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Nieuwe geluidsarme 
kogelvanger

• Stalen vrijstaande mast met 2 schietbakken
• Capaciteit: 4 aanlegpalen (geweren) schieten
• Pas na 576 schietpunten de “harken” verwisselen
• Achtergrond van witte plastic op rol doordraaiend
• Opvang kogels in samengeperste watten
• Bijgeleverd geluidsrapport van Witteveen & Bos
• Kogelvanger maakt minder geluid dan geweer
• Statische berekening en keuringsrapport 

liftinstallatie
• Octrooi nr. 1036643   februari 2009

!! Op korte termijn leverbaar !!
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Craenakker 15 5951 CC Belfeld
Tel: 077-4752424 Fax: 077-4752811

www.tmcb.nl info@tmcb.nl

•	Advocaat sedert 1981

• Echtscheiding i.h.b.

op gezamenlijk verzoek

•	Alimentatie en omgang, mediation

•	Schadezaken en slachtofferhulp

•	Ontslag en uitkeringen

•	Verkeerszaken en strafrecht

•	Kort telefonisch advies is gratis

Mr Cas van Heugten 
A d v o c a a t
Rijksweg Noord 214, Sittard
Te l e f o o n :  0 4 6  –  4 5 2  8 8  9 9
e-mail: info@mrvanheugten.nl
w w w . m r v a n h e u g t e n . n l
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Alweer een decennium ‘vastgepind’Het ‘Limburgs
Schutterstijdschrift’

Het Limburgs Schutters-
 tijdschrift wordt uitgegeven 
onder verantwoordelijkheid 
van de Stichting Limburgs 
Schutterstijdschrift te Thorn.

Abonnementen:
Het Limburgs Schutterstijd-
schrift verschijnt 4x per jaar.
Abonnementsprijs E �2,50  
per jaar.
Losse nummers E 5,-  
inclusief verzendkosten

Bankrelaties:
Nederland: 
Rabobank Centraal Plateau
Rekeningnr. �5.48.43.�05
België: 
Dexia bank te Kinrooi
Rekeningnr. 068.2059877.�2

Voorbehoud
©   Copyright Limburgs 

Schutterstijdschrift

Website:
www.schutterstijdschrift.com
Op de website vindt u 
aanvullende informatie en 
actualiteit. 
Bovendien worden hierop 
artikelen geplaatst, die te 
omvangrijk zijn voor publicatie 
in het tijdschrift.

Wilt u een artikel 
aanleveren?
Dit kan via de redactieleden 
of correspondenten van uw 
schuttersbond of direct via de 
eindredacteur.
Voor adresgegevens, zie de 
laatste pagina.

ISSN: �382-0893

Het volgende nummer van het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
zal in maart verschijnen. Kopij 
kan tot � februari ingeleverd 
worden bij de redactie, t.a.v. 
Luc Wolters,  
Dr. Schweitzerstraat 4,  
6369 XL Simpelveld, E-mail:  
luc_wolters@yahoo.com

Bij de voorpagina: 
Het meest uitzonderlijke schuttersevenement in de 
beide Limburgen was dit jaar uiteraard het Europees 
Schutterstreffen in de gemeente Kinrooi. Het hele Europese 
schutterswezen verzamelde zich in Molenbeersel, streed voor 
een nieuwe koning, schreed en marcheerde, vierde en feestte, 
en verbroederde. Hier de massale Brabantse opmars die het 
einde inluidde.                                                   Foto’s: Fred Vliegen

(Links:) Beschermheer aartshertog Karl von Habsburg en pre-
sident prins Charles-Louis de Merode (r.) vertegenwoordigen 
de Europese schutters.

(Rechts:) Europees schutterskoning werd Mario Geissler uit 
Leutesdorf, terwijl Sebastian Spille uit Ermke prins werd.

Met 20�0 voor de deur, slaan we binnenkort een bladzijde om naar een nieuw decennium. In 
de afgelopen �0 jaren hebben we vele en soms zeer ingrijpende veranderingen meegemaakt. 
Kogelvangers zijn niet meer tegen te houden. Vergunningen zijn ondanks verwoede pogingen van 
de Provincie Nederlands Limburg nog steeds heel complex en veelomvattend. Vrouwen nestelden 
zich onder de schietboom. En niet te vergeten: we betalen met euro’s. Sinds 2002 wel te verstaan. 
We weten dat nog heel goed, omdat toen de abonnementsprijs van ons LS voor het laatst licht is 
verhoogd. 

Mede omdat we bij ons 20-jarig jubileum hebben besloten het blad voortaan in full colour uit 
te geven, stegen onze kosten terwijl de opbrengsten redelijk stabiel bleven. Om ervoor te zorgen 
dat we een gezonde financiële basis behouden, heeft het bestuur van het LS bureau Kloosterhof 
Acquisitie Service uit Neer de opdracht gegeven om de werving van adverteerders en contribuan-
ten voor ons te verzorgen. Zij hebben bij het laatste OLS laten zien dat ze daar heel goed in zijn. 
Het gevolg zal zijn dat (potentiële) adverteerders niet alleen op een zeer professionele wijze wor-
den benaderd en begeleid, maar dat de advertentieprijzen ook ietwat stijgen. En omdat we aan u 
als gewaardeerde abonnee meer kwaliteit leveren, vond het bestuur ook dat u daar weer een klein 
beetje meer voor zou moeten betalen. Vandaar dat het abonnementsgeld van e �2,50 naar e �5,00 
is verhoogd. We vertrouwen erop dat dit geen onoverkomelijk probleem is. Sterker nog, wanneer u 
meer kunt en wilt betalen, zeggen we daar geen nee op. U kunt dat via uw eigen bank regelen. 

Om de ‘pijn’ te verzachten, hebben we de handen in een geslagen met de beide provincies Limburg. 
Vorig jaar hebben zij het ‘Limburgsymbool’ geïntroduceerd: de twee rode L’en die tot een ‘mond’ 
of ‘kus’ zijn gevormd. Dit symbool drukt de positieve verbondenheid tussen de beide Limburgen 
uit, geeft aan dat we ‘fier’ zijn om inwoner van deze provincies te zijn, dat we de rijke cultuur en 
het Bourgondische leven een warm hart toe dragen. We mogen dit ‘Limburgsymbool’ gebrui-
ken om u als abonnee een draagspeldje ofwel ‘LS-pin’ aan te bieden. U trof het ontwerp al op de 
voorpagina aan. We willen hiermee onderstrepen dat het Limburgs Schutterswezen al meer dan 
�50 jaar de culturele banden tussen de beide Limburgen hooghoudt. En we versterken dat in ons 
tijdschrift met plezier, vlijt en trots. U kunt met dit draagspeldje die trots letterlijk en figuurlijk 
uitdragen.
Zoals u in het programma van de �7e Schutterdag die op 9 januari 
in Baexem wordt gehouden verderop in dit blad kunt lezen, zul-
len twee gedeputeerden de LS-pin officieel aanbieden. Na afloop 
van die middag kunt u uw eigen pin afhalen. U tekent dan voor 
ontvangst. Ook kunt u de pin bemachtigen door een aan uzelf 
geadresseerde én gefrankeerde enveloppe in een tweede enveloppe 
te stoppen en deze te sturen aan: Limburgs Schutterstijdschrift, p/a 
Zwarte graaf �0, 6439 BB Doenrade. Tot slot kunt u uw draagspeld 
ook afhalen in ons standje op het komende OLS in Grubbenvorst.

Als altijd veel leesplezier én gepaste trots toegewenst, 

  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.: 06-23932�32 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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Lesbrief Veldeke over schutterij
VENLO – De Limburgse dia-
lectorganisatie Veldeke heeft 
een eigen lesbrief over het 
schutterswezen uitgebracht. De 
lesbrief, getiteld ‘De Schötterie. 
Lesbreef veur de basisschoeële’, 
heeft de vorm van een hand-
zaam boekje (A5-formaat) en 
is in full colour gedrukt. Dat 
het Akkermansgilde Venlo qua 
foto’s wat oververtegenwoor-
digd is in het boekje, komt 
door het feit dat de samen-
stelling lag in de handen van 
de ‘Veldeke krink Venlo’ in 
samenwerking met dit stads-
gilde. De uitgave is volledig in 
sprankelend Venloos dialect. 
In de inleiding wordt haarfijn 
uitgelegd waarom de lesbrief 
het leven ziet: ‘In eder plaetske 
in Limburg kómme we ze 
taege: de schötters. Waorum 
zien d’r Schötterieje? Wao 
kómme ze vanaaf? Waat doon 
die eigelik? Waat veur minse 
loupe dao allemaol in rónd? 
Dao euver geit deze lesbreef.’ 
Dat is nog goed te volgen, 

ook in zuid en midden. In het 
boekje gaan tekstjes in op het 
ontstaan, doel en broeder-
schap. Echter het hoofdstuk 
‘door de jaore haer’ bevat een 
onbegrijpelijk fout, namelijk 
dat de meeste schutterijen in 
�827 zouden zijn ontstaan. 
En dat terwijl enkele pagina’s 
eerder de oorsprong in de 
Middeleeuwen geplaatst wordt 
en het Akkermansgilde zelf 
al �594 genoemd wordt! In 
het overzicht van de schut-
tersbonden is die van Lommel 
over het hoofd gezien. Dat het 
boekje in kort bestek talrijke 
aspecten van het schutters-
wezen aan bod laat komen, is 
een grote verdienste ervan. Zo 
worden de diverse schutters-
feesten besproken, maar wordt 
een activiteit als het konings-
vogelschieten hier ook onder 
geschaard. Grote aandacht gaat 
er ook uit naar het voor jeugd 
interessante Kinder OLS. Het 
lied ‘Schöttersleed’ van Ben 
Verdellen staat erin, evenals 

een gedichten en 
zelfs een recept 
om ‘kalde schót-
tel / kaai schut-
tel / koai schot-
tel /aerpelslaai’ 
te maken als 
heus schutters-
gerecht. Alle 
functies bin-
nen de schut-
terij worden 
belicht en 
er is speci-
ale aandacht 
voor de sjöt-
tesjoël en 
het schut-
terijmuseum. Achterin staan 
nog diverse opdrachten voor 
de jeugd om zich al spelender-
wijs in de materie te verdiepen 
en een kleurplaat. Al met al 
een fraaie uitgave die in de 
behoefte voorziet om de jeugd 
vertrouwd te maken met de 
schutterij. Een mooi initia-
tief. Voor meer informatie 
of bestelling van de lesbrief 

kunt u 
contact opnemen met Veldeke 
Limburg via mevrouw Ria 
Corstjens, Huis voor de 
Kunsten Roermond, e-mail: 
rcorstjens@hklimburg.nl, tel. 
0475-399262.

 Luc Wolters

Van de bestuurstafel
Vergadering bestuur OLS-
Federatie op dinsdag 18 
augustus 2009

Milieuzaken
Als vervolg op het gesprek 
van 28 juli te Maastricht deelt 
het Ministerie VROM het 
volgende mee: er zijn geen 
redenen meer om de con-
ceptvoorschriften nog aan te 
passen. Deze worden daarom 
(ongewijzigd) opgenomen 
in het ontwerpwijzigings-
besluit en de ontwerpwij-
zigingsregeling, waarmee 
het Activiteitenbesluit en de 
Activiteitenregeling worden 
gewijzigd. Het ontwerpwijzi-
gingsbesluit en de ontwerp-
wijzigingsregeling worden op 
dit moment door de Europese 
Commissie en andere lidstaten 

beoordeeld in het kader van de 
zogenaamde technische noti-
ficatie. Deze notificatieperiode 
loopt voor het ontwerpwijzi-
gingsbesluit tot eind oktober 
en voor de wijzigingsregeling 
tot medio november. Mogelijk 
kan dit nog leiden tot (inhou-
delijke) wijzigingen. Na de 
notificatieperiode kan het wij-
zigingsbesluit en de wijzigings-
regeling worden vastgesteld. 
Het definitieve wijzigings-
besluit zal naar verwachting 
begin november worden gepu-
bliceerd in het Staatsblad. De 
definitieve wijzigingsregeling 
zal naar verwachting medio/
eind november worden gepu-
bliceerd in de Staatscourant.
Het wijzigingsbesluit en de 
wijzigingsregeling treden naar 
verwachting op � januari 
20�0 in werking. Dat betekent 

dat de ‘inrichtingen voor het 
traditioneel schieten’ naar 
verwachting op deze datum 
onder de werking van het 
Activiteitenbesluit worden 
gebracht.

