanaf 
2002 2e penningmeester van 
de vereniging. De echte hoofd-
prijs behaalde hij onlangs (op 
zaterdag 27 september j.l.) 
door met zijn marketentster 
Miranda van Wersch in het 
huwelijksbootje te stappen.
Voorafgaande aan de feest-
avond werden de jubilarissen 
intern gehuldigd, waarna ook 
familieleden, vrienden en 
bekenden hen in groten getale 
feliciteerden.

  John Coenen

g  Het vijftal jubilarissen van 
Vijlen, v.l.n.r. staand: Marc 
Steins, Marlou Nix, Jo Nix en 
zittend: Andrees Gulpen en 
Sjeng Baumans.

 

Joost Schins 
Nederlands kampioen
ELBURG – Op zaterdag 4 
oktober j.l. heeft de 22-jarige 
Joost Schins van schutterij 
Sint-Joseph Vijlen te Elburg 
(Gld.) het Nederlands 
Kampioenschap kleine trom in 
de hoogste divisie (de �e divi-
sie) weten te veroveren! Reeds 
eerder had hij de Limburgse 
Titel gewonnen en zich hier-
mee gekwalificeerd voor het 
Nederlands Kampioenschap.
Vorig jaar wist Joost 
op de Nederlandse 
Kampioenschappen de �e prijs 
in de 2e divisie te winnen, 
sindsdien is hij nog een divisie 
gestegen, zodat hij dit jaar het 
hoogst haalbare heeft behaald. 
Bovendien had Gina Nix, 
eveneens lid van St.-Joseph 
Vijlen en leerlinge van de 
tweelingbroers Joost en 
Martijn Schins, zich eveneens 
weten te plaatsen voor deelna-
me aan het NK te Elburg. Zij 
behaalde er een verdienstelijke 
3e prijs in de jeugddivisie. Een 
dubbel succes dus voor Vijlen. 
Maar niet alleen voor Vijlen.
Wederom wordt namelijk 
aan de hand van deze fiere 
prestaties aangetoond dat de 
schutterswereld qua muzikaal 
niveau in het geheel niet onder 
hoeft te doen voor harmo-
nieën, fanfares e.d.

  John Coenen 
Secretaris Sint-Joseph Vijlen

g  Joost Schins, Nederlands kam-
pioen kleine trom (1e divisie) 
en Gina Nix (3e prijs jeugd-
divisie, landelijk!), beiden van 
St.-Joseph Vijlen.
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Jan Grondelaers, heroprichter en gouden secretaris
AS – Wie aan de schutterij van As denkt, denkt daarbij 
ook een beetje aan Jan Grondelaers. Jan was erbij tijdens 
de heroprichting in 1957 en is dus al meer dan 50 jaar 
lid. Meer nog … Jan was 50 jaar lang ononderbroken 
secretaris van onze schutterij. Op 22 februari kreeg Jan 
voor zijn verdiensten in de schutterswereld de titel van 
officier in de orde van de Heilige Sebastianus in Europa. 
Wij gingen bij hem langs voor een interessant gesprek.

Wie is Jan Grondelaers?

Jan, recent werd je tot 
Europees schuttersofficier 
benoemd. Wat doet zo’n 
onderscheiding met een gebo-
ren schutter?
Toen ik de uitnodiging kreeg, 
was ik toch wel erg verrast. 
Ik, Jan Grondelaers, officier??? 
Ik belde onmiddellijk naar 
bondsvoorzitter Peter Ressen. 
Hij vertelde mij dat de bond 
deze onderscheiding had aan-
gevraagd in samenspraak met 
onze schutterij. Het is toch een 
hele eer wanneer je zo een uit-
nodiging in de bus krijgt.

Inderdaad. En hoe voelde je 
je tijdens de viering van de 
Europese schuttersfederatie?
Tijdens de eucharistieviering 
was ik enorm ontroerd. Het 

was voor mij een waardering 
voor wat ik in die 50 jaar voor 
de schutterij van As en andere 
gedaan heb. Jammer dat mijn 
vrouw er niet meer bij kon 
zijn. Ze heeft veel moeten mis-
sen om mij alles te kunnen 
laten doen voor de schutterijen 
al die jaren. Ze zou er fier op 
geweest zijn.

En terecht! Maar samen met 
je vrouw heb je toch nog een 
pak andere titels opgespeld 
gekregen? Klopt dat?
Inderdaad. Zo werd ik vorig 
jaar door onze schutterij nog 
benoemd tot eresecretaris. 
Ook ben ik al enkele jaren ere-
voorzitter van de bond Maas 
en Kempen en erebestuurslid 
van de OLS-federatie. Ook 
de Federatie van Vlaamse 
Historische schuttersgilden 

benoemde mij onlangs tot 
commandeur in de orde van 
verdienste. Maar mijn aller-
eerste titel was die van ridder 
in de orde van de rode leeuw. 
Later werd ik hierin zelfs offi-
cier.

Hieraan ging veel werk voor-
af. Hoeveel uren spendeerde 
je eigenlijk aan de schutterij?
Ik was er eigenlijk elke dag 
mee bezig, door alle bestuurs-
functies. Vooral met een OLS 
in onze bond, was ik er een 
gans jaar mee in de weer. Zelfs 
dit jaar had de bond mij om 
hulp gevraagd bij de organi-
satie van het OLS, maar dat 
werd teveel. Maar ik volg het 
schutterswezen nog steeds op 
de voet en doe ik mijn best om 
mee te doen aan alle activitei-
ten.

Je nam je schutterswerk 
waarschijnlijk ook vaak mee 
naar huis. Zijn er hier in huis 
dingen die je aan de schutterij 
doen denken?
Na mijn officiersbenoeming 
kreeg ik van mijn vrienden van 
het bondsbestuur een mooie 
spiegel met daarin de titel. 
Natuurlijk zal ik ook het bij-
horende perkament inkaderen. 
Hier aan de muur vind je ver-
schillende schotels en schilden 
uit de schutterswereld. Logisch 

dat dit alles een belangrijke 
plaats in mijn huis krijgt. De 
schutterij is toch een deel van 
mijn leven.

Mensen noemen jou wel de 
wandelende schuttersencyclo-
pedie. Wat vind je hiervan?
Dat is misschien wel een beetje 
overdreven. Ik zou deze titel 
eerder aan Meester Creemers 
geven, mijn voorganger als 
bondsvoorzitter. Hij wist alles 
over de schutterijen indertijd. 
Over de organisatie van een 
bondsfeest of een OLS moeten 
ze mij natuurlijk niets meer 
leren. Maar het is een compli-
ment hoor als de mensen zulke 
dingen over je denken.

Geschiedenis  
schutterij As

Hoe ben je eigenlijk bij de 
schutterij van As betrokken 
geraakt?
De schutterij is opnieuw opge-
richt na deelname aan de car-
navalsstoet in �957. De men-
sen van de wijk Zevenhuizen 
hadden een carnavalswagen 

g  Foto, genomen ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van schutte-
rij St.-Sebastianus As na de heroprichting in 1957, september 2007. 
V.l.n.r. Kathleen De Cleene, schepen van cultuur van de gemeente 
As, Jan Grondelaers, burgemeester Miel Craeghs en bondsvoorzitter 
Peter Ressen.                                                                 Foto: Kris Drie

g  Investituur van Jan 
Grondelaers tot ridder in 
de Europese Orde van Sint-
Sebastiaan. 

Foto: website EGS 2009
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gebouwd met als thema de 
schutterij. Zij kwamen op het 
idee om de schutterij opnieuw 
op te richten. Ik heb dan 
samen met hen een aantal 
mensen aangesproken. Tijdens 
de eerste vergadering hebben 
ze mij aangeduid als secretaris 
en dat ben ik meer dan 50 jaar 
gebleven.

Een unicum in de schutters-
wereld. Je was er dus al bij 
in 1957. Klopt het dat onze 
schutterij heel wat moeite 
heeft moeten doen om het 
koningszilver terug te krij-
gen?
Inderdaad. We wisten trou-
wens eerst niet waar het 
koningszilver tijdens de oorlog 
naartoe gebracht was. Na wat 
rondvraag bleek dat het in 
het museum in Hasselt was. 
De gemeente had het daar 
gebracht. Zij moest er dus 
ook voor zorgen dat wij het 
terug kregen. We trokken met 
de akte van de oprichting van 
onze schutterij naar Hasselt 
met de vraag of we ons zilver 
terug kregen. ‘Niks van’, zei-
den ze in Hasselt. Toen ben 
ik naar de burgemeester van 
As gestapt met de vraag of hij 
er niet voor kon zorgen dat 
wij ons zilver terugkregen. 
Gelukkig heeft hij kunnen 
bemiddelen en zo hebben we 
ons zilver teruggekregen.

Gelukkig maar. Want een 
schutterij zonder koningszil-
ver is als een café zonder bier. 
Zijn er nog belangrijke stap-
pen gezet?
Een volgende stap was de aan-
koop van een eerste buks. De 
leden hebben het geld hiervoor 
moeten voorschieten omdat de 
schutterij zelf nog niets had. 

Een andere belangrijke stap 
was de bouw van het lokaal, 
vermoed ik. Hoe verliep dat? 
Na enkele jaren waren we het 
moe om altijd op café te ver-
gaderen. We waren dan ook 
al verschillende keren naar 
andere cafés verhuisd. Op een 
bepaald moment kregen we 
de kans om een huis op de 
wijk Ter Heide af te breken. In 
samenspraak met de gemeente 
hebben we al het materiaal 
zuiver gemaakt en naar de hui-
dige locatie vervoerd. Toen we 
met de gemeente concretere 
afspraken wilden maken, was 
toestemming om te bouwen 
op ons huidige terrein alleen 
mogelijk als het afbreekbaar 
zou zijn. Daar zaten we dus 
met al ons materiaal…

Uiteindelijk hebben jullie 
toch op de huidige plek een 
deftig lokaal neer kunnen 
zetten.
Inderdaad. Het is het werk van 
vele helpende handen. Ook 
nu nog proberen we ervoor te 

zorgen dat ons lokaal steeds 
piekfijn in orde is. Wij waren 
de eerste schutterij van onze 
bond die indertijd een goedge-
keurd schietveld had!

Dan de kostuums: hoe is het 
geld verzameld voor de aan-
koop hiervan?
Voor de laatste kostuums, die 
we kochten in �989, hebben 
we op verschillende manieren 
geld verzameld. In de eerste 
plaats was er geld van de 
bondsfeesten die we georgani-
seerd hadden. Verhuringen van 
ons lokaal en optredens in het 
buitenland deden een grote 
duit in het zakje. Ook heeft de 
gemeente heeft een belangrijke 
rol gespeeld, die als ik me niet 
vergis 400.000 frank (circa 
�0.000 euro) betaalde. Ook de 
brouwerij Martens wilde zijn 
graantje meepikken. Ze bood 
ons een renteloze lening aan, 
zolang we bier van hen afna-
men. Gelukkig kregen we zelf 
genoeg geld bij elkaar zodat we 
deze lening niet nodig hadden.