Er zullen door de schietcom-
missie van de OLS-Federatie 
twee voorlichtingsavonden 
worden gehouden op �8 en 
25 november te Schaesberg 
en Baexem over het uitzet-
ten van het schootsveld bij 
bonds- of schuttersfeesten. De 
voorlichting heeft als doel, de 
veiligheid tijdens het schieten 
te optimaliseren.

Bestuur OLS-Federatie
Door het vertrek van Pierre 
Mathijssen als afgevaardigde 
namens de Bond Maasvallei, is 
Marc Vranken uit Maaseik zijn 

plaatsvervanger per �0 oktober 
2009.

Momenteel is het bestuur 
bezig de statuten en huishou-
delijk reglement te herzien en 
waar nodig is aan te passen, 
zodat deze tijdens de voor-
jaarsvergadering geaccordeerd 
kunnen worden.

Een werkgroep ‘Problematiek 
tussenafstanden’ – optocht en 
defilé OLS-Feest – is 26 okto-
ber gestart om tot een goed 
voorstel te komen voor het 
OLS 20�0 te Grubbenvorst.

L.D.S. 
De receptie vindt op 4 decem-
ber plaats.

 Jac van der Vorst
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Najaarsvergadering OLS
BAEXEM – Zaterdag 3 oktober 2009 werd de 
najaarsvergadering van de OLS-Federatie gehouden 
in Baexem. Er waren maar 97 schutterijen aanwezig, 
waarbij er maar liefst 38 schutterijen zonder 
kennisgeving afwezig waren. De vergadering werd 
natuurlijk begonnen met een minuut stilte ter 
nagedachtenis aan Jan Kessels. Tijdens de vergadering 
werd Jan Kessels postuum benoemd tot ere-bestuurslid 
van de federatie.

De politie Noord-Limburg 
gaf een toelichting over de 
omgang met de wedstrijdge-
weren, exercitiegeweren, opslag 
en ga zo maar even door. De 
politie kwam tevens tot de 
conclusie dat het Kinjer-OLS 
niet conform de regels is en 
hierover moeten dus met Den 
Haag duidelijke afspraken over 
gemaakt worden. De presenta-
tie zal binnenkort te downloa-
den zijn vanaf de OLS-website.
De winnaars van het persoon-
lijk kampioenschap van de 

federatie werden aangekondigd 
door Peter Berben en zij wer-
den onderscheiden. Hij greep 
dit agendapunt aan om enkele 
voorstellen te presenteren. 
Die kunnen echter pas in de 
voorjaarsvergadering duidelijk 
onderbouwd ingebracht wor-
den. 

Sef Peeters van het OLS, 
georganiseerd door Sint-
Sebastianus uit Neer, keek 
terug op een welgeslaagd 
schuttersfeest en wenste Sint-

Jan uit Grubbenvorst veel 
succes met de organisatie. 
Servaas Huys van de Stichting 
OLS 20�0 wist de toehoorders 
met een geweldige speech te 
overtuigen van het feit dat het 
in Grubbenvorst een groots 
schuttersfeest wordt.

Thijs Aengevaeren van Sint-
Catharina Stramproy werd 
door de vergadering unaniem 
benoemd tot nieuwe secretaris 
van het OLS-feest. Er vinden 
wel wijzigingen plaats met 
betrekking tot de financiën, 
aanlevering ledenlijsten en 
aanmaak van de federatiebe-
wijzen. De financiën betref-
fende deze functie worden 
ondergebracht bij OLS-pen-
ningmeester Louis Litjens, de 
aanlevering van de ledenlijsten 

en aanmaak van de federatie-
bewijzen komt bij de secretaris 
van de OLS-federatie te liggen, 
Jac van der Vorst. Volgend jaar 
zal de inschrijving voor het 
OLS digitaal geschieden.

Op het einde van de najaars-
vergadering werd er afscheid 
genomen van Jo Beeren, Pierre 
Mathijssen en Peter Ressen 
als bestuurslid van de federa-
tie. Jo Beeren werd benoemd 
tot ere-bestuurslid van de 
OLS-Federatie. Hij voldeed 
ruimschoots aan de gestelde 
bestuurstermijn van tien jaar. 
Alle drie kregen zij een aan-
denken.

  Bernie van Lierop 
www.olsfederatie.com

g  Dank aan de politie voor hun wapengerelateerde toelichting.
  

g  Thijs Aengevaeren (r.) werd geïnstalleerd 
als nieuw federatiebestuurslid.

g  Jo Beeren werd ere-bestuurslid. g  President Michels dankte de drie schei-
dende OLS-bestuurders.

g  Pierre Mathijssen werd dank 
gezegd.

  

g  Evenals aan Peter Ressen.
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Wie is Servaas Huys?
Als nieuwe voorzitter van de 
organisatie van het OLS 20�0 
is Servaas Huys (69 jaar) bena-
derd. In de schutterswereld is 
Servaas Huys geen bekende 
persoonlijkheid, maar hij is 
vele jaren lid geweest van de 
Tweede Kamer namens de 
PvdA, alwaar zijn werkzaam-
heden lagen op het terrein 
van landbouw, natuur, zorg 
en onderwijs. Hij zette zich 
bovendien als regiovertegen-
woordiger in voor de belangen 
van Limburg. Landelijk gezien 
is hij actief als voorzitter van 
het Faunafonds. Na zijn poli-
tieke carrière vervult Servaas 
nog steeds diverse functies, 
zoals voorzitter van Stichting 
Omroep Limburg, L�; lid Raad 
van Toezicht van twee woning-
bouwcorporaties; van een 
grote zorginstelling en van het 
Limburgs Museum; voorzitter 
Landinrichting en Natura 2000 
in de Peel; tot voor kort voor-
zitter Klassiek op Locatie. 

Het afkavelen
Tijdens de kaveling op zater-
dag �� juli 2009 was Servaas 
Huys toen het laatste schot viel 
zelf niet aanwezig in Neer. Hij 
genoot van een weekend met 
vrienden in Brussel. Na dat 
laatste bölke kreeg hij al snel 
een sms’je binnen met de tekst: 
‘Weej hebben Um’. In de week 
erop had Servaas een afspraak 
met de burgemeester van 
Horst, Kees van Rooij, met de 
volgende opmerking: ‘Heeft de 
schutterij nog niet gebeld en 
anders zullen deze binnenkort 
wel contact met je opnemen’, 
gevolgd door een knipoog. Een 
dag later belde Hans Relouw, 
voorzitter van schutterij Sint-
Jan uit Grubbenvorst. Er 
volgde een gesprek ten huize 

van de familie Huys. Servaas 
hoefde niet lang na te denken 
en zei ‘ja’ tegen het voorzit-
terschap van de organisatie 
van het OLS. Huys hecht veel 
waarde aan het cultuurhisto-
risch erfgoed en geniet van de 
manier waarop mensen ziel 
en zaligheid kunnen leggen in 
hun passie. Daarnaast heeft het 
schutters- en gildewezen een 
maatschappelijk belang. Maar 
hij was ook trots op het feit 
dat hij gevraagd is; hij vindt 
het een eer van deze organisa-
tie voorzitter te mogen zijn.

Wat kwam er  
op hem af?
Al snel na zijn ‘ja’-woord 
kwamen er veel zaken op 
Servaas Huys af. Hij ont-
ving de draaiboeken van 
Wessem, Stramproy en Neer, 
een persoonlijk gesprek met 
Bér Moonen stond op het 
programma en Servaas kreeg 
nog de nodige informatie 
aangereikt. De stuurgroep 
en de commissies werden 
samengesteld. Een van de 
grote dilemma’s was de locatie 
van de feestweide, want een 
schuttersfeest kent zijn kracht 
als dat in de nabijheid van de 
dorpskern wordt gehouden. 
Ten tijde van dit interview 
was de exacte locatie nog niet 
definitief bekend [nadien is 
besloten dat de feestweide wordt 
geconcentreerd nabij de schut-
tersweide van de schutterij Sint-
Jan en dat er een brug over het 
spoor komt ter verbinding met 
het dorp].

Al snel kwam hij tot de ont-
dekking dat de organisatie een 
stevige klus is. Deze is fors aan 
het groeien. Een van de grote 
uitdagingen is het binnenhalen 
van de nodige sponsorgelden. 

Het bleek nog niet zo eenvou-
dig om een helder beeld te 
krijgen van begrotingen van 
het OLS. Er wordt gesproken 
over een budget van  
e 750.000,-, echter Huys heeft 
nog geen beeld waaruit dit 
bedrag is samengesteld en wat 
bijvoorbeeld de verhouding is 
tussen financiële sponsoring 
en sponsoring in natura; waar 
ligt het zwaartepunt van de 
kosten?  Ongetwijfeld wordt 
dit in de loop van de tijd wel 
duidelijk. 

Daarnaast is het bestuur van 
de OLS-federatie inhoudelijk 
bepalend voor het OLS en 
dient een goede formule te 
worden gehanteerd, waardoor 
de federatie haar invulling aan 
de organisatie kan geven. Dit 
vergt veel overleg vanuit beide 
zijden. Ook over de invulling 
van het Kinjer-OLS zal veel 
overleg noodzakelijk zijn met 
de federatie, maar niet minder 
met de scholen en ‘adopte-
rende’ schutterijen

Het succes van het OLS
Op de vraag wat het OLS tot 
een succes kan maken, begint 
Servaas te glimlachen. Een 
goede sfeer, een goede organi-
satie en graag goed weer. Ook 
gaat hij in gedachten terug 
naar Beesel deze zomer, waar 
de gemeenschap al weken in de 
ban was van het Draaksteken 
en waar het hele dorp naar 
de organisatie van het feest 
toewerkte. ‘Als je Beesel bin-
nenreed, voelde je de sfeer van 
het Draaksteken en laten wij 
hopen dat in Grubbenvorst 
een zelfde betrokkenheid 
kan worden gecreëerd; dan 
ben je al een heel eind’. Het 
OLS is er voor alle schutters, 
voor alle Limburgers en zal 

ook een feest van en voor 
Grubbenvorst  worden. Het 
hele dorp zal het OLS dragen; 
Grubbenvorst heet iedereen 
bijzonder welkom en zal gast-
vrij deelnemers en bezoekers 
ontvangen.

Servaas Huys merkt dat bin-
nen de nog jonge organisatie 
een gevoel bestaat om er 
samen een onvergetelijk schut-
tersfeest van te maken. De 
stuurgroep en werkgroepen 
bestaan uit mensen, die een 
passie hebben om hier alle 
medewerking aan te verle-
nen en dat is zeker essentieel 
voor een goede organisatie. 
Natuurlijk lopen zaken soms 
anders dan gepland, komen 
er tegenslagen, maar Servaas 
heeft er alle vertrouwen in dat 
alles op zijn pootjes terecht zal 
komen. Kortom, Servaas Huys 
zal tezamen met vele vrijwil-
ligers zorg dragen voor de 
organisatie van het OLS 20�0 
en kan niet wachten om met 
passie aan de invulling te gaan 
beginnen.

 Bernie van Lierop

g  Stuurgroepvoorzitter Servaas 
Huys met voorzitter Hans 
Relouw van schutterij St.-Jan 
Grubbenvorst.

 

‘Het Oud Limburgs Schuttersfeest moet ook 
een feest worden voor de gemeenschap’
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Huldiging Grubbenvorst Provincie
MAASTRICHT – Maandag 14 september werd het 
winnend zestal van schutterij Sint-Jan uit Grubbenvorst 
officieel gehuldigd worden door onze gouverneur, de 
heer Leon Frissen op het gouvernement in Maastricht. 
Rond de klok van 18.00 uur verzamelde de schutterij 
van Grubbenvorst met schutterijen Sint-Ansfried 
Thorn, Sint-Elisabeth Stokkem en de organisator Sint-
Sebastianus uit Neer, die gezamenlijk in een kleine 
optocht de statenzaal binnenmarcheerden.

Daar aangekomen hield eerst 
gouverneur Frissen een toe-
spraak waarin hij meermaals 
de prestaties van de schutters 
van Grubbenvorst roemde. Na 
afloop reikte hij de erepenning 
van de provincie Nederlands 
Limburg en de herdenkings-
penning van H.M. Koningin 
Beatrix uit. Daarna was het 
woord aan de plaatsvervan-
gend gouverneur van Belgisch 
Limburg, de heer  Meers. 
Ook hij roemde de prestaties 
en reikte daarna de erepen-

ning van Belgisch Limburg en 
de herdenkingspenning van 
koning Albert uit aan Sint-Jan 
uit Grubbenvorst. Vervolgens 
was het woord aan federatie-
president Jos Michels, die de 
schutters nogmaals officieel 
feliciteerde en ook pluimen op 
de hoed stak van de organisa-
tie in Neer. Tenslotte was het 
woord aan de voorzitter van de 
organiserende schutterij, Hans 
Relouw die in een gevatte toe-
spraak alvast iedereen, jong en 
oud, schutter of toeschouwer 

welkom heette volgend jaar op 
4 juli in Grubbenvorst

Aansluitend werden er nog 
groepsfoto’s gemaakt op de 
trappen van de Statenzaal, en 
trakteerden de meegereisde 
Toddezek ons nog op een 
miniconcert, met daarin een 
aangepaste schuttersversie van 
hun winnend liedje: ‘Ni mier 

en ni minder’. Fred Vliegen 
ging mee naar deze ontvangst 
en maakte een fotosessie, 
deze is volledig te bekijken op 
http://www.skippy-ontour.
limboo.com.

 Bernie van Lierop
www.olsfederatie.com
Foto’s: Fred Vliegen
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Broederschap boven
  door Jos Gerits

Een schuttersfeest is altijd 
leuk: je ontmoet mensen die 
hun zinnen hebben gezet op 
een prettige middag in goed 
gezelschap. En dat allemaal 
onder het genot van een 
drankje en een hapje op de 
klanken van meeslepende 
muziek. Dat was tijdens het 
Europese schutterstreffen in 
Molenbeersel niet anders. 
Maar hier kreeg je er nog een 
bonte stoet van schuttersgil-
den, Schützenbroederschaften, 
Poolse en andersoortige 
schutterijen bij. Die hanteren 
nadrukkelijk allemaal hun 
eigen gewoonten en gebruiken. 
Voor de Brabanders zijn die 
gedrenkt in een diepgevoelde 
broederschaptraditie. Voor het 
Anthoniusgilde uit Nuenen 
was het dan ook volstrekt 
vanzelfsprekend dat hun 
schutsbroeder Jac. Clement 
in de optocht het gezelschap 
parmantig met zijn scootmo-
biel vooruitging. Broederschap 
boven.

Jac. Clement lijdt aan post-
polio als gevolg van kinder-
verlamming maar dat weer-

houdt hem er niet van om 
als schutsbroeder actief mee 
te draaien. “Ik heb altijd een 
hobby gehad aan het schieten 
met kleinkaliber”, gaf hij in een 
toelichting aan. “In �999 ben 
ik lid geworden van ‘het guld’ 
in Nuenen. Zelf woon ik in 
Eindhoven. In onze omgeving 
zijn er heel veel broederschap-
pen. En allemaal doen ze het 
op hun eigen manier. Dat 
maakt het geheel niet alleen 
kleurrijk, maar ook interes-
sant. Natuurlijk zit er wel een 
rode draad in ons schutters-
spel. We schieten tijdens de 
schuttersfeesten met kleinkali-
bergeweren op een zogeheten 
staande wip. Dat is een paal 
met aan het einde drie tanden 
waarop schijfjes liggen die aan 
een touwtje hangen. Je schiet 
dan vanonder het schijfje eraf 
en trekt het aan het touwtje 
weer op de tand. De konings-
vogel schieten we met een 
zware buks. Op z’n minst even 
belangrijk is dat we ons in de 
weekends in het schutters-
home treffen om te schieten, 
maar ook om jeu de boules of 
biljart te spelen en een kaartje 
te leggen. Het is een echte ont-
moetingsplek waar de laatste 

nieuwtjes worden uitgewis-
seld. Daarbij staan we met het 
gilde vol in de gemeenschap. 
Zo vierde Nuenen onlangs het 
750-jarig bestaansfeest. Alle 
vijf de lokale schuttersgilden 
deden daar natuurlijk volop 
aan mee. Een echt dorpsfeest. 
Vanzelfsprekend moet ik 
daarbij onder ogen zien dat 
ik beperkt ben in mijn bewe-
gingsmogelijkheden. Maar 
dat betekent absoluut niet dat 
ik geen volwaardige schuts-
broeder ben. Want eenmaal 
een schut, altijd een schut. 
Dus passen we er met elkaar 

een mouw aan. Zo heb ik in 
de optocht niet alleen het 
optochtnummer gedragen, 
maar ook het oude zilver ofwel 
‘de breuk’ zoals wij die noe-
men. Bij ons is het namelijk 
traditie dat de koning zijn 
eigen plaat draagt en de rest 
van het zilver door twee dra-
gers wordt meegevoerd. Ik was 
er daar dus één van. Zo doen 
wij dat.”

g  Jac. Clement kondigt het 
broederschappelijke St.-
Anthoniusgilde uit Nuenen 
aan.                   Foto: Jos Gerits

  

Pelgrimage Lourdes / Montserrat
Van woensdag 22 septem-
ber tot en met zondag 3 
oktober 20�0 organiseert 
de Stichting Pelgrimage een 
pelgrimsreis naar Montserrat 
in Spanje en het Franse 
Lourdes, twee bekende 
Mariabedevaartplaatsen. 
Montserrat in de buurt van 
Barcelona is bekend om 
zijn beeld van de Catalaanse 
patroonheilige ‘La Morene’ 
(Zwarte Maagd). Lourdes is 
de bekendste Europese bede-

vaartplaats, waar Maria ruim 
�50 geleden herhaaldelijk 
verschenen is. Het betreft een 
�2-daagse busreis (Pelikaan 
reizen), waarbij broederschap 
en saamhorigheid voorop 
staan, gaan pelgrimeren en 
cultuurtoerisme hand in hand. 
Bovendien is het een reis van 
gelijkgestemden gezien het 
initiatief van de Brabantse 
schuttersgildebroeders. Tijdens 
de reis wordt een viering 
met schutters- en gilde-eer 

bijgewoond. In januari zijn 
er diverse 
voorlich-
tingsavonden. 
Voor meer 
informatie 
kunt u con-
tact opnemen 
met Stichting 
Pelgrimage, 
H.J.A. 
Bruijns, tel. 
076-5932059, 
e-mail: 

harriebruijns@ziggo.nl



Limburgs Schutterstijdschrift 85 7 December 2009

17e Schuttersdag: Limburg boven!

Datum: zaterdag 9 januari 2010
Locatie: Baexheimerhof te Baexem

Aanvangstijd: 14.00 uur

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

14.05 uur Openingsgebed door pastoor M. Heemels, moderator OLS-federatie

14.10 uur  Korte inleiding door Jeu Smeets, voorzitter Stichting Limburgs 
Schutterstijdschrift

14.20 uur  Schutterijen en hun bezittingen. Sprankelende toelichting van  
prof. mr. M.J. van Mourik uit het Brabantse Ravenstein op de 
vraag hoe we met onze erfstukken als vaandels, zilver en geschreven 
bronnen zouden moeten omgaan.

15.00 uur  Pauze

15.45 uur  Kogelvangers: hoe staat het ermee en welke eisen stelt de overheid 
hieraan. Een toelichting vanuit de Provincie Nederlands Limburg.

16.00 uur Het OLS als werelderfgoed: videopresentatie aan de Unesco

15.55 uur  Het ‘Limburggevoel’: Gedeputeerden Noël Lebens (NL) en  
Sylvain Slypen (B) over de kracht van de beide Limburgen en de 

bijdrage die het Limburgs schutterswezen daaraan levert. 
Bij deze gelegenheid presenteren beiden tevens ons nieuwe 
draagspeldje (pin) dat elke abonnee van het Limburgs 
Schutterstijdschrift gratis in ontvangst mag nemen.

16.45 uur Toespraak door Jos Michels, president OLS-federatie.

Ca. 17.00 uur  Afsluiting.

De redactie en het bestuur van de stichting Limburgs Schutterstijdschrift 
nodigen u allen uit om deze 17e Limburgse Schuttersdag gratis bij te wonen in 
Gemeenschapshuis Baexheimerhof, Kerkstraat 1 (tegenover de kerk) in Baexem.
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Aan tafel met … Bruno Stalmans
Eeuwen oud, maar springlevend!

SINT-HUIBRECHTS-LILLE – Zondag 12 juli 2009 nam 
het trommelkorps van de Koninklijke schutterij Sint-
Sebastiaan uit Sint-Huibrechts-Lille deel aan het Wereld 
Muziek Concours (WMC) in Kerkrade. Dit concours 
wordt gezien als het belangrijkste internationale 
festival voor marching bands, showbands en drum 
& bugle corps. Elke vier jaar kan het rekenen op 
tienduizenden deelnemers van over de hele wereld en 
honderdduizenden bezoekers. Voor de Lilse schutterij 
was het de negende deelname op rij. Een reden voor het 
Limburgs Schutterstijdschrift om hier extra aandacht 
aan te besteden en een gesprek te hebben met voorzitter 
Stalmans.

‘De trommelslaeger’
De Lilse schutters zijn terecht 
fier op hun trommelkorps dat 
onlosmakelijk verbonden is 
met de schutterij. Dit laatste 
is niet nieuw. In de archieven 
van de Lilse schutterij werden 
eeuwenoude documenten, 
‘De Caerte’ uit �655, gevon-
den waarin te lezen stond dat 
een belangrijke plaats werd 
voorbehouden aan de ‘trom-
melslaeger’. Hij ging mee als 
er onderpanden moesten 
verkocht worden. Na de pro-
cessie op O.L.V. Hemelvaart 
werd hij met de vaandeldrager 
en de dekens op een maaltijd 
uitgenodigd bij de koning. Met 
veel geroffel vergezelde hij de 
koning wanneer deze zijn titel 
veroverd had en met veel eer-
bied vergezelde hij een overle-

den gildebroeder 
naar zijn laatste 
rustplaats.
Gedurende een 
periode van 
verschillende 
honderden jaren 
kende de Lilse 
schutterij vele ups 
en downs. Maar 
de trommelaar 

bleef zijn plicht vervullen en 
toen de schutterij in �948 
nieuw leven werd ingeblazen, 
bezat ze een buks, een vlag en 
één oude koperen trommel. 
In �952 kwam de grote ver-
andering. Het schieten werd 
menens, er kwamen nieuwe 
uniformen en er werd hard 
gewerkt aan een trommel-
korps. Het duurde jaren voor-
aleer er sprake was van een 
degelijk korps. Met de aanstel-
ling in �966 van de zeer ambi-
tieuze schoolmeester Roger 
Peeters tot instructeur kwam 
alles in een stroomversnelling. 
De ‘trommelslaeger’ van weleer 
groeide uit tot een trommel-
korps en vormde een niet te 
missen onderdeel binnen de 
schutterij. 
Vele provinciale, nationale en 
internationale titels werden 
behaald, als vanaf �970 voor 
de eerste maal wordt deel-

genomen aan de Fedekam 
(nu Vlamo) wedstrijden, in 
de 3e afdeling. In nauwelijks 
zes jaar tijd klommen ze op 
naar de superieure en tevens 
hoogste afdeling. De absolute 
hoogtepunten zijn de negen 
deelnames aan het WMC in 
Kerkrade. Deze werden telkens 
bekroond met een gouden 
medaille. In totaal hebben ��9 
leden deelgenomen aan de 
negen WMC’s; enkel voorzitter 
Bruno Stalmans en schepen 
Juul Vrolix waren negen maal 
van de partij.