Van wie kwam het idee van de 
huidige kostuums?
Voor onze laatste kostuums 
hebben we een oudheidkun-
dige uit Hechtel onder de arm 
genomen. Met hem hebben 
we ideeën uitgewisseld. Ik 
heb de schetsen hier zelfs nog 
liggen. Als ik me niet vergis, 
is de kledij gebaseerd op die 
van de Franse Revolutie, van 
�789 dus. We hebben die voor 
’t eerst gedragen op het OLS 
in eigen gemeente, in �989 in 
Niel-bij-As.

Maar dat was niet het eerste 
kostuum?
Neen, het allereerste wat onze 
schutters hadden, was een pet. 
Daarna hebben we voor de 
eerste keer historische gildekle-
ding laten ontwerpen. Die eer-
ste kostuums zijn verkocht aan 
een dansgroep, de tweede uit-
monstering aan een schutterij 
van Lommel. We hebben van 
alle kostuums nog � exemplaar 
en in het schutterijmuseum 
zijn er ook nog te vinden. 

Waren er vroeger speciale tra-
dities bij de schutterij van As?
De vorige schutterij (die van 
vóór �957) ging de huizen af 
op eiervrijdag. Dat hebben wij 
niet meer gedaan. Traditie is 
wel, dat we de koning thuis 
gaan afhalen, die daar dan 
de schutters trakteert. Heel 
vroeger gaf men ook met een 
feest een ton. Een traditie die 
pas opnieuw is ingevoerd, is 
het jeneverlepelen tijdens het 
koningschieten. Ik vind het 
goed dat de schutterij som-
mige tradities blijft koesteren.

In die 50 jaar heb je ook een 
aantal besturen zien voorbij-
komen. Verliep de samenwer-
king altijd even vlot of waren 
ook wel eens strubbelingen of 
discussies?
Ruzies waren er nooit, maar 
discussies heb je natuurlijk 
altijd. Als je voorstellen doet 
die het bestuur dan afkeurt, 
moet je je daar overheen kun-

g  Rijkelijke wierookwolken.
Foto: website EGS 2009

  

g  De jeugdige schutterijvoorzitter Björn Ulenaars (auteur van dit arti-
kel) huldigt gouden secretaris Jan Grondelaers.             Foto: Kris Dries
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nen zetten. Ik heb met 5 ver-
schillende voorzitters gewerkt. 
Dat is altijd even aanpassen. 

Je hebt ook verschillende 
gemeentebesturen de revue 
zien passeren. Werd onze 
schutterij altijd voldoende 
gesteund door de gemeente?
De samenwerking met de 
gemeente is altijd goed verlo-
pen, zowel financieel als mate-
riaal. Vroeger kregen we een 
dikke geldelijke steun, maar 
sinds het puntensysteem van 
de culturele raad is dat volgens 
mij een pak minder. Maar we 
staan altijd hoog aangeschre-
ven. Het huidige gemeentebe-
stuur vindt de schutterij zeker 
belangrijk en doet er alles aan 
om ons in stand te houden. 
Samen met de schutterij van 
Niel zijn we immers cultureel 
erfgoed.

De schutterij vandaag

Ook vandaag bruist de schut-
terij nog van energie. Wat 
waren voor jou de hoogte-
punten de afgelopen jaren?
Onze deelname aan het nati-
onaal defilé op 2� juli 200� 
is iets dat blijft hangen. Ik 
herinner mij nog goed hoe fier 
ik was toen we voorbij de tri-
bune voor het kasteel in Laken 
defileerden en de Koning 
en Koningin ons groetten. 
Oorspronkelijk waren ook de 
schutterijen van Grote Brogel 
en Beek uitgenodigd omwille 
van hun klederdracht die paste 
binnen de historische evoca-

tie. Wij waren echter de enige 
schutterij die op de vraag van 
het koningshuis inging. Deze 
dag was voor mij het schoon-
ste uit de 50 jaar van onze 
schutterij.
Een ander hoogtepunt was 
de parade voor Koning 
Boudewijn in Bokrijk, die naar 
Limburg kwam omdat hij 
25 jaar koning was. We heb-
ben toen samen met andere 
schutterijen opgetreden. Ook 
de deelname aan de stoeten 
in Frankrijk was heel plezant. 
We zijn zelfs eens tot in Parijs 
geweest. Ten slotte was ook 
mijn koningsjaar een heel 
mooi schuttersjaar. 

Dat is de mooie kant van het 
verhaal. Zijn er ook moeilijke 
periodes geweest?
Er is een tijd geweest dat 
er weinig leden waren. De 
schuttersbond heeft dat toen 
opgemerkt en ons ook aan-
gemoedigd om er iets aan te 
doen. Er is een jaar geweest dat 
we maar twee of drie tromme-
laars hadden. En dat terwijl we 
er vroeger 24 hadden… Toen 
moesten we er iets aan doen. 
Gelukkig bracht Bjorn wat 

nieuwe leden bij het trommel-
korps. Ook nu mogen we weer 
fier zijn op ons korps.

Na 50 jaar heb je een opvolger 
als secretaris, de toekomst 
van de schutterij lijkt verze-
kerd. Ben je tevreden dat jong 
talent de schutterstraditie wil 
uitbouwen?
Ik heb al gestoefd tegen het 
bondsbestuur. We zijn goed 
op weg wat betreft bestuur en 
jeugd. Ook op de bondsverga-
dering zien ze en zeggen ze dat 
we goed verjongd zijn. 

In As hebben we het geluk dat 
een redelijk jonge ploeg aan-
treedt. Dat interesse van de 
jeugd is bij veel schutterijen 
vaak geringer. Heb jij hier een 
verklaring voor?
Mijn persoonlijk gedacht is 
dat de jongeren tegenwoor-
dig teveel keuze hebben. Er 
zijn teveel verenigingen en 
vaak zitten ze ook achter hun 
computer of liggen ze voor de 
televisie. Vroeger had je alleen 
de voetbal, de schutterij en de 
fanfare. Reken maar eens uit 
hoeveel verenigingen er in As 
zijn. De jeugd die je hebt, moet 

je ook verzorgen en dat heb-
ben we altijd gedaan. Stel je 
voor dat we alleen maar de vijf 
bondsfeesten doen? Dan zou-
den onze leden snel weglopen. 
Ik ben ervan overtuigd dat de 
schutterij meer is dan alleen 
schieten. Ik ben heel tevreden 
over de huidige werking. Een 
belangrijke uitdaging is het 
ledenbehoud. 

Er verdwijnen ook steeds 
vaker schutterijen. Is dat om 
dezelfde reden?
Onlangs is er een schutterij 
gestopt omdat ze geen trom-
melkorps meer had. De leden 
zijn overgestapt naar andere 
schutterijen. Soms vormen 
familieruzies de oorzaak. 
Daarom is het belangrijk om 
als vereniging steeds verder te 
gaan als één groep. Tweedracht 
is niet goed.

Wat zijn daarnaast nog 
belangrijke schutterswaar-
den?
De allerbelangrijkste waarde is 
de kameraadschap. Dat houdt 
iedereen bijeen. Een ander 
belangrijk punt is het materi-
aal. Probeer ervoor te zorgen 

g  Jan Grondelaers wordt gede-
coreerd door de voorzitter van 
bond Maas en Kempen. 

Foto: Kris Dries

  

g  Het belang van een voldoende sterk trommelkorps wordt her-
haaldelijk onderstreept.                       Foto OLS 2007: Fred Vliegen
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dat dát in orde is. Denk hierbij 
aan een goede buks en aan de 
uitrusting van het trommel-
korps. 

Toekomst  
van de schutterij

Hoe zie je de toekomst van 
onze schutterij?
Als er regelmatig nog een 
paar leden bijkomen, ziet de 
toekomst er goed uit. Ik zie 
niet in waarom er nu men-
sen zouden weggaan? Er zijn 
natuurlijk mensen die niet 
meer kunnen meelopen in de 
stoet door ouderdom of ziekte. 
Maar ook die moet je blijven 
betrekken bij de werking van 
de vereniging. Een valkuil 
voor de vereniging vormen de 
formaliteiten die de overheid 
oplegt, zoals de hele tam tam 
rond de sportschutterslicentie 
en de VZW-wetgeving. 

Heb jij als specialist nog tips 
voor onze nieuwe bestuurs-
leden?
Ik blijf de schutterij met raad 

en daad bijstaan. 
Ik ben ook 
steeds bereid alle 
vergaderingen 
bij te wonen 
voor de orga-
nisatie van eve-
nementen ons 
bondsfeest. Ik 
daag het bestuur 
ook uit om op 
zoek te gaan 
naar jonge trom-
melaars en de 
trommellessen 
vol te houden. 
Een goed trom-
melkorps is de basis voor een 
goede schutterij.

Bedankt! We rekenen op jou. 
Hoe groot is de kans dat een 
OLS naar As komt?
Waarom zou die kans niet 
bestaan? Kijk naar Opoeteren 
en Opglabbeek, allebei schut-
terijen uit de buurt die het 
ook gelapt hebben. De steun 
van de gemeente is echter heel 
belangrijk. En natuurlijk moe-
ten we ook goed en meer gaan 
schieten. De schutterij van 

Beek, die anders weinig schiet, 
is er toch ook in geslaagd het 
LDS te winnen.

Mogen we jou ten slotte nog 
vragen wat jouw ultieme 
droom is voor onze schutterij. 
Mijn droom is dat we de 
schutterij kunnen houden 
zoals ze nu is. Het liefst van 
alles zou ik nog hebben dat we 
er ieder jaar een paar leden bij 
krijgen, zoals dit jaar negen 
nieuwe mensen. Mooi dat 
enkele nieuwelingen al in uni-

form bij mijn viering van de 
Europese federatie waren. 

Jan, bedankt voor je tijd en 
gastvrijheid! We wensen je nog 
vele leuke jaren toe bij onze 
schutterij.

  Björn Ulenaars 
www.schutterij-as.be

g  Jan Grondelaers met burge-
meester Miel Craeghs van de 
gemeente As.       Foto: Kris Dries

   

Nationaal Koningschieten 2008
WINTERSLAG – Op zondag 5 oktober 2008 
organiseerde het Verbond der Schuttersgilden Genk 
het Nationaal Koningschieten te Winterslag. Omstreeks 
halftien vertrokken enkele wagens vanuit de Belestraat 
in Manestraat richting Winterslag. Bij C-Mine 
Winterslag aangekomen, was het wachten op de bus die 
ons naar de vertrekplaats van de optocht zou brengen. 
Een volle bus met schutters die Duits, Frans of Vlaams 
spraken, reed dan richting kerk (bij de gebouwen van 
Syntra).

Daar was deze schutters-
dag reeds begonnen met 
een eucharistieviering in de 
Winterslagse kerk. Hierna, 
rond elf uur, vertrok de 
optocht met bijna zeventig gil-
den uit alle streken van België 
terug richting feesttenten aan 
C-Mine. Daar eindigde de 
stoet, wegens de regen, in de 

feesttent. Door het typische 
herstweertje die dag waren 
er nauwelijks toeschouwers 
gedurende de toch vrij lange 
route door de Vennestraat. De 
motregen zorgde voor natte 
kostuums en trommels.