Eerste deelname  
aan het WMC
In �978 trokken de Lilse 
schutters voor het eerst naar 
Kerkrade. Een gedurfde onder-
neming voor een bescheiden 
trommelkorps van �6 trom-
melaars en � tamboer-majoor. 
En jawel, ze wonnen goud. g  Het trommelkorps is vooral dienstbaar aan de 

schutterij. Hier de traditie  
van de koningsboomplanting.

  

g  Deelname WMC 1978.

g  Kerkrade, WMC 1978.  

g  WMC 1981, in een vol stadion.
 

g  Op de atletiekbaan van het stadion. 
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Sindsdien hebben ze niet op 
hun lauweren gerust. Het 
voortbestaan en de groei van 
de schuttersvereniging werden 
steeds in het oog gehouden. 
Doelstellingen werden jaar na 
jaar geformuleerd en uitge-
voerd, jongeren werden aan-
geworven, kregen kansen en 
werden gemotiveerd om verder 
te doen.

Victor Oskam
Vooral in �985 onderging de 
groep een grote wijziging. 
Het instrumentarium werd 
gevoelig uitgebreid met Quads, 
cymbals en base drums: toen 
uniek in de Belgische drum-
bandwereld. 
De 23-jarige Victor Oskam*), 
die begin jaren ’80 als 
jurylid op de wedstrijd 
‘Kampioenschap der Lage 
Landen’ in Hamont in contact 
kwam met de drumband, was 
onder de indruk van de gele-
verde prestaties en bood aan 
een muziekwerk te schrijven 
voor de deelname aan het 
WMC in �985. In 2009, bijna 
30 jaar later werd voor de 7e 
maal een werk van zijn hand 
gespeeld. In zijn werken breekt 
Oskam met de traditie van 
de mars. Ondanks dat er op 
gemarcheerd moet worden, 
duiken er allerlei maatsoorten 
op wat de moeilijkheidsgraad 

flink verhoogt. De 
marsen zijn met 
een duur van vijf 
à zes minuten ook 
ongewoon lang. 
Het memoriseren 
ervan is bijgevolg 
niet altijd eenvou-
dig. Maar de Lilse 
trommelaars zien 
er een uitdaging 
in en varen er wel 
bij. Onder meer 
hierdoor neemt 
dit trommelkorps 
een bijzondere 
plaats in, in de 

wereld van uniformen, charme 
en discipline.

Negende deelname aan 
het WMC
Op �2 juli 2009 nam het trom-
melkorps van de schutterij 
voor de negende maal met 
succes deel aan het WMC in 
Kerkrade. Het korps telt dan 
23 trommelaars, � tamboer-
majoor, 5 vaandeldragers en � 
standaarddrager. Sinds oktober 
�99� staat het onder de leiding 
van instructeur Gerard Storms.
‘We vertrokken naar Kerkrade 
met de Olympische gedachte: 
meedoen is belangrijker dan 
winnen’, laat Bruno Stalmans 
weten. ‘Maar toch … De 
spanning was te snijden toen 
we op �2 juli het Parkstad 
Limburg stadion binnenmar-
cheerden voor de Cérémonie 
Protocollaire. De Lilse schut-
tersmutsen vlogen in de lucht 
toen bleek dat opnieuw een 
eerste prijs was behaald met 
84,67%. Dirigent en tromme-
laars waren tevreden. Het feest 
kon beginnen. Dat mag als je 

tot de beste trommelaars van 
de wereld behoort’ (Lille treedt 
uit in de hoogste divisie, de 
World Division).
Anderhalf jaar van zware 
inspanningen waren nodig om 
de hoge moeilijkheidsgraad 
van de mars ‘Laat knallen de 
buksen’, geïnspireerd op het 
clublied, te overwinnen. Drie 
maal per week werd geza-
menlijk of in groepsverband 
gerepeteerd. Beroep werd 
gedaan op de deskundigheid 
van externe instructeurs om de 
muzikaliteit en de exercitie te 
verbeteren. 
Met een eerste prijs werd het 
beoogde doel gehaald. Voor 
de buitenwereld was het mis-
schien vanzelfsprekend na 
acht eerdere gouden medailles. 
Doch zo simpel is het niet. Het 
WMC is en blijft een muziek-
wedstrijd op hoog niveau, 
waar je naast een perfecte 
uitvoering van muziek en exer-
citie, ook amusement moet 
brengen.

Huldigingen
Dat de geleverde prestatie 
gewaardeerd werd, bleek uit de 
vele felicitaties en huldigingen 
die het korps te beurt vielen. 
Zo werden ze gelauwerd door 

Vlamo, de provincie Limburg 
en de gemeente Neerpelt. Uit 
handen van burgemeester 
Drieskens mocht een mooi 
aandenken in ontvangst geno-
men worden, gemaakt door de 
Neerpeltse kunstenaar/cartoo-
nist Stijn Lauwers (FOBIE). 

Kritische analyse
Al dit werk heeft de moeite 
geloond. 3� Jaar na de eerste 
deelname aan het WMC staat 
het Lilse trommelkorps nog 
steeds aan de top. De tromme-
laars hebben de buksen laten 
knallen en de trommels laten 
roffelen. Zorgden bij vorige 
deelnames conservenblikken 
(�989) of boomstammen uit 
Afrikaanse oerwouden voor 
een opvallend optreden, dit 
jaar was dat het zingen van het 
clublied ‘Laat knallen de buk-
sen’ onder begeleiding van een 
piccolo en een snare drum.
De schutters beseffen maar 
al te goed dat deelname aan 
het WMC een grote uitdaging 
blijft. Niet alleen op muzikaal 
vlak, maar ook organisatorisch 
(aanleren nieuwe mars, aan-
passen instrumentarium, zoe-
ken van geschikt oefenterrein, 
zorg voor uniformen en wat 
dies meer zij). En wat als de 

verwachtingen 
niet worden 
ingelost? 
Dan komt de 
toekomst in 
gevaar; kijk 

g  In de voorbereiding wordt 
gerepeteerd met ‘talking 
drums’.

 

f  
Huldiging door 
het gemeente-
bestuur.
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maar naar drumbands in de 
omgeving, die afhaakten na 
een tegenvallend resultaat.
Maar het werd wederom aan-
gedurfd en tot een goed einde 
gebracht. Instructeur Gerard 
Storms en de 2 ledeninstruc-
teurs Bert Hermans en Kevin 
Bloemen hebben samen met 
de trommelaars en helpers 
dan ook alle lof verdiend. 
De behaalde uitslag is klasse, 
temeer daar het allemaal met 
eigen leden gedaan werd, op 
eigen kracht zonder professio-
nele of ‘de betere’ trommelaars 
van andere verenigingen in te 
huren. 

Schutterij of 
paradekorps?
Het spel werd gespeeld zoals 
het hoort, met respect voor de 
schuttersgroep en de eeuwen-

oude gebruiken en tradities 
binnen de Lilse schutterij. Het 
begeleiden van de schutters 
en de koning is altijd al een 
belangrijke opdracht geweest 
van de trommelaars. Geen 
enkele medaille mag hen hier-
aan doen verzaken. Zo werden 
de schutters voor en na het 
WMC in optochten tussen vele 
tienduizenden toeschouwers 
geleid bij evenementen als het 
OLS, het LDS, de bondsfees-
ten maar ook het Europees 
Muziekfestival te Neerpelt en 
het Europees Schutterstreffen 
te Molenbeersel. Zo heeft 
Kerkrade de Lilse drumband 
muzikaal sterker gemaakt, 
voor meer ‘samenhoren’ en 
‘vriendschap’ gezorgd. Dit 
moet vastgehouden worden 
met een goede toekomstvisie 

en door nieuwe projecten en 
uitdagingen. 

Toekomstvisie 
Schutterij Sint-Sebastiaan Sint-
Huibrechts-Lille laat het niet 
bij woorden! Zo wordt in de 
komende tijd gezocht naar een 
waardige opvolger van dirigent 
Gerard Storms, die �8 jaar 
op een fijne en professionele 
manier instructeur was.

Zondag �8 oktober 2009 
nam het trommelkorps deel 
aan het kampioenschap van 
VLAMO (= Vlaamse Amateur 
Muziek Organisatie) in het 
West-Vlaamse Wevelgem. 
De behaalde 89.6% was 
goed voor een �e prijs met 
onderscheiding. Gezien 
dit de hoogste score was, 
werd Lille tevens Algemeen 

Laureaat in Superieure afde-
ling. Gedurende 20�0 mag 
het de titel ‘Ambassadeur van 
Vlaanderen’ voeren. Robert 
Vandenberk werd gekroond 
tot beste tamboer-majoor in 
hogere afdeling.
Daarbovenop ging een wer-
vingscampagne van start voor 
nieuwe trommelaars onder 
het moto ‘sla je slag, wordt 
lid van het trommelkorps’. Er 

wordt gezocht naar energieke 
jongeren vanaf negen jaar 
voor wie het een avontuur is 
om deel uit te maken van een 
trommelkorps. Men wil zich 
blijven tonen aan de buiten-
wereld door mee te doen aan 
allerhande activiteiten in de 
gemeente maar ook ver daar-
buiten. Zo zie je maar dat een 
eeuwenoude vereniging mits 

de nodige inzet en enthousi-
asme van haar leden springle-
vend kan gehouden worden.

 Verheyen Jacky
Foto’s met dank aan Juul Vrolix

*) Victor Oskam is afkomstig 
van Hilversum, alwaar hij de 
opleiding genoot van ‘docerend 
musicus’. In Den Haag werd 
deze leergang vervolledigd met 
die van ‘uitvoerend musicus’. 
Hij vervolmaakte gedurende zijn 
studie zijn muzikaal talent als 
freelance medewerker bij verschil-
lende symfonieorkesten zoals 
het Rotterdams Filharmonisch 
Orkest, Residentie Orkest, 
Nederlands Filharmonisch Orkest 
en Omroeporkesten. Hij was eer-
der instructeur van de vermaarde 
Beatrix Band en Drumcorps 
Holland en het Nationaal slag-
werk Ensemble. Inspiratie en 
eigen ontwikkeling kregen hun 
vervolg door zijn verre studierei-
zen naar Afrika en Amerika. Zijn 
zoeken naar veelzijdigheid wordt 
nogmaals aangetoond door zijn 
reis naar Japan, op zoek naar 
Oosterse inspiratie.