De belangrijkste wedstrijd 
van de dag: die om de titel 

van Nationaal Koning 2008 
werd op gang geschoten. Onze 
koning Raymond Joriskes 
van St.-Hubertus Manestraat 
mocht jammer genoeg niet 
meekavelen voor de titel. 
Winnaar werd Erik Ketel 
van Sint-Blasius Rijkhoven. 
De andere schietwedstrijden 
zorgden voor een wedstrijds-
feertje voor alle schutters. De 
Manestraat nam hiervoor deel 
met twee zestallen. Eén zestal 
behaalde een mooie vierde 
plaats. Het andere zestal deelde 
het eerste schavotje.

   Sonja Cardinaels-Creemers 
www.manestraat.com

g  Erik Ketelslegers van St.-
Blasius uit Rijkhoven won 
het Belgisch Nationaal 
Koningschap 2008.

Foto: Genkerverbond
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Koninklijke Onderscheidingen 
Pastoor drs. Ton 
Reijnen CSsR
EYS – Aan pastoor drs. 
A.F.M.P. (Ton) Reijnen werd 
bij gelegenheid van de viering 
van zijn gouden priesterfeest 
een koninklijke onderscheiding 
toegekend. Het priesterfeest 
van de parochieherder van 
Eys, Wahlwiller en Nijswiller 
werd op 20 en 2� september 
in de drie kerkdorpen gevierd. 
Na afloop van de zesherenmis 
in de H. Agathakerk in Eys 
speldde burgemeester Van 
den Tillaar van de gemeente 
Gulpen-Wittem hem onder 
luid applaus de onderschei-
ding horend bij het lidmaat-
schap in de Orde van Oranje 
Nassau op. Eerder tijdens de 
eucharistieviering ontving de 
blij verraste pastoor een nieuw 
glas-in-lood-raam met een 
mens die door een moederfi-
guur warm wordt gehouden 
voor de doopkapel. Dit raam 
werd evenals diverse eerdere 
ontworpen door Jo Havenith. 
Pastoor Ton Reijnen, die 
zich sinds zijn aantreden als 
parochieherder van Eys een 
betrokken geestelijk adviseur 
van schutterij St.-Sebastianus 
toont, is sinds �958 pater 
Redemptorist. In die hoeda-
nigheid heeft hij een bijdrage 
geleverd aan missiewerk in 
derde wereldlanden. Hij maak-
te deel uit van de Provinciale 
Raad en het Provinciaal 
Kapittel der Redemptoristen 
(�967-2003). Vanaf 2000 is 
hij pastoor van de parochies 
Eys, Wahl- en Nijswiller, waar 
hij met diverse vrijwilligers 
meerdere taak- en werkgroe-
pen startte. Voorts was hij 
plaatsvervangend deken van 
het dekenaat Gulpen-Wittem 
(2006-2007). Ook na het pas-
seren van de pensioengerech-
tigde leeftijd is pastoor Reijnen 
(75) nog steeds onvermoeibaar 
bij de uitvoering van zijn 

parochiële taken en inzet voor 
de gemeenschap.

g  Redemptorist Ton Reijnen, 
Eys/Wittem.

 
Piet Bisschops, Strucht
STRUCHT – Op zaterdag 
27 september j.l. werd Piet 
Bisschops, tijdens de feest-
vergadering ter gelegen-
heid van de viering van het 
patroonsfeest van schutterij 
St.-Mauritius Strucht, door 
burgemeester Martin Eurlings 
van Valkenburg aan de Geul 
onderscheiden als lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. 
Piet vierde op die dag zijn 
40-jarig jubileum als lid van 
St.-Mauritius. Hij ontving ook 
de gouden draagmedaille van 
de OLS-federatie uit handen 
van OLS-bestuurslid Jacob 
Gorissen.
Bijna dertig jaar was Piet 
bestuurslid in de functies 
secretaris, penningmeester en 
voorzitter. Piet is geen onbe-
kende in de Limburgse schut-
terswereld. Sinds �998 is hij 
paradecommandant van het 
OLS waar hij de ceremoniële 
opening van het OLS-feest 
leidt. Hij is sinds �99� secre-
taris van de muziekcommissie 
van de ZLF-federatie. In �989 
kreeg hij het erekruis in zilver 
van de Europese Gemeenschap 
van Schuttersgilden en in 
200� is hij opgenomen als 

Schutbroeder in de Orde van 
de Edele Eedbroederschap van 
de Rode Leeuw van Limburg 
en de H. Sebastianus. Niet 
alleen de schutterwereld is 
een grote passie van Piet. Ook 
voor carnavalsvereniging de 
Waterratte uit Schin op Geul, 
zijn woonplaats, is hij zeer 
actief.
Hij was mede heroprichter van 
de carnavalsvereniging. Hij 
was er bestuurslid, voorzit-
ter en president. Ook was hij 
in �972 medeoprichter van 
het comité samenwerkende 
verenigingen in Schin op Geul 
waar hij sinds �992 voorzitter 
van is. Bij de organisatie van 
grote evenementen of jubilea 
kunnen verenigingen altijd 
bij hem terecht voor advies of 
hulp in de organisatie. Sinds 
2002 is Piet ook politiek actief, 
en in 2006 werd hij gemeente-
raadslid voor de partij IBGV 
in de gemeente Valkenburg 
aan de Geul.

g  Piet Bisschops werd als robij-
nen schutterslid gedecoreerd.

Jan Greefkens, 
Ittervoort
ITTERVOORT – Op zondag 
28 september werd J.W. (Jan) 
Greefkens (7�) uit Ittervoort 
door burgemeester Arno 
Verhoeven van de gemeente 
Leudal onderscheiden als lid 
in de orde van Oranje Nassau. 

Jan Greefkens werd geboren op 
2 augustus �937 in Grathem 
en is behalve aan de schut-
terij aan diverse verenigingen 
verbonden. Na zijn huwelijk 
maakte hij zijn opwachting 
in Ittervoort, waar hij in �973 
lid werd van schutterij St.-
Margaretha. Bij het schieten 
werden zijn kwaliteiten door 
de zestalcommissie opgemerkt, 
wat voor hem resulteerde in 
een plaats in het eerste zestal. 
In �98� behaalde Jan op het 
OLS de tweede plaats met zijn 
zestal. Omdat hij metselaar 
was en wist wat bouwen was, 
werd hem in �983 gevraagd 
om in het bestuur te komen 
om zo de schutterij mee te wil-
len helpen op te bouwen. Na 
25 jaar als bestuurslid vond 
hij dat een jongere zijn plaats 
maar moest innemen. Hij is 
commandant geweest, heeft 
in de zestalcommissie gezeten, 
etc.; je hoefde Jan maar te vra-
gen en als het even kon, deed 
hij het. In �989 is het hem 
ook gelukt om zich koning te 
schieten. Bij de wedstrijden 
voor mooiste koningspaar 
won hij diverse prijzen. Zo 

g  Jan Greefkens werd door 
burgemeester Verhoeven van 
Leudal gedecoreerd.
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was hij ook betrokken bij de 
bouw van het schutterslokaal ’t 
Sjóttehoes in 2000. Als lid van 
de bouwcommissie en metse-
laar werden hier vele uren in 
gestoken. Kenmerkend voor 
Jan was als hij iets wou doen 
voor de schutterij dan ging hij 
er voor. Wij hopen dan ook 
dat hij ons nog lange tijd met 
raad en daad kan helpen.

Ber Loijens,  
Sint-Geertruid
SINT-GEERTRUID 
– Schutterij St.-Joseph uit 
Sint-Geertruid huldigde op 
zaterdag �5 november een 
groot aantal jubilarissen. 
Behalve een negental koperen 
jubilarissen vierden  majoor 
en schietmeester Math Huits, 
commandant Ger Frambach 
en lid van verdienste Jef 

Brouwers hun zilveren jubi-
leum. Een jubilaris stak er qua 
lidmaatschapsjaren met kop 
en schouders bovenuit en dat 
was Bèr Loyens, die gehul-
digd werd in verband met 
zijn diamanten lidmaatschap. 
Zijn 60-jarige trouw werd 
tijdens de receptie beloond. 
Burgemeester Van Beers 
van de gemeente Margraten 
maakte zijn opwachting om 
Bèr Loyens een koninklijke 
onderscheiding op te spelden. 
De verdiensten van Bèr gedu-
rende zes decennia zijn er dan 
ook naar. Hij startte in �948 
als geweerdrager en bekleedde 
vele functies: klaroenblazer, 
koning in �953, �955 en �975, 
bieleman tijdens het paolhow-
we, 2e en �e luitenant, com-
mandant, kolonel, lid van de 
schietploeg. Bovendien vierde 

hij behalve zijn diamanten 
lidmaatschap ook zijn zilveren 
bestuurslidmaatschap, in welke 
hoedanigheid hij ook een 
trouw bezoeker van de bonds-
vergaderingen was. Bij tal van 

dorpsactiviteiten werd hij tel-
kens bereid gevonden voor het 
bemannen van entreeposten, 
bonnenkassa’s, als verkeers-
regelaar of anderszins op de 
werkvloer. Zo is hij al meer 
dan twintig jaar vrijwilliger bij 
het kienen. Hij was betrokken 
bij het uniformencomité en 
ging bij leden op ziekenbe-
zoek. Bèr Loyens is derhalve 
een persoon met een uitzon-
derlijke staat van dienst. Voor 
zijn grote inzet vielen hem 
eerder de OLS-onderschei-
dingen, bondsonderscheiding  
RKZLSB in zilver alsmede in 
2006 de Orde van de Rode 
Leeuw ten deel.

 Luc Wolters

g  De onderscheiden diamanten 
schuttersjubilaris Bèr Loyens.