Limburgs Schutterstijdschrift 85 December 2009��

Oktoberfeest Schutterstreffen Sittard: 
Kleurrijk, verbroederend, gezellig en een koning uit Etten-Leur

SITTARD – Zondag 25 oktober 2009 vond in Sittard 
het 5e Internationaal Oktoberfeest Schutterijen- en 
Gildentreffen plaats, georganiseerd door Stadsschutterij 
Sint-Rosa. Een 25-tal schutterijen uit heel Nederland, 
Duitsland en België was aanwezig om het eerste lustrum 
van dit verbroederingsfeest mee te maken. Al in de 
ochtend arriveerden de schutters en gildebroeders 
in het feestpaviljoen. Het blaasorkest uit Nauheim 
(een zustergemeente van Sittard) zorgde voor het 
frühshoppen-concert en tussendoor kwamen de 
gilden met vliegend vaandel en slaande trom naar 
binnen. Hierna werden alle verenigingen officieel 
welkom geheten en kregen een blijvende herinnering 
aangeboden.                  . 

Klokslag �4.00 uur vertrok de 
grote optocht door de Sittardse 
binnenstad. Mede door het 
mooie weer, de koopzondag, 
de grote kermis en de muziek 
in de twee grote feesttenten 
waren er duizenden bezoekers 
langs de optochtroute, die de 
deelnemers met veel applaus 
een warm onthaal boden. In 
de Paardestraat, ter hoogte 
van het Toon Hermanshuis, 
werd door de genodigden het 
defilé afgenomen. Schutterijen 
gingen in paradepas voorbij, 
de gilden lieten hun vendels 
als eerbetoon hoog boven hun 

hoofden draaien en de kolve-
niers uit Weert lieten erescho-
ten weerklinken.

Onder de deelnemende ver-
enigingen dit jaar onder meer 
het Groot Gaasbeker Gilde uit 
Soest (het enige actieve gilde 
in de provincie Utrecht), de 
gilden HH. Gangulphus & 
Laurentius Huissen, schutterij 
BUB (Beek, Ubbergen, Berg 
& Dal), St.-Sebastiaan Mierlo, 
St.-Lambertus Someren-Eind, 
St.-Jorisgilde Budel en gilde 
St.-Jan Baptista Leenderstrijp. 
Voor het eerst waren er ook 
Belgische deelnemers en 
wel het Kolveniersgilde uit 
Mechelen in hun prachtige 
kledij die zo past in de schil-
derijen van de oude Vlaamse 

meesters zoals Rubens. Het 
was ook een primeur voor 
een gilde uit West-Brabant. 
Dit was St.-Hubertus Leur uit 
Etten-Leur, compleet met hun 
jeugdige groep tamboers en 
vendeliers. Uiteraard waren er 
op dit internationale kleurrijke 
treffen ook verenigingen uit 
Limburg en de Duitse grens-
streek present.

Na de optocht was er een 
massale Brabantse opmars, 
waaraan de gilden uit Brabant 
en Gelderland spontaan hun 
medewerking verleenden, met 
als afsluiting een slangende-
filé. Het startschot hiervoor 
kwam uit de voorladers van 
het Mestreechs Rizzjemint uit 
Maastricht. Ook hierbij waren 

weer vele toeschouwers aan-
wezig om dit spektakel in de 
schootsvelden van Sittard, met 
als achtergrond de stadswal, 
de grote kerk en de kermis, 
te aanschouwen. Daarna trok 
men richting feesttent, waar 
onder het genot van een glas 
bier en muzikale klanken nieu-
we vriendschappen werden 
gesloten.

De koningen en keizers stre-
den ondertussen om de titel 
Koning der Koningen. Na een 
spannende en sportieve strijd 
was het Piet Teunissen van 
St.-Hubertus Leur die met 
het �50e schot met de titel 
aan de haal ging. De nieuwe 
Oktoberfeest-koning kreeg 
in een bomvolle feesttent de 
trofee en felicitaties van het 
Sittardse koningspaar, Ruud 
Verhoef en Marlies Zegers. 

De 6e editie van dit feest, 
waarvoor al diverse toezeg-
gingen voor deelname binnen 
zijn vindt plaats op zondag �7 
oktober 20�0. Schutterijen en 
gilden die er dan ook bij willen 
zijn, kunnen zich melden via 
e-mail thimo.zegers@gmail.
com of tel. 046- 4523808.

 Thimo Zegers
foto’s: Etienne Zegers

g  Gildezusters van het 
Kolveniersgilde Mechelen (B).

  

g  Groet van het Mestreechs Rizzjemint.

g  Koning der Koningen Oktoberfeest 2009: Piet Teunissen van het 
Schutsgilde St.-Hubertus Leur. 
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Schuttersdag Bond Sint-Gerardus
Uitreiking jaarprijzen
BRUNSSUM – ‘Het is 
een experiment’, zo hield 
bondsvoorzitter Karel van 
Knippenberg de aanwezigen 
op de najaarsvergadering voor. 
‘Het bestuur heeft ervoor 
gekozen om de prijzen, die 
door groepen en personen 
over het hele seizoen verdiend 
zijn, uit te reiken op een infor-
mele, feestelijke bijeenkomst 
na afloop van het seizoen’. 
Zodoende was het op zater-
dag 2� november een gezel-
lige drukte in het casino van 
Treebeek-Brunssum.
In de middaguren heeft het 
bondsbestuur haar jaarlijks 
overleg met het jurykorps 
gehouden en daarna is de 
schuttersdag gestart met een 
aantal gespreksgroepen. De 
schoonheidswedstrijden wer-
den besproken met de dames 
Faarts en Jamar, die regelmatig 
in onze en andere bonden 
jureren in deze discipline. De 

dames werden bijgestaan door 
de heren Joris, Volders en 
bestuurslid Berben. Een andere 
groep heeft met muziekjurylid 
dhr. Lodewick over diverse 
onderwerpen gesproken, die 
in onze muziekwedstrijden 
van belang zijn. In een grotere 
ruimte zat een divers gezel-
schap, dat de presentatie nader 
bekeek.
Om �8.00 uur was het tijd 
voor de prijsuitreiking. De 
winnende drumbands heb-
ben beurtelings hun werken 
laten horen van het afgelopen 
seizoen, waarna ze hun jaar-
beker hebben ontvangen. Ook 
was er ruimte voor een paar 
solisten om voor de volle zaal 
te spelen.
De erekruisen voor de beste 
schutters werden uitgereikt en 
als laatste kreeg elke vereniging 
het zilveren schild dat hoorde 
bij hun prestatie in het afgelo-
pen jaar.

Diapresentatie 
binnenkomen 
Een van de gespreksgroepen 
op de �e schuttersdag was 
extra druk bezocht. Bijna alle 
commandanten en nog meer 
belangstellenden zaten voor 
het witte doek om de diapre-
sentatie van het wedstrijdon-
derdeel binnenkomst te bekij-
ken. Sinds 2004 is gestart om 
dit onderdeel weer de charme 
van weleer terug te geven. 
Voor het podium wordt front 
gemaakt, het Wilhelmus klinkt 
en de vereniging wordt begroet 
door de organisatie. Dit alles 
is verpakt in een wedstrijdon-
derdeel, dat tot de mooiste van 
onze feesten is gaan behoren.
Voorafgaand aan deze presen-
tatie had een kleine commissie 
het wedstrijdonderdeel nog 
eens onder de loep genomen 
en hier en daar een beetje aan-
gepast. Onze bond herbergt 2� 
schutterijen, die gelijkelijk ver-
deeld zijn over oude en nieuwe 

exercitie. Dit zorgt voor 
variatie, maar vraagt tevens 
voor extra aandacht voor de 
wedstrijdnormen van die 
onderdelen, waarin ze samen 
beoordeeld kunnen worden. 
Tot nu toe heeft dit goed 
gefunctioneerd en we hebben 
er voor komend seizoen alle 
vertrouwen in. Volgend najaar 
gaan we weer evalueren en 
misschien iets uitbreiden.

 André Meijers

Workshop voor en door 
marketentsters
Een tiental marketentsters, wel 
of niet in vol ornaat, luisterde 
met volle aandacht naar de 
juryleden, die zij normaal tij-
dens de feesten met kritische 
blik en dito vragen tegenover 
zich zien staan. Als neutrale 
toehoorder was ik onder de 
indruk van alle door de dames 
juryleden benoemde eisen 
voor een marketentster. De 
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OLS-normen zijn de voor-
naamste leidraad, maar met 
name de kleine verschillen zijn 
van invloed op de uiteindelijke 
prijsverdeling. Er werd overi-
gens benadrukt dat het niveau 
van presentatie van onze mar-
ketentsters zeer hoog is, zeker 
in vergelijking met vroeger. 
Niet alleen de uniforme pre-
sentatie, maar ook het juist 
uitvoeren van een aantal han-
delingen wordt gejureerd.
Aandacht gaat natuurlijk uit 
naar houding en kleding: ‘let 
in het vervolg eens op de strik-
ken van de schorten, die de 
dames dragen, die behoren 
namelijk op dezelfde hoogte 
te zitten en op dezelfde wijze 
te zijn gestrikt’. ‘Kijk ook eens 
of eerder gewonnen medailles 
op de juiste plaats bevestigd 
zijn, te weten ter hoogte van 
de tweede knoop links “bij 
het hart”. Je zult overigens 
geen gekleurde nagels bij onze 
marketentsters zien, want dat 
betekent puntenaftrek. 
Wist je overigens dat de geld-
buidels, die de dames bij zich 
hebben, gevuld dienen te zijn 
met minimaal twee munten, 

want een jurylid kan vragen 
om eens met de buidel te 
rammelen? Aandacht ging 
natuurlijk ook uit naar de 
inhoud van de manden en de 
tonnetjes. Zo mag er (nog?) 
geen reclame staan op de mee-
gebrachte kaas of worst, moet 
deze in alle manden ongeveer 
van hetzelfde gewicht zijn, 
hygiënisch vervoerd worden 
en wordt aanbevolen bij het 
tappen van de borrel de kraan 
van het tonnetje zodanig te 
openen dat er een straaltje uit-
komt en het glaasje niet drup-
pelsgewijze wordt gevuld. Dat 
de juryleden de marketentsters 
mogen vragen hun gevulde 
glaasjes aan te bieden aan de 
toeschouwers is iedereen waar-
schijnlijk bekend. Ik kan mij 
overigens nu wel voorstellen 
dat een aantal schutters, die dit 
nog niet wisten, volgend jaar 
komen kijken naar de jurering 
van de dames!

 Rob Pelt
Foto’s: Fred Vliegen

Jaarprijzen 2009

Presentatie, optocht en defilé
Klasse A
�. Oirsbeek
2. Schimmert
3. Amstenrade

Klasse B
�. Geleen
2. Vaesrade
3. Schaesberg

Klasse C
�. Stein
2. Meerssen
3. Sweikhuizen

Muziekwedstrijden, winnaars
�e div. Amstenrade
2e div. Schimmert
3e div. Geleen
4e div. Spaubeek

Erekruis schieten
A-schutters
�. J. Wenmakers, Limbricht
2. R. Lucassen, Schimmert
3. R. Vleeshouwers, Limbricht

B-schutters
�. R. Vliegen, Klimmen
2. B. Minnen, Vaesrade
3. J. Boss, Vaesrade

C-schutters
�. D. Schrijen, Limbricht
2. R. Thomassen, Schimmert
3. D. Vliegen, Klimmen
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Boekjes en pop vormen Duits charmeoffensief 
MÖNCHENGLADBACH – 
 Op diverse fronten timme-
ren de schutters uit de regio 
Gladbach aan de weg. Het 
imago – voor zover dit al 
onderhoud behoeft – wordt 
opgepoetst met een heus char-
meoffensief. Dit is veelvuldig 
aan de kinderen gericht, voor 
wie een boekje verschenen 
is over een tovenaar die de 
schutterij en de kameraad-
schap ontdekt, maar ook door 
de handpop van schutter 
Willi, die vele harten moet 
veroveren. Initiatiefnemer is 
Bezirksbundesmeister Horst 
Thoren, voorzitter van de sec-
tie Geschiedenis en Traditie 
van de Bond van Historische 
Duitse Schuttersbroederscha
ppen. Hij deed voor deze ini-
tiatieven telkens een beroep 
op journaliste en illustratrice 
Birgitta Ronge. Opvallend 
genoeg zijn er ook nog twee 
boekjes verschenen die zich 
in een ‚beschavingsoffensief ’ 
richten op de schutters zelf. 
Zo beoogt een boekje om 
de schuttersleden simpele 
basisregels aan te bieden om 
zich te gedragen: hoe goed te 
marcheren, hoe zich in de kerk 
te gedragen, hoe moet gepre-
senteerd worden? Vervolgens 
is er nog een fitnestrainer, 
waarmee ‚schutters met buik’ 
in vier weken klaargestoomd 
worden voor het schuttersfeest. 
Opmerkelijk is dat beide boek-
jes ogen alsof ze bestemd zijn 
voor de jeugd. Niets is minder 
waar. Het is een appèl aan de 
schutters om zich net te gedra-
gen, op een ludieke manier. Of 
de vorm dan geen afbraak doet 
aan de inhoud?

Luc Wolters

De handpop Willi
Hij heet Willi, heeft blauwe, 
brutale oogjes, stekelhaar en 

grote oren. Hij heeft een brede 
lach, want hij is de nieuwste 
mascotte van de schutters in 
Gladbach e.o. De pop Willi 
met groene schuttersjas, witte 
broek, schuttershoed met 
verenbos, die vanonder zijn 
rode haardos nieuwsgierig 
kijkt, moet bij de jonge jeugd 
het beeld oproepen hoe leuk 
het is om aan de schutters-
broederschap deel te nemen 
maar ook dat schutters zich 
beschermers weten. Lang niet 
elke schutter, die met Willi 
op de kleuterschool of thuis 
optreedt, hoeft een buikspre-
ker te zijn. Want Willi komt 
binnen een handomdraai in 
gesprek wanneer iemand zijn 
hand in de pop stopt en het 
kereltje eenvoudigweg laat 
spreken. De pop is bedacht 
door Horst Thoren en uitge-
werkt door Birgitta Ronge. 
Om het verhaal bij de jeugd 
goed te kunnen vertellen, is er 
een CD-rom bij verkrijgbaar, 
die de pop woorden geeft, 
maar waarop ook het lied van 
Schützen-Willi te horen is. 
Hierin brengt Willi op rijm 
zijn rijpe kennis over kermis, 
koning en defilé voor het voet-
licht. Ook is er een brochure. 
Er worden suggesties gedaan 
om een schuttershoed te knut-
selen of een schuttersvogel met 
zoete inhoud te maken. Ook 
zijn er tips om een kinder-

schuttersfeest op touw te zet-
ten. Dit alles onder het motto 
dat traditie plezier brengt.
 
Das Lied vom Schützen-Willi 
– Eine Bildergeschichte für kleine 
und große Leute (EU 5,-) en 
Schützen-Willi-Lied (CD, EU 
4,-)

Kinderboek over 
tovenaar die het 
schutterswezen ontdekt
Op 48 pagina’s vertelt en 
illustreert Birgitta Ronge het 
wonderlijke verhaal van de 
tovenaar Magiefix, die achter-
aan in het heelal leeft. Op een 
dag stuurt zijn magische kof-
fiekan hem berichten van de 
aarde: mannen in groene jas-
sen lopen over straat, strekken 
hun benen hoog en hanteren 
blinkende sabels. Als de oude 
magiër naar de aarde vliegt, 
ontdekt hij niet alleen wat het 
schutterswezen inhoudt maar 
vindt hij er ook de beste vrien-
den van het heelal.

Het is een spannend verhaald 
voor kinderen en vooral wil 
aanduiden dat binnen de 
vereniging niemand alleen is. 
Een korte schuttersindex, de 
legende van Sint-Sebastianus 
en diverse knutseladviezen 
completeren het boekje.

Birgitta Ronge,
”Simsalabumm – Mit Magiefix 
zum Schützenfest”

ISBN 978-3-87448-260-8 
EUR 9,80

Gedragsregels voor 
schutters
Links, twee, drie; marche-
ren de Duitse schutters naar 
Pruisisch voorbeeld maar 
met Rijnlandse vrolijk-
heid. Echter hoe correct 
gemarcheerd, gedefileerd en 
gegroet wordt, weet lang niet 
iedereen. Het thema is door 
de Sectie Geschiedenis en 
Traditie opgepakt, die zich 
door deskundigen heeft laten 
adviseren. Een officier b.d. 
van de Bundeswehr meent 
daarover dat de schutters bij 
hun optreden tonen met de 
gemeenschap verbonden te 
zijn. ‘Daarbij hoeft de houding 
niet militair te zijn, maar wel 
ordentelijk’. Het marcheren 
moet wel gelijk en gericht 
geschieden. Om de gedragsre-
gels aanschouwelijk te maken, 
zijn ze heel kort beschreven en 
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‘borst vooruit en buik naar 
binnen’ een schutters-fitness-
trainer samengesteld. Die biedt 
belangrijke tips hoe de schut-
ter zich fysiek goed op een 
schuttersfeest kan voorberei-
den. Rek- en strekoefeningen 
voor optocht en defilé. Naast 
gymnastische oefeningen – 
met als doel: in vier weken fit 
voor het schuttersfeest – zijn 
er tips voor gezonde voeding 
anders dan braadworst en fri-

tes (die af en toe ook mogen). 
De korte aanbevelingen zijn 
wederom als stripboek geïl-
lustreerd. Zo hebben vrolijke 
dikbuikige mannen een voor-
beeldfunctie omdat ze echt 
hun best doen maar zich nooit 
afbeulen. Want belangrijk is 
dat traditie plezier moet bren-
gen, maar zonder buik gaat dat 
ook.

Birgitta Ronge,
“Schützen-Fitness-Trainer – In 
vier Wochen fit fürs Schützenfest“

ISBN 978-3-87448-320-9
EU 7,50

op ludieke wijze getekend.

Birgitta Ronge,
“Kleiner Schützen-Knigge – 
Benimmregeln fürs Schützenfest“

ISBN 978-3-87448-297-4 
EUR 7,50

Borst vooruit en buik 
naar binnen! 
Dat volkscultuur met een 
buikje samengaat, is een 
veelgehoord vooroordeel. 

Desalniettemin is menige 
schutter solide gebouwd. 
Daarbij hoeven dikke vrienden 
niet dwingend rondlijvig te 
zijn om een voorbeeld voor 
broederschap te leveren. Een 
paar kilo minder en alles 
gaat een stuk makkelijker: 
het marcheren, het dansen, 
het vrolijke samenzijn tijdens 
een schuttersfeest. Om het 
uithoudingsvermogen te ver-
beteren, is onder het motto 

Nieuwe uniformen Margraten
MARGRATEN – Op 
zaterdag 19 september 
2009 kreeg schutterij Sint-
Sebastianus uit Margraten 
nieuwe uniformen en een 
nieuw vaandel.

De uniformen hebben – voor 
Margratense begrippen van-
zelfsprekend – het model van 
de blauwe huzaren, zoals die 
ook tijdens Prinsjesdag in 
Den Haag te bewonderen zijn 
in de rijtoer met de Gouden 
Koets (huzaren van Sytzama). 
De presentatie geschiedde aan 

de vooravond van het 226e 
bondsschuttersfeest van de 
RKZLSB, dat op zondag 20 
september 2009 in Margraten 

werd georganiseerd. Hoewel 
vrij laat in het seizoen, waar-
door het hele tijdschema met 
een uur moest worden ver-

vroegd, liep dit met fantastisch 
weer gezegend bondsfeest zeer 
goed.

Foto’s: Fred Vliegen

De genoemde artikelen 
zijn gepubliceerd door 
uitgeverij Kühlen Verlag 
in Mönchengladbach. Via 
de website www.kuehlen-
verlag.de kan onder ‚pro-
dukte’ of ‚bestellung’ iets 
besteld worden.
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Ingezonden:

Over Normen en Waarden: de sabeldragende koning
Enige tijd geleden heeft de 
Normencommissie een geheel 
overbodig en niet-wense-
lijk besluit genomen: ‘het 
is voortaan toegestaan dat 
de koning een sabel draagt’. 
Gezien de samenstelling van 
de Normencommissie vraag ik 
me dan af of er enkele leden 
op het moment suprême niet 
aanwezig waren. Ik begrijp 
namelijk de betreffende beslis-
sing niet. Het merendeel van 
de leden is zeer wel bekend 
met de exercitiereglementen 
en kan nooit in een dergelijk 
besluit meegaan. Het regle-
ment op de Oude Exercitie is 
hierin zeer duidelijk en geeft 
in art. 428 precies aan wie er 
bevoegd is tot het dragen van 
een sabel; hier staat de koning 
niet bij! Ik ga er van uit dat de 
Nieuwe en Belgische Exercitie 
het niet anders vermelden. 
Het dwingt bovendien tot 
het meten met twee maten; 
tijdens de optocht gelden de 
exercitiereglementen en na 
de optocht niet; met andere 
woorden, tijdens de optocht 
zorgt de hiertoe niet bevoegde 
sabeldragende koning voor 

puntenaftrek bij beste defilé 
en beste houding?! Of dit 
de bedoeling is, waag ik ten 
zeerste te betwijfelen. Geef de 
koning geen sabel maar een 
degen of bevorder hem tijdens 
zijn koningschap tot officier 
en er ontstaan geen discrepan-
ties. Tijdens de beoordeling in 
de ring mag er sowieso geen 
onderscheid gemaakt worden 
tussen een wel of niet sabel-
dragende koning. 
Het is mijns inziens wel zo dat 
we met z’n allen staan voor 
het behoud van een zeer oude 
traditie en deze ook met alle 
waarden en normen willen 
behouden en doorgeven? Als 
je dit niet wilt, kun je het beste 

lid worden van een schiet-
vereniging maar niet van een 
schutterij.
Het voorstel tot het besluit is 
afkomstig van de leden van de 
Federatie. Ik heb tijdens een 
bondsfeest, vanaf de kiosk al 
eens gehoord dat de samen-
stelling binnen de federatie 
naar het aantal leden van de 
schutterij moet gaan en niet 
anders?! Is het vorenstaande 
een voorteken?

En nu de waarden.
Er staat in het reglement op 
de exercitiën der Infanterie en 
(oude exercitie) op een zeer 
bepalende plaats: ‘het is de 
begeerte der KONINGIN, dat 
van dit Reglement niet worde 
afgeweken’. We schrijven 9 
November �9�4! Op het OLS 

in Stramproy laat je de konin-
gin ‘opdraven’ ter gelegenheid 
van �00 jaar OLS en iets later 
trek je je van haar wensen niets 
aan? Ik denk niet dat dit de 
bedoeling is. Bovendien is het 
zo, dat wil je veranderingen 
in het reglement aanbrengen, 
hiervoor toestemming nodig 
is van H.M. De toestemming 
is niet aangevraagd en de ver-
andering is ongewenst,  Met 
andere woorden: maak de 
beslissing ongedaan.

  Ruud Goovaerts 
Jurylid bond EMM

Foto’s: Fred Vliegen

g  Is de sabel of degen nu passen-
der voor de koning?