Foto: Erik Curfs

 

Voor u gelezen:

De gezworen schutterijen van Maastricht 1374-1579
MAASTRICHT – Eind 
november werd het boek ‘De 
gezworen schutterijen van 
Maastricht �374-�579’ gepre-
senteerd. Schrijver is dr. Henk 
Thewissen, die eerder furore 
maakte met zijn dissertatie 
over de Limburgse jonkheden 
(2005), een Limburgs etymo-
logisch woordenboek uitgaf 
(2006) en zich door noeste 
archiefstudie vertrouwd had 
gemaakt met de ambachten 
en gilden van Maastricht. 
Hierover verscheen verleden 
jaar een diepgravende studie 
en de actuele publicatie over 
de schutterijen is daar het ver-
volg op. In 270 pagina’s gaat de 
auteur in op de bijdrage aan 
de verdediging en de handha-
ving van de openbare orde en 
veiligheid van Maastricht in 
de late middeleeuwen, zoals de 
ondertitel belooft. De auteur 
concludeert dat de stedelijke 
overheid uit veiligheidsover-
wegingen een uit stadsbewo-

ners (poorters) samengesteld 
korps aanstelde, dat ze verkoos 
boven huursoldaten. Omdat 
een soort algemene stedelijke 
dienstplicht bezwaarlijk was, 
lijfde het stadsbestuur achter-
eenvolgens een aantal schutten 
in: de voetboogschutten van 
St.-Joris (�374), handboog-
schutten van St.-Sebastiaan 
(�408), later nog de jonge 
voetboogschutten en de bus-
sen schutten St.-Hilarius 
(�5��). Het betreft gezworen 
schutterijen daar de leden 
trouw moesten zweren aan het 
stadsbestuur, hoewel dit aller-
minst een garantie vormde 
om conflicten tussen schutters 
en magistraat te voorkomen. 
Thewissen schenkt voorts 
uitgebreid aandacht aan de 
wachtdiensten – bijvoorbeeld 
bij stadsbranden – die de 
schutten verrichtten, aan hun 
rol bij de Blijde Inkomsten van 
nieuwe landsvorsten. Ook de 
organisatie van de schutterijen 

komt aan bod: het bestuur, 
schietplaatsen, koningsvogel-
schieten, schuttershuizen en 
-feesten, kleding, bewapening, 
bescherming en betaling. Aan 
het schuttersbedrijf kwam 
een (voorlopig) einde door de 
inname van Maastricht door 
de Spaanse troepen onder 
Parma (�579). De stad werd 
geplunderd en gebrandschat, 
zij die de stad verdedigd had-
den zwaar gestraft, de schut-
terijen opgeheven.
Henk Thewissen presenteert 
een prachtige studie, uitvoe-
rig en uit bronnen geput. Je 
zou elke stad een dergelijke 
diepgravende studie toewen-
sen. Wat dat betreft is aan-
schaf beslist een aanrader. 
Maastricht staat centraal; dit 
blijkt ook uit de literatuurlijst, 
die de algemene werken over 
het schutterswezen ontbeert. 
De zwart-wit illustraties tonen 
(mede als gevolg daarvan?) 
vrij algemene militaire of 

Maastrichtse prenten en zijn 
amper of niet op het schut-
tersbedrijf toegespitst. Kleine 
kanttekeningen bij een sterk 
inhoudelijk werk.
De prijs van het boek bedraagt 
€ 25,50 (excl. porto en ver-
pakking) of bij toezending  
€ 28,50 (in Nederland). 
Bestellen kan bij de auteur 
zelf: dr. Henk Thewissen, 
Gaspeldoorn �2 6226 WR 
Maastricht, tel. 06-28868464, 
e-mail: hthewissen@orange.nl

g  Gewapende personen op de 
kaart van Maastricht door 
Braun en Hogenberg, 1575.
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Twee Koninklijke Onderscheidingen Vaesrade
VAESRADE – Op 22 augustus 2008 heeft waarnemend 
burgemeester Hubert Vos van de gemeente Nuth een 
Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heren 
Leonard Henri Johannes Knubben en Reinier Daniël 
Teerds. Beide heren ontvingen deze onderscheiding 
voor hun jarenlange inzet voor schutterij St.-Martinus 
bij gelegenheid van het bondsfeest aldaar. Bij die 
gelegenheid vierde Lei Knubben zijn 50-jarig en Rein 
Teerds zijn 60-jarig lidmaatschap van de schutterij. De 
uitreiking had plaats in de feesttent te Vaesrade. Voor 
hun verdiensten zijn beide heren benoemd tot lid in de 
Orde van Oranje Nassau. 
 

Verdiensten  
van Lei Knubben 
Lei Knubben (59), geboren te 
Nuth, is reeds vanaf �958 lid 
van schutterij St.-Martinus 
in Vaesrade en dus al 50 jaar 
zeer sterk verbonden met 
deze vereniging. Decorandus 
is een schutter in hart en 
nieren. Vanaf �98� (dus al 
27 jaar) is hij bestuurslid. 
Naast zijn reguliere bestuur-
staken is hij belast met het 
onderhoud en het beheer van 
het schietterrein, hij maakt 
de koningsvogels voor het 
koningsschieten, hij is belast 
met de organisatie van het 
jaarlijkse koningsvogelschieten 
en het eregildeschieten. Verder 
behoort het tot zijn taken om 
de wekelijkse repetitie van de 
schuttersdrumband te leiden, 
alleen of in het bijzijn van 
een instructeur. Hij is lid van 
de schietcommissie. Tijdens 
schuttersfeesten van de ver-
eniging is hij ook belast met 
het opbouwen en afbreken 
van de feesttenten en wordt hij 
ingezet bij alle voorkomende 
zaken die rondom tentfeesten, 
bondsschuttersfeesten dienen 
te gebeuren. In het organiseren 
van het bondsschuttersfeest 
dat in het weekend van 22, 23 
en 24 augustus in Vaesrade 
plaatsvond, heeft Lei Knubben 
maandenlang tijd en energie 
gestoken. Verder is hij bij alle 
activiteiten van de vereniging 

aanwezig en verricht op de 
achtergrond vele werkzaam-
heden. 

Verdiensten  
van Rein Teerds 
Rein Teerds (77), geboren te 
Amsterdam, is al vanaf �948 
lid van schutterij St.-Martinus 
en dus al 60 jaar onlosma-
kelijk verbonden met deze 
vereniging. Teerds is dan 
ook een schutter in hart en 
nieren. Hij is al meer dan 30 
jaar bestuurslid (vanaf �972 
bijna onafgebroken, met 
enkele onderbrekingen van 
� of 2 jaar). Thans bekleedt 
hij ondanks zijn leeftijd nog 
steeds een bestuursfunctie. 
Rein Teerds heeft in die 60 jaar 
binnen de schutterswereld en 
zeker binnen de Vaesraadse 
schutterij zijn sporen ver-
diend. Hij was op elke repe-
titie en bij elke activiteit van 
de vereniging aanwezig. Als 
bestuurslid heeft hij in die 30 

jaar vele zaken georganiseerd, 
heeft steeds hard meegewerkt 
bij tentfeesten en schutters-
feesten. Was jarenlang heel 
actief bij het ophalen van 
oud-papier. Was samen met 
andere bestuursleden en leden 
elke zaterdag op pad, in weer 
en wind, om oud-papier in te 
zamelen om zodoende geld te 
verkrijgen voor de vereniging. 
Van �995 tot 2006 had Rein 
Teerds de functie van generaal 
en deze functie heeft hij elf 
jaar op een geweldige wijze 
vervuld. Gezien zijn leeftijd 

is de heer Teerds iets minder 
actief, maar nog steeds kan de 
vereniging een beroep op hem 
doen. Ook nu is hij als actief 
lid nog steeds bij elke repetitie 
en bij elk uittreden van de 
schutterij aanwezig. Bij acti-
viteiten van de verenigingen 
wordt hij nog steeds ingezet 
bij de bonnenverkoop en ver-
richt hij hand- en spandien-
sten. Voor al zijn verdiensten 
binnen de schutterswereld is 
de heer Teerds in 2003 onder-
scheiden. Hij is opgenomen 
als schutbroeder in de Edele 
Eed-broederschap van de 
Souvereine Orde van de Rode 
Leeuw van Limburg en de H. 
Sebastianus. Ook heeft Rein 
Teerds bij de voorbereiding 
van het bondsfeest in 2008 zijn 
steentje bijgedragen. 

   Tekst van website gemeente 
Nuth [kleine bewerking, red.]: 
www.nuth.nl/index.
php?&stukid=8096

g  Gelukwensen  
voor Lei Knubben. 

  

g  Rein Teerds ontvangt zijn 
onderscheiding.

g  Vaesrade in de nieuwe uniformering.
Foto: Lieske Leunissen

Nieuwe uniformen Vaesrade
VAESRADE – Bij gelegen-
heid van een driedaags 
schuttersfestijn heeft schut-
terij St.-Martinus Vaesrade 
haar nieuwe uniformering 
in gebruik genomen. Van 22 
tot en met 24 augustus ver-
keerde Vaesrade in feesttooi. 
Vrijdagavond werden na een 
rondgang de nieuwe unifor-
men en instrumenten door 
pastoor Jacobs gezegend in de 
feesttent aan de Vaesraderweg. 
Aansluitend recipieerde de 
vereniging met haar jubila-
rissen. Op de zaterdag werd 
een Kinjer Sjöttefies gehou-
den voor de basisschool-
leerlingen van de gemeente 
Nuth en omstreken en met 
medewerking van het L�-tv-
programma Kinjerkroam. Ter 
voorbereiding hierop werden 
aan de jeugd kleurplaten en 
kijkdoosplaten beschikbaar 

gesteld. De naar eigen inzicht 
verklede schutterskids lie-
pen een optocht, zongen een 
Kinjer OLS-lied, waarna de 
koningsparen aan een jury-
keuring werden onderworpen 
en een Kinjer Sjöttefies party 
op het programma stond. 
Op de zondag was Vaesrade 
vervolgens het decor voor het 
schuttersfeest van de bond St.-
Gerardus.
   Luc Wolters
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Jubilarissen
12½ jaar
Kevin Dautzenberg St.-Joseph St.-Geertruid
Lea Deckers-Munnix St.-Joseph St.-Geertruid
Ton Didderen St.-Joseph St.-Geertruid
Paul Duijsengs St.-Joseph St.-Geertruid
Ria Frambach-Marx St.-Joseph St.-Geertruid
Albert Hecker St.-Joseph St.-Geertruid
Marc Huijnen St.-Joseph St.-Geertruid
Rob Lardinois St.-Joseph St.-Geertruid
Richard Timmermans St.-Joseph St.-Geertruid

25 jaar
P. Aerts St.-Martinus Niel bij As (B)
L. Baens St.-Hubertus Manestraat (B)
P. Berger St.-Martinus Niel bij As (B)
Ch.P.M. Beurskens St.-Antonius & St.-Petrus Baarlo
L. Brouns Breydelzonen Kessenich (B)
J.L.P.L. Brouwers St.-Joseph St.-Geertruid 
O. van Es St.-Hubertus Schaesberg
G.J.C. Frambach St.-Joseph St.-Geertruid
J.J.P. Geurts St.-Antonius & St.-Petrus Baarlo
M.W. Geurts St.-Antonius & St.-Petrus Baarlo
M.N.J. Hamers St.-Willibrordus Obbicht
G.A.G. Hendrikx St.-Jacobus Hunsel
M. Hompes St.-Oda Boshoven-Weert
P.J. Houben St.-Antonius Altweertheide
M.M.F. Huits St.-Joseph St.-Geertruid
P. Kessels St.-Antonius & St.-Petrus Baarlo
R. Künz  Jonge en Oude Nobele  

Valkenburg a.d.Geul
J.L.M. Leufkens St.-Willibrordus Obbicht
M. Luysmans Breydelzonen Kessenich (B)
H. Mooren Breydelzonen Kessenich (B)
M.J. Neyens St.-Hubertus Manestraat (B)
J.Y.H. Nix St.-Joseph Vijlen
M.L.H. Nix-Janssen St.-Joseph Vijlen 
P.J. van Rooij St.-Nicolaas Meijel
L.J. Sars St.-Jacobus Hunsel

Ch.M.A. Sleven-Timmermans St.-Jacobus Hunsel
P. Siborgs St.-Martinus Niel bij As (B)
M.H.Ch. Steins St.-Joseph Vijlen
H.A.M. Vaessen St.-Willibrordus Obbicht
G. Wevers St.-Martinus Niel bij As (B)
H.J.M. Willems St.-Willibrordus Obbicht
J.M. Wilms St.-Lambertus Broeksittard
H.H.M. Willemsen St.-Martinus Tegelen

40 jaar
Tonny Creemers  St.-Hubertus Manestraat (B)
H. Hermans Breydelzonen Kessenich (B)
E.H.M.G. Jeurissen St.-Willibrordus Obbicht
J. Lamberigts Breydelzonen Kessenich (B)
J. Litjens St.-Oda Boshoven-Weert
M.J. Michiels St.-Willibrordus Obbicht
M. Nies St.-Oda Boshoven-Weert
H.Th.G. Sleven St.-Jacobus Hunsel
W.J. Verheggen St.-Jacobus Hunsel
Lei Vervuurt St.-Sebastianus Puth

50 jaar
J.Th.M. Beurskens St.-Antonius & St.-Petrus Baarlo
P.A.M. Dekkers St.-Martinus Tegelen
Th.L.S. Jacobs St.-Hubertus Beringe
F.J. Leurs St.-Willibrordus Obbicht
J.H. Peeters St.-Hubertus Beringe

60 jaar
Sjeng Baumans St.-Joseph Vijlen
Andrees Gulpen St.-Joseph Vijlen
Jan Knoops St.-Martinus Horn
Ber Loyens St.-Joseph St.-Geertruid 
Rein Teerds St.-Martinus Vaesrade

70 jaar
Ton Trines St.-Hubertus Beringe

f
De jubilarissen van St.-Joseph 
Sint-Geertruid. Vierde van 
links staat de diamanten 
jubilaris Bèr Loyens, aan wie 
koninklijke hulde ten deel viel. 
Buiten hem werden ook drie 
zilveren en negen koperen jubi-
larissen gehuldigd. 25 Jaar lid 
waren majoor en schietmeester 
Math Huits (geheel links), lid 
van verdienste Jef Brouwers (3e 
van links) en commandant Ger 
Frambach (4e van rechts).
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Onder de Schietboom
Lei Vervuurt 
veertig jaar lid
PUTH – Lei is in �966, in 
navolging van zijn vader en 
broers lid geworden van schut-
terij 
St.-Sebastianus Puth. Met een 
korte onderbreking van twee 
jaar is hij dat nog steeds.
Lei is gestart als lid van de 
drumband. In �974 werd hij 
geweerdrager. Vanaf �979 
was hij lid van het bestuur 
tot en met �982. Van �988 
tot en met �99� vervulde hij 
de functie van voorzitter. In 
�992 werd Lei bevorderd tot 
officier. Vanaf �993 vervulde 
hij diverse functies binnen de 
schutterij zoals het slaan van 
de overslagtrom en de pauken, 
hij was geweerdrager en pen-
ningmeester. In �998 nam hij 
voor een jaar het voorzitter-
schap over en bleef weer lid 
van het bestuur tot 2000. Al 
vele jaren was Lei buksmeester 
en bracht zeer velen het schie-
ten met de zware buks bij. Hij 
maakt nog steeds deel uit van 
het A-zestal van de schutterij 
bij de wedstrijden, vele malen 
met succes. Ook individueel 
wist Lei vele prijzen binnen 
te halen. Hij was in �989 
koning van de schutterij. De 
eretekenen, behorende bij het 
veertigjarig jubileum, zijn Lei 
onlangs tijdens een feestavond 
van de schutterij door de voor-
zitter Jean Stevens uitgereikt. 
Schutterij St.-Sebastianus is 
Lei veel dank verschuldigd 
voor zijn verdiensten en hoopt 
hem nog lang in haar midden 
te hebben.

Herman Hawinkels

Clement Botty 
schutterskoning
HOUTHEM – Schutterij St.-
Martinus heeft sinds zaterdag 
een nieuwe schutterskoning 
in de persoon van officier 

Clement Botty. Onder stra-
lende weersomstandigheden 
had hij de gelukkigste en meest 
trefzekere hand. Clement zal 
samen met zijn echtgenote 
(marketentster) Anne-Miek 
volgend seizoen het trotse 
koningspaar zijn van de schut-
terij. 
 
Bij het invallen van de duister-
nis was de burgervogel flink 
toegetakeld maar was de vogel 
nog niet afgeschoten, waarmee 
de burgerkoningstitel niet 
vergund kon worden. Na het 
spannende evenement op de 
schuttersweide was het nog 
lang gezellig op het aansluiten-
de koningsbal in verenigings-
lokaal De Holle Eik. Foto’s op 
www.stmartinusonline.nl 
 

g  ‘n Dolgelukkig koningspaar 
Clement en Anne-Miek Botty.

Koningsvogelschieten 
Grathem
GRATHEM – Op zondag �4 
september 2008 organiseerde 
St.-Severinus Grathem bij 
verenigingsgebouw De Gaffel 
het traditionele koningsvogel-
schieten. Hans van Ratingen 
is met 74 schoten de nieuwe 
koning voor het jaar 2009 
geworden. Gedurende zijn 
loopbaan bij de schutterij 
behaalde hij eveneens in de 
jaren �992, �998 en 2000 deze 
hoogste eretitel. Jolanda Evers 
wist bij de dames met het 26e 

‘keugelke’ de vogel te raken en 
af te schieten en met dertien 
voltreffers schoot Stan Nies 
zich tot jeugdkoning.

Koningen  
in Kelpen-Oler
KELPEN-OLER – Op 2� sep-
tember begon de dag van het 
jaarlijkse koningschieten al 
vroeg, om �0.00 uur waren wij 
allemaal aanwezig in de kerk 
voor de heilige mis. Hierna 
was er een fijn verzorgde kof-
fietafel. Nadine Verstappen 
werd gehuldigd omdat ze �0 
jaar lid van de drumband is; 
ze werd onderscheiden met 
een speld van de LBT en door 
alleen gefeliciteerd. Bij het 
door Thei Sieben beschikbaar 
gestelde Kaufven werden door 
Albert Wijen groepsfoto’s 
gemaakt. Bij het lokaal aan 
de Oranjestraat werden de 
jeugdkoningin en koning van 
2008 officieel ontdaan van 
hun versierselen. Hierna werd 
geloot voor de volgorde van 
het koningschieten. Maar liefst 
2� schutters wilden de vogel 
neerhalen. In het heetst van 
de strijd werd er lang gewacht 
onder de buks (hopende dat 
de vogel door een windvlaag 
alsnog omlaag kwam), en om 
het hardst gerend om bij de 
buks te komen. Bij elk schot 
werd de adem ingehouden. 
Uiteindelijk was Jan Rutjens 

de gelukkige, die met het �25e 
schot de vogel afschoot. Fien 
vertelde dat Jan nog nooit 
koning was geweest en dit 
jaar al voor de 28e keer mee 
schoot. Jan en Fien, het trotse 
koningspaar voor het seizoen 
2009, zijn recent tevens opa en 
oma geworden van kleindoch-
ter Rafke, die niet ontbrak op 
het feest. 
Ook de jeugd schoot weer om 
de titel jeugdkoning(in) 2009 
hetzij in een ietwat ander jasje 
dan in voorgaande jaren. Zij 
schoot op bolletjes; achter één 
was de titel jeugdkoning(in) 
verstopt. Naast kundigheid 
speelde ook toeval dus een 
rol. Hierdoor was er bij de 
jeugd een en al spanning en 
sensatie. Uiteindelijk is Peter 
van Montfort jeugdkoning 
geworden! Ook hij werd voor-
zien van zijn versierselen en 

g  De schutterskoningen van 
Sint-Severinus Grathem. Hans 
van Ratingen vertegenwoordigt 
het komend jaar de schutterij.

g  Jan Rutjens werd  
schutterskoning 2009.
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er werd samen met de nieuwe 
koning een ererondje door het 
dorp gelopen.

  Roy Naus

Illikhoven actief in 
Roosteren
ILLIKHOVEN – Tijdens het 
koningsvogelschieten op �4 
september heeft schutterij 
St.-Gregorius uit Visserweert-
Illikhoven een nieuwe koning 
gekregen in de persoon van 
Wynand van Rooijen. Hij wist 
met het 77e schot de vogel 
naar beneden te halen. Al drie 
keer was hij schutterskoning. 
Zijn echtgenote Marlies zal 
wederom als koningin funge-
ren. Maar voordat er na twee 
rondjes doorgeschoten kon 
worden, werd de financiële 
bijdrage verhoogd, zodat uit-
eindelijk vijf schutters bereid 
waren om voor het koning-
schap te schieten. Het tradi-
tionele koningsbal werd met 
belegd boerenbrood gevierd.
Op zaterdag 27 september trok 
schutterij St.-Gregorius door 
de gemeenschap Roosteren 
om zich eens te laten zien 
in haar nieuwe uniformen, 
die inmiddels al enige jaren 
oud zijn. Ook keizer Rien en 
koning Wynand waren van 
de partij. Er werd verzameld 
op de markt, waar om �0.00u 
de rondgang van start ging in 
Oud-Roosteren (Auw Kirk), 
vervolgens in Kokkelert en 
hierna in de kern Roosteren 
zelf. De marketentsters klop-

ten bij iedere deur aan voor 
een financiële bijdrage. De 
rondgang was gezellig en viel 
in de smaak bij de burgers, die 
doorgaans alleen fanfare De 
Maasoever voorbij zien trek-
ken.
Bijzondere aandacht was er 
ook voor de commandan-
tenwisseling: Peter Backhuis 
neemt het commando over 
van secretaris H. Parren.

Wim Neilen koning 
Buchten
BUCHTEN – Voor het schut-
tersseizoen 2009 vormen 
Corrie en Wim Neilen het 
nieuwe trotse koningspaar van 
schutterij St.-Joseph Buchten. 
Na een spannende strijd 
onder de koningsvogel was 
Wim uiteindelijk de geluk-
kigste en wist de “vogel” naar 
beneden te knallen. Wim is 
bijna twintig jaar lid en in het 
dagelijks leven een drukbezet 
secretaris van de schutterij en 
hij maakt als “bekkenist” deel 
uit van het trompetterkorps. 
Voor een jaartje zal hij nu zijn 
instrument inruilen voor het 
koningszilver en dat doet hij 
uiteraard met gepaste trots. 
Zijn echtgenote Corrie, nu dus 
koningin, is eigenlijk ook aan 
de schutterij verbonden. Ze 
is dan wel geen lid, maar als 
foerier zet ze zich met hart en 
ziel in voor het zo goed moge-
lijk in stand houden van de 
schuttersuniformen en ervoor 
te zorgen dat alle schutters op 
een perfecte manier gekleed 

gaan. Locoburgemeester Pieter 
Meekels en keizer Daniël 
Neutgens hingen de nieuwe 
koning het koningszilver om. 
Wim en echtgenote Corrie 
volgen daarmee het succesvolle 
koningspaar Roel en Ramona 
Lenssen op
Ook bij de jeugd is er onder 
elf jeugdleden gestreden om 
de koningstitel en wie zich het 
komende jaar jeugdkoning 
mag noemen. Deze eer wist 
Jordy Helwig voor zich op te 
eisen en hij mocht daarom de 
bijbehorende beker in ont-
vangst nemen. 