   

Afstanden OLS-optocht krijgen nu echt de aandacht
Uitgebreide commis-
sie doet voorstel
Zoals al min of meer is aan-
gekondigd op de OLS-ver-
gadering heeft de commissie 
‘afstanden’ de draad weer 
opgepakt om de omstreden 
regel in het optochtreglement 
te herzien. De commissie is 
uitgebreid met federatiepresi-
dent Michels en de bestuurs-

Aankondiging jubilea
-  �50 jaar Koningin 

Wilhelmina Nieuwenhagen: 
schuttersfeest 6 juni 20�0

-  550 jaar schutterij  
Valkenburg: 
Dreiländereckfeest  
�2 september 20�0

-  500 jaar Bussen Schutten 
Neer: schuttersfeest  
22 april 20�2 (!).

Berg en Dal
De bondsfeesten van Berg en 
Dal zijn:
-  �6 mei St.-Michaël 

Chevrémont
-  5 september stadssjötterie 

St.-Leendert Urmond.
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Maasniel in startblokken voor jubileumfeest

MAASNIEL – Aan het 276e 
bondsschuttersfeest van 
de MLSB, georganiseerd 
door schutterij St.-Urbanus 
Maasniel op 23 augustus j.l., 
heeft de organiserende ver-
eniging een voldaan gevoel 
overgehouden. Het was voor 
het eerst in de bondshistorie 
dat de optocht niet vertrok en 
eindigde op het feestterrein. 
Er werd namelijk verzameld 
in Maasniel, alwaar een �.300 
meter lange optocht door de 
oude dorpskern trok met het 
defilé voor de parochiekerk. 
Eens temeer werd bewezen dat 
de kwaliteit van de optocht 
zeker niet in de lengte ervan 
ligt! De officiële opening, als-
mede de terrein- en schietwed-
strijden vonden nadien plaats 
op het feestterrein gelegen aan 
het Maalbroek. En ook daar 

was weer een primeur! De 
schietwedstrijden vonden in 
zijn geheel plaats op de acht 
permanente kogelvangers van 
de schutterij. Grote winnaar 
van het schuttersfeest werd 
schutterij St.-Joris Wessem, 
die naast de eerste prijs in 
de A klasse, de B klasse en 
de C klasse ook de dagbeker, 
geschonken door de gemeente 
Roermond in de wacht sleepte. 
En als extra toetje kwam ook 
nog de publieksprijs bij de 
schutters uit Wessem terecht! 
Voor de deelnemers, maar ook 
voor de organisatie was het 
allemaal een beetje wennen 
aan dit schuttersfeest ‘nieuwe 
stijl’, maar St.-Urbanus kreeg 
van diverse schutterijen com-
plimenten voor een welhaast 
perfecte organisatie. 

125 jaar heropgericht
Dit sterkt St.-Urbanus alleen 
maar voor de organisatie van 
haar jubileumfeest in april 
20�0.
Tussen �5 en �8 april 20�0 
wil de schutterij het �25-jarig 
bestaan na de heroprichting 
gedenken. Het programma 
in vogelvlucht: op �5 april 
een knal-kienavond met 
superprijzen. Op vrijdag �6 
april vindt, na de huldiging 
van diverse jubilarissen, een 
jubileumreceptie plaats. Op 
de zaterdagmiddag een zestal-
lenschietwedstrijd voor schut-
terijen uit de OLS- federatie. 
Deze hebben hiervoor een 
uitnodiging ontvangen en de 
eerste inschrijvingen zijn al 
binnen! ’s Avonds is er een 

artiestenavond in de feest-
tent met diverse optredens. 
Op zondag �8 april wordt dit 
jubileumweekend afgesloten 
met een schuttersfeest met 
deelname van schutterijen 
uit Belgisch- en Nederlands 
Limburg. Ook hier hebben 
al diverse schutterijen hun 
deelname toegezegd! Al met al 
wacht de ‘Neelse’ schutters nog 
veel werk, maar na de goed 
verlopen proef met het bonds-
feest, zien zij de komende tijd 
met veel vertrouwen tegemoet! 
Voor informatie over de jubi-
leumactiviteiten kunt u terecht 
bij: Frans Aelmans, tel. 0475-
324425 e-mail: f.aelmans@
home.nl of: John Schuman, 
tel. 0475-327�55 e-mail: 
j.schuman@planet.nl 

g  Sint-Urbanus Maasniel viert binnenkort het 125-jarig bestaan.
Foto’s: Fred Vliegen

Afstanden OLS-optocht krijgen nu echt de aandacht
leden Berben en Looijmans. 
Na een bewogen, maar 
constructieve bijeenkomst 
is men overeengekomen om 
een voorstel te doen aan het 
federatiebestuur, nadat ook de 
normencommissie zich over 
het voorstel heeft gebogen. 
Streefdatum voor behandeling 
is de bestuursvergadering van 
december. De verenigingen 

zullen tijdig ingelicht worden, 
zodat we op het komend OLS 
in Grubbenvorst  kunnen 
‘proefdraaien’. Daarna zal er 
geëvalueerd worden, waarna 
het voorstel ter stemming 
wordt aangeboden. Ik wil niet 
teveel op details ingaan, maar 
er zijn wel een paar goede 
afspraken gemaakt over het 
vooraf inschatten van moei-

lijkheden in de optocht en 
het toetsen van het verloop 
achteraf. Ook de lengte van de 
optocht is ter sprake gekomen, 
inclusief de afkortingsroute. 
Het verstrekken van water en 
de manier waarop, is ook een 
punt van aandacht geweest. 

De uitgangspunten blijven nog 
steeds dezelfde, namelijk:
*  Een mooie optocht voor het 

publiek.
*  De voorgaande schutterij 

mag niet gestoord worden.
*  Maar vooral voor een goed 

verloop en tijdig begin van 
de wedstrijden op het feest-
terrein.

Sancties moeten we zien te 
voorkomen door goede en 
bruikbare regelgeving, maar er 
zal streng opgetreden worden 
tegen moedwillig verstoren 
van een goed verloop van de 
optocht en het defilé.

 André Meijers
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STOKKEM – Zondag 20 
september 2009 werd het 
Limburgs Damessschutters-
feest, georganiseerd door 
schutterij Sint-Elisabeth uit 
Stokkem. Bij het invallen van 
de duisternis bleek dat er nog 
veel drietallen in de strijd 
waren, die op de zaterdag 
daarna verder zouden strij-
den wie het LDS in 20�0 mag 
organiseren. Dit betrof 22 
verenigingen – �4 Belgische en 
8 Nederlandse – met in totaal 
38 drietallen, waarvan 9 met � 
drietal, �0 met 2 drietallen en 
de schutterijen van Opoeteren, 
Nattenhoven en 
Ellikom met 
elk drie drie-
tallen

Schutterij HH. Monulphus 
& Gondulphus I uit 
Maasmechelen heeft op 
zaterdag 26 september het 
LDS gewonnen. In de finale 
versloeg deze vereniging Sint-
Hubertus Nattenhoven, de 
eeuwige nummer twee, en 
derde werd Sint-Servatius 
Raam.

De uitslag:
�.  HH. Monulphus & 

Gondulphus I Maasmechelen
2. St.-Hubertus Nattenhoven
3. St.-Servatius Raam
4.  St.-Sebastiaan Sint-

Huibrechtslille
5. St.-Laurentius Meeswijk
6. St.-Urbanus Maasniel

Fred Vliegen trok als hoffotograaf 
van het schuttersgebeuren beide 
dagen naar het LDS en maakte 
daar weer vele foto’s, die te zien 

zijn op www.skippy-ontour.
limboo.com Hiernaast een kleine 
sfeerreportage.

Maasmechelen I wint LDS
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Sint-Maarten in beelden
Tentoonstelling in Museum De Kolonie, Lommel

Levensloop van 
Martinus
Martinus leefde in de vierde 
eeuw na Christus. Hij werd 
in 3�6 geboren in Sabaria (nu 
Szombatheley, Hongarije) als 
zoon van een Romeins officier. 
Al op zeer jonge leeftijd voelde 
hij zich aangetrokken tot het 
christendom. Op vijftienjarige 
leeftijd werd hij tegen zijn 
zin ingelijfd bij het Romeinse 
leger. Op een dag deelde hij 
bij een stadspoort in Amiens 
zijn soldatenmantel met een 
bedelaar. ’s Nachts kreeg hij 
een visioen van Christus, 
gekleed in de helft van zijn 
soldatenmantel. Enige tijd later 
werd Martinus gedoopt. In 
356, op veertigjarige leeftijd, 
verliet hij het leger om zich 
als kluizenaar volledig aan 
de christelijke godsdienst te 
wijden. In 37� werd bij bis-
schop van Tours, nadat hij 
zich eerst had verstopt in een 
ganzenhok omdat hij zich niet 
waardig genoeg vond voor het 
bisschopsambt. Martinus 
stierf in 397 in Candes en 
hij werd begraven in Tours 
op �� november van dat 
jaar. Kort daarna werd hij 
heilig verklaard.

De betekenis van  
Sint-Maarten
De vierde eeuw na Christus 
was een erg woelige periode. 
Het Romeinse Rijk hobbelde 
van de ene bestuurscrisis naar 
de andere. Het jonge chris-
tendom groeide langzaam 
uit tot een instituut, met alle 
groeipijnen die daar bij hoor-
den. Martinus schreef mee de 
geschiedenis van deze eeuw. 
Hij probeerde de maatschappij 
te veranderen. Hij leerde ech-
ter dat het kwaad kersen eten 
was met zowel  wereldlijke als 
geestelijke hoge heren. In 406, 
enkele jaren na de dood van 
Martinus, staken Germaanse 
stammen de Rijn over. Goed 
zeventig jaar later, in 476, was 
het definitief afgelopen met 
het West-Romeinse Rijk. De 
christelijke Frankische koning 
Clovis riep St.-Maarten uit 
tot schutspatroon van het 
Frankische volk. Vanaf dat 
ogenblik begon de verering 
van St.-Maarten in onze stre-

ken.  Vele parochieker-
ken in Vlaanderen 
en Nederland wer-
den toegewijd aan 

St.-Maarten. Hij 
groeide uit tot 

een oecume-
nische figuur 
waarrond 

verschillende 
godsdiensten 

(katho-
lieken 
en 
pro-
tes-

tan-
ten) zich 

verzoen-
den.

Sint-Maarten  
in beelden
St.-Maarten wordt 
meestal afgebeeld als 
soldaat – te paard 
of te voet – terwijl 
hij met zijn zwaard 
zijn mantel in twee 
deelt en de helft 
aan een bedelaar 
schenkt. Hij werd 
hierdoor het sym-
bool voor de vrijgevigheid en 
de naastenliefde.  Tijdens de 
tweede wereldoorlog werd St.-
Maarten het symbool van de 
organisatie Winterhulp. Ook 
als bisschop wordt hij vaak 
voorgesteld, al dan niet in het 
gezelschap van bedelaars aan 
wie hij geld of kleding geeft.  
Soms heeft hij als attribuut een 
gans. Dit is een verwijzing naar 
het ganzenhok, waarin hij zich 
verstopte, toen men hem in 
Tours bisschop wilde maken.  

Volksfeest
De feestdag van St.-Maarten 
valt op �� november. Dit 
wordt vooral in Nederland, 
maar ook op vele plaatsen in 
Vlaanderen gevierd met een 
volksfeest. Traditioneel is het 
branden van een groot vreug-
devuur. Vaak worden er ook 
(lampionnen)optochten geor-
ganiseerd. Kinderen maken 
een rondgang, zingen liederen 
en bedelen om snoep.