Bert Geurts 
enthousiaste koning
HOLTUM – Seizoen 2008 is 
zo goed als voorbij; een van de 
laatste tradities in het seizoen 
is het ieder jaar weer span-
nende koningsvogelschieten. 
Na een spannende strijd is het 
Bert Geurts die met de eer gaat 
strijken.

Als alle leden zich verzameld 
hebben, wordt het konings-
paar Leon Lipsch en Petra van 
Wijngaarden aan huis afge-
haald om gezamenlijk naar het 
schietterrein te trekken. Na de 
dankzegging door de voorzit-
ter wordt de koning ontdaan 
van het zilver. Koning Leon, 
wethouder Pieter Meekels, mw. 
Lies Nieling namens schut-
tersbond Eendracht Born-Echt 
e.o. en beschermheer mr. Cas 
van Heugten lossen de ope-
ningsschoten, waarna de strijd 

los kan barsten. Aanvankelijk 
zijn er veel gegadigden voor 
het koningsschap; echter naar-
mate de schietronden elkaar 
opvolgen, haakt de een na 
de ander af. Als het er in de 
zesde ronde om gaat span-
nen, stijgt de spanning. Maar 
de vogel blijft nog waar ie is; 
hoog en droog op de kogel-
vanger. Uiteindelijk  zijn het 
Bert Geurts, Perry Prinsen, 
Ron Smeets, John Stoffels 
en Ron de Wolde die ervoor 
gaan. Hierna wordt de vogel 
schot na schot aangeschoten 
en zit amper nog vast. Totdat 
Bert Geurts aan de beurt is; 
met stalen zenuwen weet hij 
de vogel het genadeschot te 
geven waardoor hij zich tot 
Koning 2009 schiet. Uitzinnig 
schreeuwt hij het uit van 
vreugde. Een hartenwens is 
vervuld. Samen met tamboer 
Cynthia Leinders zal hij het 
komend seizoen het konings-
paar 2009 gaan vormen.

Wisselkruisschieten 
Grevenbicht
GREVENBICHT – Op �3 
september is door beide 
Grevenbichtse schutterijen 
Eendracht en Broederschap 
van het Heilig Kruis om het 
gezamenlijke wisselkruis 
geschoten. Het kruis was 
in handen van schut(s)ter 
Chantal Arntz, (Hl. Kruis), 
die het na een zeer spannende 
strijd op schietterrein den 
Brammert moest afstaan aan 
winnaar 2008 Piet Scheepers 

g  Felicitaties voor jeugdkoning 
Peter van Montfort.

g  Koningspaar Wynand en 
Marlies van Rooijen (in 2000).

g  Wim en Corrie Neilen, 
koningspaar 2009 Buchten.

g  Een dolenthousiaste Bert 
Geurts na zijn winnend schot.
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(Eendracht). Het is voor Piet 
de tweede keer dat hij met het 
wisselkruis om de nek naar 
huis mocht gaan. Tijdens deze 
wedstrijd is door het ‘Heilig 
Kruis’ nog om twee wissel-
bekers geschoten, namelijk 
de Martin Alberts heren- en 
damesbekers. De damesbeker 
ging dit jaar naar mevr. Phil 
Vonken en de herenbeker was 
voor niemand minder dan 
Frank Honnef.

Jaarlijkse feestavond 
Manestraat
MANESTRAAT – Op zater-
dag 8 november hield schut-
terij St.-Hubertus Manestraat 
haar jaarlijkse feestavond. 
Deze startte zoals gebruikelijk 
met een eucharistieviering, 
die werd voorgegaan door 
pater Rudy Buytaert, proost 
van de schutterij. Op ’t eind 
hiervan werd het gewijde 
Hubertusbrood aan de deuren 
uitgedeeld aan alle kerkgan-
gers. 
In de feestzaal, op slechts 
enkele meters van de kerk, 
stonden een heerlijk buffet en 
een drankje klaar, waarmee 
onze buiken rijkelijk gevuld 
konden worden. Met de feest-
avond wordt het schutters-
seizoen afgesloten en dit is dus 
het moment om de gewonnen 
prijzen uit te reiken. Voorzitter 
Theo Smeets heette ieder-
een welkom, in ’t bijzonder 
bondsvoorzitter Peter Ressen, 
Theo Lemmens, Mathieu 

Vleeshouwers en hun echtge-
notes. Deze laatsten waren de 
afgelopen decennia de leve-
ranciers van onze kantine en 
gronden voor de schietboom. 
Daar werden ze op deze avond 
voor de laatste keer uitgebreid 
voor bedankt aangezien de 
schutterij vanaf het komend 
seizoen verder gaat op een 
nieuwe locatie. 
De resultaten van het afge-
lopen seizoen werden even 
overlopen. Met 3 zilveren 
breuken in de A en 2 in de B 
was dit seizoen zeker succesvol. 
Volgens de bondsvoorzitter 
was dit misschien zelfs uniek 
in het 60-jarig bestaan van 
de bond. Verder werden de 
erekruizen afgeroepen waar-
van we er dit jaar toch weer 
2� konden schieten. Met als 
uitschieter Marie-Josée Neyens 
die er 4 op 4 kon schieten. De 
resultaten van het koningspaar 
mochten er ook wezen. Fier 
was onze 4-jarige bordjesdra-
ger Sven Baens toen hij zijn 2 
medailles in ontvangst mocht 
nemen. Het trommelkorps kon 
dit jaar de 2e plaats bemach-
tigen in de cat. B van de Bond 
Maas en Kempen. Als solisten 
wisten Danny Verhaegen en 
Luc Baens de 2e en �e plaats 
behalen in de cat. B. 
Tot slot mocht de bondsvoor-
zitter nog enkele mensen deco-
reren die zich al jaren inzetten 
voor de vereniging. Zo werden 
Kristof Joriskes en Luc Baens 
gehuldigd voor hun �0- en 
25-jarige inzet als trommelaar. 
Hierna werden Luc Baens, 
Marie-Josée Neyens (beiden 
25 jaar lid) en Tonny Creemers 
(40 jaar lid) gehuldigd. Na 
deze grote brok aan eretekens 
en medailles was het tijd voor 
een gastoptreden van een 
djembegroep uit Opoeteren 
met danseressen, waarna tot in 
de vroege uurtjes muziek van 
dj Michel, die daarmee voor 
een geslaagde afsluiter van een 
succesvol seizoen zorgde.

  Luc Baens

Foto’s website. Betreft een 
viering in de kerk van 
Wiemesmeer (Zutendaal) op 
zaterdag 3 november 2007.

g  Hubertusensemble met heili-
genbeeld, het ree met kruis en 
het koningszilver.

g  Kerkgang bij het patroonsfeest.

g  Gewijd Hubertusbrood wordt 
uitgedeeld.

Catharinafeest Weert 
met afscheid deken 
Bert Adriaens
WEERT – Op zondag 23 
november vierde Het Gilde 
van Wieërter Stadsschötte St.-
Catharina �480 de naamdag 
van haar patroonheilige Ste 
Catharina. Dit is dé feestdag 
van het jaar voor dit Gilde. 
Uitgaande van een vaststaand 
gegeven, dat in zijn algemeen-
heid de gilden sinds hun 
ontstaan altijd een sociaal-
godsdienstige functie hebben 
vervuld, is de viering van 
de patroonsdag minstens zo 
belangrijk als de dag van het 
vogelschieten. Het is een dag 
met een totaal ander karakter, 
meer gericht op de binnen-
kant dan op de buitenkant 
van het Gilde. Een absoluut 
hoogtepunt is het invendelen 
van de nieuwe leden in een 

Heilige mis. Dit jaar stond 
het Catharinafeest echter ook 
in het teken van het offici-
ele afscheid van ‘daeke’ Bert 
Adriaens, die jaren het boeg-
beeld van het gilde was. Bert 
Adriaens was in �987-�989 en 
�997-2008 daeke. Met hem 
als deken werd in 2005 het 
525-jarig bestaan gevierd. Dat 
jubileum kreeg de naam ‘Anno 
�480’ mee en geldt als een van 
de hoogtepunten in de gilde-
historie. 
Het gilde luisterde de Hoogmis 
van �0u op, bij welke gelegen-
heid alle nieuwe leden werden 
ingevendeld, die een gelofte 
jegens het gilde aflegden. ’s 
Middags werd een schut-
tersmaaltijd genuttigd. Dat 
vroeger ieder gilde zijn maal-
tijd had, is vanzelfsprekend, 
immers, reeds de
vroegste Germaanse gilden 
stelden al een offermaal in. En 
daarom – de godsdienstige gil-
den voorop – baden ze, deden 
ze liefdadigheids¬werk, reikten 
ze aan de armen op gezette 
tijden ‘broet en spek’ uit. Het 
Weertse St.-Catharinafeest 
sloot weer helemaal bij die 
oude traditie aan, waarbij dus 
eerst gebeden en daarna gege-
ten werd. Na de schuttersmaal-
tijd zette het gilde het feest 
voort in café De Tramhalte.

g  Piet Scheepers, Eendracht 
Grevenbicht.

g  Bij het Weerter St.-
Catharinagilde nam Bert 
Adriaens afscheid als deken.

Foto: website
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Wij gedenken
Piet A.W. Engels, 
van schutterij St.-Martinus 
Maasbree. Overleden op 67-
jarige leeftijd op �2 mei 2008.

Pierre Mosmuller,
erelid van Koningin 
Wilhelmina Nieuwenhagen. 
Hij was er een zeer gewaar-
deerd lid van de schutterij en 
steuncomité. Overleden juli 
2008.

Josef Cuppen,
erelid van St.-Lucia Horst. 
Overleden op �8 juli 2008.

In memoriam: Jozef Cuppen
Vrijdag �8 juli is ons erelid 
Jozef Cuppen op 73-jarige 
leeftijd overleden. Jozef was 
lid vanaf  mei �949 en hij zou 
het komende jaar de eerste 
jubilaris zijn, die het 60-jarig 
jubileum zou vieren. Helaas, 
het heeft niet zo mogen zijn. 
Jozef begon als tamboer bij 
onze schut, hij was dan ook 
ruim 25 jaar lid  van onze kla-
roenkorps. Hij kwam uit een 
groot schuttersgezin, in wier 
timmerwerkplaats het tam-
boerkorps jarenlang haar repe-
titie op zondagmorgen heeft 
gehouden. Jozef was een trouw 
lid, zowel tijdens de repetitie, 
maar ook als de schutterij
in vol ornaat haar vele ver-
plichtingen nakwam. De 
muziek was in zijn jonge 
jaren zijn lust en leven. In zijn 
dagelijks leven was hij kapper 
van beroep. Zo kreeg hij ook 
menige schutter onder zijn 
schaar. Wat wel eens resulteer-
de, dat soms je haar wat korter 
geknipt was dan aanvankelijk 
de bedoeling was. Dat kwam 
gewoonlijk omdat tijdens het 
knippen veel gepraat werd 
over het schuttersgebeu-
ren. Zolang als de schutterij 
gespreksthema was, ging de 
schaar gewoon door.
In de tijd, dat ook zijn broer 

Lambert de trom roerde, even-
als de gebroeders Lemmen, 
zijn er menige roffels geslagen 
tijden de optochten maar ook 
na afloop. Het was een schit-
terende tijd zo tot en met de 
jaren zeventig. Hierna trad er 
een verjonging op in het kla-
roenkorps, waarbij de jeugd 
wat meer moderne muziek 
wilde spelen. Maar Jozef speel-
de liever zijn oude vertrouwde 
muziekwerken. Hij maakte dan 
ook plaats in het korps voor 
de jongere generatie. Was hij 
altijd gewend geweest vooraan 
in het korps te lopen, toen ver-
ruilde hij dit voor de achterste 
gelederen tussen de schutters. 
Hoewel hij zelf niet schoot, 
was hij wel vele jaren in de 
schiettent actief, als een van de 
gebroeders Hoefnagels. Vele 
Horstenaren kregen van Jozef 
deskundig advies, speciaal de 
jeugd en niemand ging weg 
zonder een prijsje.
De laatste 20 jaren is hij ook 
nog erelid van onze schut-
terij St.-Lucia geweest, samen 
met zijn broers Ger en Sjaak. 
Jozef was een trouw lid, wars 
van openlijk vertoon bleef 
hij liever op de achtergrond. 
Zo was Jozef in zijn gehele 
schutters- en dagelijks leven 
geweest, trouw aan onze schut, 
de schaar en gedienstig voor 
alle mensen om zich heen, 
speciaal voor zijn zuster Truus. 
Jozef bedankt voor je grote 
inzet gedurende heel vele jaren 
bij onze schutterij en wie weet 
mag je nu bij Petrus ook je 
schaar gebruiken. 

Pierre Jennissen,
lid van St.-Antonius Slek-Echt. 
Pierre Jennissen, of Pierre de 
Mulder, was het langstlevend 
lid en erelid. Overleden in juli 
2008.

In memoriam: Pierre 
Jennissen

Pierre Jennissen was in 
�946 op �8-jarige leeftijd lid 
geworden van schutterij St.-
Antonius Slek-Echt. Bij deze 
vereniging heeft hij zich enorm 
thuis gevoeld en er vele func-
ties gehad of waargenomen. In 
�957 werd hij al – en nog op 
vrij jonge leeftijd – voorzitter 
van de schutterij, een functie 
die hij bijzonder lang zou 
bekleden. De schutterij was 
in �928 in de Echter gemeen-
schap Slek tot stand gekomen. 
Een kerk was er niet, wel een 
Antoniushoeve, dus daar 
ontleende de schutterij haar 
patroonheilige aan. Lang ont-
brak het de vereniging evenwel 
aan een tastbare herinnering 
aan de schutterspatroon Sint-
Antonius met het varken, een 
wens bovendien van voorzit-
ter Jennissen. Hierin kwam 
in �990 verandering, toen op 
een Belgische markt een beeld 
werd aangetroffen, dat prompt 
aan de gevel van het huis van 
voorzitter Jennissen aan de 
Hoogstraat te Slek werd beves-
tigd. Boven het beeldje kwam 
een afdakje, dat gelijk al bij de 
inhuldiging dienst deed toen 
de Antonius-adepten overval-
len werden door een buitje. De 
lokale devotie tot patroonheili-
ge Antonius vond plaats in het 
kader van het Zuid-Limburgs 
Federatiefeest dat in �990 in 
Slek-Echt georganiseerd werd. 
Diverse personen van buiten 
de schutterij traden toe tot 
het stichtingsbestuur om de 
schutters bij te staan met de 
organisatie. Pierre Jennissen 
nam de financiën onder zijn 

hoede, werd penningmeester 
van de stichting en voorzitter 
van de werkgroep Financiën. 
Een jaar later werd nog een 
bondsfeest georganiseerd en 
in �992 viel Jennissen een 
huldiging ten deel. Hij was 45 
jaar schutterslid waarvan het 
overgrote deel voorzitter. Op 
grond van deze verdiensten en 
zijn lidmaatschap sinds �952 
van de imkersbond en zijn 
kringvoorzitterschap van de 
Bijenhoudersvereniging afde-
ling Echt sinds �967 bezorg-
den hem op 64-jarige leeftijd 
de eremedaille in de Orde 
van Oranje Nassau in zilver, 
die hem door burgemeester 
Janssen van Echt werd opge-
speld. Enkele jaren later deed 
Jennissen een stapje terug en 
werd van voorzitter penning-
meester. In 2003 werd hij als 
jubilaris met 57-jarig lidmaat-
schap gehuldigd met bloemen 
en een oorkonde. Inmiddels 
was hij het die het langste lid 
was van de schutterij. In hem 
verliest St.-Antonius Slek een 
toegewijd schutter en bestuur-
der, die uitmuntte in eenvoud.

 Luc Wolters

Herman Suijlen, 
lid van St.-Urbanus Montfort. 
Herman Suijlen (Maan vanne 
Zuul) was een zeer gewaar-
deerd lid van de schutterij. Hij 
overleed op 57-jarige leeftijd 
op 9 augustus 2008.

Mw. Jes Beckers-
Geurts, 
lid van St.-Martinus Linne. 
Jes Beckers-Geurts was ruim 
25 jaar lid van de schutterij. 
Plotseling overleden in augus-
tus 2008.

Math Bex, 
lid van St.-Jan Nieuwstadt, 
overleden op 86-jarige leef-
tijd op �3 augustus 2008. De 
plechtige uitvaartdienst van 
Math Bex heeft �8 augustus 
met schutterseer plaats gevon-
den.

g  Pierre Jennissen, Slek.
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In memoriam: Math Bex 
Zevenenzeventig  jaar was 
hij lid van onze vereniging. 
Vele jaren speelde hij in het 
korps als fluitist. Daarna was 
hij een aantal jaren officier. 
De OLS-Federatie heeft hem 
onderscheiden met een gou-
den medaille met kroontje. Hij 
heeft een speldje van verdien-
ste ontvangen van onze vereni-
ging en is sindsdien erelid. In 
zijn actieve periode als lid van 
onze vereniging heeft hij nooit 
verstek laten gaan.

  Beschermheer, bestuur en 
leden van 
Schutterij St.-Jan Nieuwstadt

Charles J.M. Vromen 
(sr.),
lid van het erebestuur van 
Sint-Gregorius de Grote 
Brunssum. Overleden op 83-
jarige leeftijd op 5 september 
2008.

Marcel Snyders,
lid van schutterij Sint 
Monulphus en Gondulphus 2 
Maasmechelen. Overleden op 
70-jarige leeftijd op �7 sep-
tember 2008.

In memoriam: Marcel 
Snyders
Een man als Marcel Snijders 
in enkele woorden omschrij-
ven is een haast onmogelijke 
opdracht. Toch lijkt me een 
woordje over een gewaardeerd 
lid van onze schutterij en echte 
schuttersvriend niet meer als 
op zijn plaats.
Al van bij de oprichting in 
�959 was Marcel lid van de 
schutterij en heeft doorheen 
de jaren verschillende func-
ties opgenomen, gaande van 
geweerdrager, driemaal koning 
(�964, �967 en �988) tot offi-
cier, bestuurslid, ondervoorzit-
ter en zelfs voorzitter.
Hij had het schuttershart op 
de juiste plaats. We zullen ons 
Marcel blijven herinneren als 
een zeer gepassioneerd en toe-
gewijd lid van onze schutterij. 
Hij was trots als hij met zijn 
schutterij erop uit kon trekken 
bij schuttersfeesten. Hij genoot 
hiervan.
Marcel was een eenvoudige en 
hardwerkende man. Zo heeft 
hij zich vele jaren ingezet als 
kogelmaker, wel duizenden 
kogels heeft hij gegoten en 
klaargemaakt. ‘Alléé joèngens, 
gèir moot wael vérroèt wéirke 
hè! Nèèt te làng blieve treuzele! 
Waet gedoan iès, iès gedoan!’, 
zei hij dikwijls. Inderdaad met 
de voorraad kogels die we 
momenteel hebben, kunnen 
we nog wel een tijdje verder … 
Maar zoals Marcel al zei: ‘wèir 
moote wael vérroèt blieve 
wéirke!’
Marcel ging er trouwens ook 
prat op dat niemand zo snel 
(en ook nog volgens de regels 
van de kunst) kogels kon gie-
ten als hem. Dat competitieve, 
het altijd maar beter willen 
doen, de snelste, de beste wil-
len zijn, was een typisch karak-
tertrekje van Marcel. 
Wie kent er niet zijn vaak op 
ongeloof onthaalde verhalen 
dat hij bijvoorbeeld de dikste 
konijnen van heel Limburg 
en omstreken had geslacht, de 
grootste krop sla en de dik-
ste prei in zijn moestuin had 

gekweekt, of dat hij alweer 
een geweldige visvangst had 
gedaan? 
Dat was zo zijn manier om de 
anderen (en zeker de jeugd!) te 
motiveren en te stimuleren om 
het beste van zich zelf te geven.
Als hij goed op dreef was, dan 
sprankelden zijn ondeugende 
twinkeloogjes en zorgde hij 
steevast voor leven in de brou-
werij. Wanneer hij bijvoor-
beeld begon met : ‘Hoe is het 
mijn schat… van een ander?’, 
dan wist je al hoe laat het was.
Als schutter behoorde Marcel 
zonder twijfel tot de beste 
schutters van zijn genera-
tie. Hij heeft dan ook op de 
schietwedstrijden zowat alles 
gewonnen dat er te winnen 
viel en dit zowel individueel 
als in ploegverband waarbij hij 
al snel uitgroeide tot de vaste 
achteropschut. Zijn schietpres-
taties als achteropschut zijn 
tot op heden in onze schutterij 
ongeëvenaard.
We zullen Marcel in ons mid-
den missen. Hij was ook een 
echt familiemens. Zijn kin-
deren en kleinkinderen lagen 
hem nauw aan het hart. Dat 
gold ook voor alle mensen die 
hij ontmoette. Wie hem nog 
van vóór zijn ziekteperiode 
heeft gekend, zal beamen dat 
je gemakkelijk met hem aan 
de praat kon geraken en zijn 
belangstelling ging ook uit 
naar wat de ander te vertellen 
had en dat maakte hem tot een 
geliefd persoon.
We wensen de familie veel 
sterkte en kracht toe bij het 
verwerken van dit gemis.
Marcel, bedankt voor alles wat 
je gedaan hebt, rust nu maar 
in vrede! 

  Emiel Soetens, voorzitter 
Sint Monulphus & 
Gondulphus 2 Maasmechelen

Frans Meisen, 
lid van St.-Jan Nieuwstadt. 
Overleden op 84-jarige leeftijd 
op 3 oktober 2008. De plech-
tige uitvaartdienst van Frans 
Meisen heeft 8 oktober 2008 

met schutterseer plaats gevon-
den.

In memoriam: Frans Meisen
Vijfenzeventig jaar was hij 
lid van onze vereniging. Hij 
is begonnen als fluitist in 
het korps en heeft een aan-
tal jaren een bestuursfunctie 
vervuld. Het schieten was zijn 
lust en zijn leven. Vele jaren 
vervulde hij de functie van 
buksenmeester binnen onze 
vereniging. Bovendien is hij 
twee maal persoonlijk kam-
pioen van de bond geweest. 
De OLS-Federatie heeft hem 
onderscheiden met een gou-
den medaille met kroontje. Hij 
heeft een aantal jaren geleden 
een speldje van verdienste ont-
vangen van onze vereniging en 
was sindsdien erelid.

  Beschermheer, bestuur en 
leden van Schutterij St.-Jan 
Nieuwstadt.

Jacobus Johannes 
(Sjaak) Riela, 
erelid van St.-Laurentius 
Spaubeek. Hij was vele jaren 
een steunend lid. Overleden op 
9�-jarige leeftijd op �� oktober 
2008.

E.B.G. (Broer) van de 
Voort, 
dokter Van de Voort. Hij 
was gedurende vele jaren 
beschermheer en lid van St.-
Martinus Vlodrop en een 
fervent schutter. Overleden op 
83-jarige leeftijd op �5 oktober 
2008.

g  Math Bex, Nieuwstadt.

g  Marcel Snyders, Maasmechelen.

g  Frans Meisen, Nieuwstadt.
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In memoriam: dokter Van de 
Voort
De schutterij van Vlodrop 
herdenkt hem als een man 
die altijd met raad en daad 
klaar stond om zijn schutterij 
de helpende hand te bieden. 
Dit gold overigens niet alleen 
voor de schutterij, maar voor 
de gehele gemeenschap. Dat 
bleek bijvoorbeeld tijdens zijn 
afscheidsreceptie in �990 als 
huisarts, bij welke gelegen-
heid ‘Dokter van de Voort’ 
benoemd werd tot ereburger 
van Vlodrop, de eerste van die 
voormalige gemeente. De bur-
gemeester overhandigde hem 
de zilveren legpenning. Vele 
honderden receptiegangers 
kwamen hem de hand schud-
den en stonden geduldig in 
een lange rij tot buiten. Met 
weemoed werd teruggekeken 
naar hun dokter, die 24 uur 
per dag bereikbaar was, als 
een hazewind liep en omwille 
van snelheid van handelen 
telkens zijn Mercedes fout 
geparkeerd achterliet. Door 
zijn eigen receptie moest de 
dokter verstek laten gaan op 
het OLS, terwijl hij dat evene-
ment anders nooit oversloeg, 
sterker nog, er geregeld zelf 
onder de schietboom te vinden 
was. Echter van het OLS �990 
werd het schieten uitgesteld 
en de datum van de receptie 
was al gepland. Toch waren 
de Vlodropse schutters, die 
snel uitgeschakeld waren, ook 
dáár present. En dat was niet 

vreemd, want Eduard van de 
Voort was al jarenlang met de 
schutterij verbonden. Hij was 
geboren in Epen, waar zijn 
moeder het schutterslokaal De 
Kroon runde en dus de hele 
familie de schutterij versterkte. 
Van jongs af aan liep en schoot 
hij mee, zelfs tijdens zijn 
geneeskundestudie reisde hij 
af en aan naar Epen. In �958 
werd hij huisarts in Vlodrop, 
waar hij beschermheer en 
actieve schutter werd. Als 
hobby. Hij hield van de onder-
linge kameraadschap, van de 
ontmoetingen tijdens schut-
tersfeesten, van het gemoede-
lijke historische volksgebeuren. 
Zijn opvatting: ‘De schutters-
wereld heeft iets aparts’.

  Luc Wolters

Jan van Erp, 
lid van St.-Martinus Born. 
Plotseling overleden eind 
oktober 2008.

Jan Driessen, 
lid van schuttersgilde St.-Lucie 
Nederweert. Overleden op 79-
jarige leeftijd op 30 oktober en 
op 4 november met schutter-
seer begraven.

In memoriam Jan Driessen
Drie weken voor zijn 50-jarig 
huwelijk is toch nog vrij plot-
seling, op 79-jarige leeftijd, 
overleden Jan Driessen. Het 
was bekend dat Jan gezond-
heidsproblemen had, maar 
wie had verwacht dat wij hem 
toch nog zo plotseling zouden 
verliezen? Toch mogen niet wij 
over ons verlies praten, maar 

wel zijn vrouw Dien en de 
kinderen Hein, Johan, Marjo 
en de kleinkinderen Sanne en 
Dirk. Zij zijn ’t zwaarst getrof-
fen, zij verliezen een ideale 
echtgenoot en vader, schoon-
vader en zeer trotse opa. En 
dat aan de vooravond van hun 
gouden bruiloft en zijn tach-
tigste verjaardag. Dat zijn toch 
mijlpalen in iemands leven, 
die Jan helaas niet meer mee 
mocht maken. Bij het schut-
tersgilde St.-Lucie Jan Driessen 
bekend om zijn bescheiden-
heid. Hij was een der herop-
richters in �949. Hij fungeerde 
als schutter, tambour-maître, 
bestuurslid en adjudant van 
de koning. Een ideaal en voor-
beeldig lid, dat er altijd was 
en altijd bereid zich op een of 
andere manier verdienstelijk te 
maken voor het schuttersgilde. 
Een schutter van formaat. 
Als in zijn zestal �5 punten 
waren geschoten, kon je er 
gerust �8 noteren. Jan ‘bracht 
ze mee’, ook op latere leeftijd. 
Bij de eerste exercitiegroep 
van de Bond EMM was hij de 
voorman die het eerst naar 
voren trad en waarop zich het 
gehele korps moest richten. 
Van bonds- en federatiewezen 
kreeg hij meerdere waardevolle 
onderscheidingen namelijk de 
eremedailles in zilver, goud en 
goud met kroontje. 
Te plotseling ben je van ons 
heengegaan en liet je ons, maar 
vooral je gezin, dat je zo dier-
baar was, in grote verslagen-
heid achter. Mogen zij troost 
vinden in de inzet en de herin-
nering aan bijna 50 jaar huwe-
lijk en gezinsleven. Jan, zowel 
als mens en als schutter heb jij 
je ‘punten’ geschoten en vooral 
hoog gescoord. Wij spreken 
onze oprechte waardering en 
dank uit voor wat jij betekende 
en gedaan hebt voor het schut-
tersgilde St.-Lucie. Dien en de 
kinderen wensen wij sterkte 
toe in deze moeilijke periode. 
Rust in vrede

  Bestuur en leden schuttersgilde 
St.-Lucie 

g  Beschermheer dr. Van de 
Voort, Vlodrop.

g  Jan Driessen, Nederweert.

Oproep kamerschieten

Langs deze weg wil ik de ver-
enigingen bereiken die het 
gebruik van kamerschoten 
toepassen. Het kamerschieten 
een eeuwenoud gebruik, waar 
weinig of niks van bekend is. 
Het zou interessant zijn na te 
gaan waarom deze gebruiken 
er zijn, wanneer ze worden 
toegepast, de herkomst, hoe 
oud eventuele bestempeling of 
tekens zijn, van maat gegevens 
tot kaliber. Eigenlijk alles dus 
dat er van deze voorwerpen en 
het gebruik hiervan bekend is.
Waarom ik dit vraag? Al enige 
tijd ben ik op zoek naar ver-
enigingen die het gebruik 
van kamerschoten of wel kat-
tekoppen toepassen, om deze 
gebruiken te kunnen gaan 
archiveren. Als doelstelling 
zou ik deze gebruiken met 
alle gegevens, letterlijk alles, 
en liefst met foto’s, willen 
bundelen, om deze informatie 
later in boekvorm te kunnen 
presenteren.
Mijn vraag is dan ook of u als 
schuttersbond of vereniging 
hieraan wilt meewerken dit 
boekwerk van oude gebrui-
ken der gilden en schutterijen 
compleet te maken. Verder is 
mijn vraag of men weet wie 
binnen uw bond of schutterij 
deze gebruiken toepast, om 
de personen die dit aangaat te 
informeren over de mogelijk-
heid die geboden wordt om in 
het boekwerk opgenomen te 
worden. Laat het hen of mij 
weten, zodat wij met elkaar 
in contact kunnen komen, 
zodat deze oude gebruiken 
der gilden en schutterijen niet 
verloren gaan. Ook indien u 
hierover nog vragen heeft, dan 
hoor ik het graag. Alvast dank!
 
Wim Roosengarten
Vinkenkamp �3
5856 AZ Wellerlooi
wapenmeester St.-Dionysius 
gilde Heijen
Tel. 0478-502442 / 06-
43�7�893
E-mail: inekezuijlen@home.nl
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Inventarisatie: André Meijers, Panhuisstraat ��, 6436 BH Amstenrade, tel. 046-4423644, E-mail: andre.meijers@home.nl
Documentatie: Mathy Leunissen, Heerlerweg �05 C, 6367 AC Voerendaal, mob. 06-435856�4, E-mail: Evilzwelkeisevil@hotmail.com

Abonnementen / adreswijzigingen:
Henk Smeets, Zwarte Graaf �0, 6439 BB Doenrade, tel. 06-5530�97� of 046-4422790, E-mail: henksmeets_85@msn.com

InhoudsopgaveDuitse zilveren schuttersketting onder de hamer

In het volgende nummer:
Bruiklenen voor LSM
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de collectie van 
het Limburgs Schutterij Museum, dat in de tussentijd ook van 
personen of verenigingen nieuwe bruiklenen of boeken voor 
de collectie mocht ontvangen.

En verder:
• Foto’s van het marketentstertreffen
•  Geslaagden van de buksmeestercursus; de namen zijn al op 

de website te lezen. 
• Keizer Pierre Faarts, Margraten, 80 jaar 

Bij de decemberveiling van 
Hessink’s Veiling in Nijmegen 
gaat een Duitse zilveren ket-
ting van een schuttersgilde in 
de verkoop. Aan de zilveren 
schakelketting uit het interbel-
lum, met een lengte van 6� 
cm., hangen twaalf zilveren en 
deels vergulde stervormige 

schildjes, waarop telkens de 
naam van de schutterskoning 
gegraveerd is. De data van de 
schildjes liggen tussen �926 en 
�936 en zijn voorzien van 
Duitse zilverkeuren 
(800/�000). Zie:  

 www.hessink.nl (herkomst 
foto).



Uniformen
De speciaalzaak in het maken 

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

Brusselsestraat 124
6211 PH MAASTRICHT

Tel: 043-3217712
Fax: 043-3216416

E-mail: janfre@home.nl
Internet: www.janfre.nl 

Tevens verkopen en verhuren wij: 
Smokings, Jacquets, Rokkostuums