Tentoonstelling
Tony Vaessen is gefascineerd 
door de figuur van Sint-
Maarten. In de loop der jaren 
heeft hij een prachtige col-
lectie rond de figuur van Sint-
Maarten opgebouwd: beelden, 
santjes, medailles, tegels, iko-
nen, …  zeer vaak fraaie staal-
tjes van volksdevotie. 
Erfgoed Lommel heeft dank-
baar geput uit zijn collectie om 

een tentoonstelling te bouwen 
waar oud en jong, groot en 
klein, kan kennis maken met 
het beeld van Sint-Maarten 
in diverse materialen en vor-
men. Het geheel werd in een 
eigentijds kleedje gestoken: 
een strakke vormgeving en een 
zorgvuldige selectie van ten-
toongestelde voorwerpen staan 
borg voor een aangename en 
leerrijke tentoonstelling. De 
tentoonstelling  werd - met 
de hulp van Jacky Geboers 
– opgeluisterd met bewegend 
beeld. Een unieke filmop-
name, daterend uit �990, van 
een Sint-Maartensfeest in 
Lommel-Centrum zal tijdens 
de tentoonstelling te bekijken 
zijn, samen met een film waar-
in Tony Vaessen zelf het ver-
haal van St.-Maarten vertelt.

Praktische informatie
De tentoonstelling Sint 
Maarten in beelden loopt 
van �� november 2009 tot 
en met 28 februari 20�0 in 
Museum De Kolonie, Kolonie 
77, 3920 Lommel (België). 
Openingsuren: van maandag 
tot vrijdag van �4u tot �7u 
en zondag van �4u tot �7u. 
Gesloten op zaterdag en feest-
dagen. Toegangsprijs: > �8 
jaar: � euro. Meer info: www.
erfgoedlommel.beg  Sint-Martinus geeft de helft van zijn mantel aan een bedelaar.

g  De manteldeling van Martinus 
strekt tot navolging.
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Europees schutterstreffen in Kinrooi
door Luc Wolters

MOLENBEERSEL-KINROOI – De Kinrooise 
schutterijen en gemeente hebben op 28, 29 en 
30 augustus voor een sprankelend Europees 
Schutterstreffen (EST) gezorgd, waarbij schutters 
en bezoekers gedurende drie dagen volop konden 
genieten van de vele aspecten van het internationale 
schutterswezen. Samenvattend: mooi weer, perfecte 
locatie, goed feestterrein.

Vier uur file
Dat contacten over de grenzen 
reistijden met zich meebren-
gen, bleek al op de eerste dag. 
Op vrijdag 28 augustus vond 
in de Sint-Leonarduskerk in 
Molenbeersel de eucharistie-
viering met investituur plaats. 
De mis was al geruime tijd 
bezig – de priester was met de 
preek bezig – toen de kerkdeur 
openging en een buslading 
Polen binnenkwam. De mees-
ten bleven achteraan staan, 
waar het behoorlijk vol liep, 
maar het Europees konings-
paar in hun midden schreed 
onder de stichtende woorden 
van de pastoor door het mid-
denpad naar voren om hun 

ereplaatsen in te nemen. De 
Polen waren ruimschoots op 
tijd vertrokken maar reden 
nog vóór Berlijn in een file, 
die ze vier uur zou kosten. 

Onderweg door Duitsland was 
het fileleed nog niet geleden, 
reden voor hun vertraging. 
Ook anderen ondervonden 
onderweg of ter plekke hinder-
nissen; zo vertelde een Duitser 
vol onbegrip en eigenlijk ook 
wat ontzetting, dat ze aanvan-
kelijk de geboekte camping 
nabij Molenbeersel niet kon-
den vinden of er in ieder geval 
niet bij konden komen, omdat 
ze daarvoor een veldweg in 
moesten waar een bord stond 
verboden voor auto’s. Zo’n 

verbodsbord vormt dan een 
heuse belemmering.

Koersvedette
Bij het verlaten van de mis 
bleek recht tegenover de 
kerkuitgang een mobiele tap 
geposteerd te zijn, waar de 
lokale bevolking zich tegoed 
aan deed. Was dit de plek om 
het surplus aan kerkgangers 
goed op te vangen? Welnee, 
daarvoor was een apart zaaltje 
voorzien, waarvoor de belang-
stelling niet zo groot was. Ook 
stonden er dranghekken, waar-
van de betekenis niet direct 
duidelijk was. Later vernam ik 
dat diezelfde avond een wieler-
koers verreden werd, waarvoor 
de mobiele tap en de drang-
hekken bestemd waren. Een 
enkele schutter in uniform uit 
het nabijgelegen Stramproy, 
schijnt bij het huiswaarts keren 
per fiets op het wielerpar-
cours terecht te zijn gekomen. 
Hoewel hij tegen de koersrich-
ting in reed, kon hij rekenen 
op vurige aanmoedigingen en 

Officier  
Sint-Sebastiaan
Tijdens de H, Mis op vrijdag 
vond tevens de investituur 
van de orde van de Heilige 
Sebastianus van Europa 
plaats. Hierbij werden drie 
Kinrooienaren tot officier 
geslagen vanwege hun uitzon-
derlijke prestaties voor het 
Europese schutterswezen:

-  Hubert Brouns, voorzitter 
EST en burgemeester van 
Kinrooi,

-  Peter Ressen, ondervoorzit-
ter EST

-  Jef Baens, voorzitter EST-
werkgroep feestelijkheden 
en protocol.

Daarnaast kregen volgende 
voorzitters van de EST-
werkgroepen de Orde van 

Verdienste van het EGS: 
Roger Caris (overheid en ver-
keer), Bert Haeldermans (pr 
en overnachtingen), Lambert 
Rutten (personeel), Wim 
Rutten (catering), Martin 
Seerden (terrein en tech-
nieken) en Firmin Snijkers 
(sponsoring).

g  Jef Baens g  Burgemeester Hubert Brouns g  Peter Ressen

mocht hij zich even de status 
van koersvedette aanmeten.

Schietbomen
De diversiteit van het schie-
ten kwam op de zaterdag aan 
bod. Wegens de vele deelne-
mers werd al voor negen uur 
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gestart met diverse disciplines, 
zowel horizontaal als verticaal, 
waaronder het schieten met 
de zware buks, luchtbuks, 
handbogen op doel en op lig-
gende wip, kruisbogen en Sint-
Jansbogen, Midden-Limburgs 
klepschieten (B.) en het 
Gelderse lepeltjesschieten. Tal 
van schutters maakten zelf ook 
van de gelegenheid gebruik 
om over de federatiegrenzen 
heen te kijken en eens een 
ander schutterswapen ter hand 
te nemen. Via het schieten kon 
dan gelijk een boom worden 
opgezet over het wel en wee 
van schuttersgezelschappen 
over de grens heen. Uiteraard 
werd er niet alleen geschoten, 
maar ook volop gegeten en 
gedronken. De schutters van 
Ellikom vroegen me melding 
te maken dat de frites bij hen 
niet in de smaak vielen. Voor 
de rest geen klachten gehoord, 
dus dan is ’t goed. Vooral het 
pintje. Er waren volop tappun-
ten en eetgelegenheden. Met 
name ’s namiddags werd het 
berendruk op het schietterrein. 
Want iedereen wilde bij de 
wedstrijd der wedstrijden zijn.

Bisschop wacht af
Om twaalf uur vingen zo’n 
450 koningen en �80 prinsen 
uit negen landen, die in parade 
het schietterrein betraden, 
met de strijd aan voor de fel-
begeerde titel van Europese 
schutterskoning en -prins. 
Circa �5.000 mensen sloegen 
gade hoe in de voorrondes op 
veertien vogels tegelijk werden 

geschoten met de zware buks. 
De winnaar en de schutter 
voor en na hem classificeer-
den zich voor de eindstrijd. 
Deze duurde onverwacht 
lang. Hoewel om zes uur de 
kroningsmis gepland was, viel 
de vogel pas om �8.40 uur. 
Het duurde daarna niet lang 
of een stoet zich in beweging 
zette richting de kerk. Hier 
stond bisschop Hoogmartens 
van Hasselt met een schare 
priesters de kerkgangers al op 
te wachten. Tijdens de dienst 
nam beschermheer Karl von 
Habsburg het woord, die zich 
welbespraakt en diepbuigend 
excuseerde voor het laten 
wachten van de bisschop. Maar 
de schuttersvogel liet zich nou 
eenmaal niet ‘op tijd’ bedwin-
gen.

Koning en prins uit 
Duitsland
Tijdens deze Kroningsmis 
werden de nieuw koning 
en prins bevestigd in hun 
functie. Europees schut-
terskoning werd Mario 
Geissler van St.-Sebastianus 
Schützenbruderschaft e.V. 
Leutesdorf, een wijnoord 
aan de Rijn nabij Bonn. 
Bij de prinsen (schut-
ters tot 25 jaar) viel de 
eer te beurt aan Sebastian 
Spille van St.-Hubertus 
Schützenbruderschaft uit het 
Noord-Duitse Ermke (kring 
Cloppenburg, omgeving 
Oldenburg). ’s Avonds vorm-
den beiden het middelpunt 
van het koningsbal in de grote 

en indrukwekkend lange feest-
tent, op wie met bier en mee-
gebrachte schnapps veelvuldig 
getoost werd. Het werd een 
enorm feest van verbroede-
ring.

Stof happen
Het hoogtepunt van het EST 
is ongetwijfeld de optocht die 
op zondag door de straten van 
Molenbeersel trok. ’s Morgens 
al was het een drukte van 
belang van auto’s en bussen, 
die de schutters, die lang niet 
allen in Kinrooi geherbergd 
konden worden, aanvoerden 
en waarmee optochtdeelne-
mers en bezoekers aanreis-
den. Met één stap buiten de 
auto waren de fraai gepoetste 
schoenen onder het fijne 
stof. Dat stof gehapt werd, 
was evenwel een zegen, want 
het hield in dat het feest niet 
geplaagd werd door regen. Het 
was drie dagen zonovergoten 
en mooi warm. Inmiddels 
maakten zich zo’n acht- tot 
tienduizend schutters uit 
België, Nederland, Duitsland, 
Polen, enkele groepen uit 
Oostenrijk en Frankrijk en 
enkele deelnemers uit Zweden, 
Kroatië en Tsjechië gereed 
voor deelname aan de optocht. 
Het werd weer een kleurrijk 
en zeer gevarieerd beeld van 
het Europees schutterswezen. 
Hoewel een en ander in het 
werk was gesteld om het ver-
trek van de stoet ordelijk en 
volgens de op papier gemaakte 
indeling te laten verlopen, was 
het op de opstelweide toch 

weer rommelig en was het 
dringen geblazen. De georga-
niseerde chaos nam toe zodra 
bleek dat er minder Duitsers 
waren dan gedacht. Deze lie-
pen voorin de stoet, waardoor 

de overige deelnemers werden 
opgeroepen een half uur eer-
der dan gepland te vertrekken. 
Hierdoor en door de temp-
overschillen tussen de militaire 
schutterijen en de gilden, die 
niet marcheren maar gaan, 
ontstonden forse gaten in de 
veelkleurige stoet. 

Optocht toont 
diversiteit
De Duitsers trokken als een 
groene golf door de straten, 
doorgaans niet per vereniging 
maar als groep per bond of 
diocees. Het geschiedde in 
een voor ons bij wijlen onbe-
grijpelijke wanorde, waarbij 
honden en drank mee gingen 
in de optocht, uniformen lang 
niet altijd representatief waren, 
men met de wave trachtte 
beweging in de bezoekers te 
krijgen, die zich aanstootten 
over de kennelijke staat waarin 
diverse schutters zich bevon-
den. Enkele jonge Duitsers 
kwamen met vlag (!) tot drie 
maal langs de eretribune 
gestampt. Een aantal hofdames 
stapte uit de stoet om iemand 
met zijn veertigste verjaardag 
te feliciteren. Hoe anders pre-
senteerden andere landen zich. 
De Polen ook als een lange 
compacte stoet, zwaaiend, 
prominent aanwezig tijdens 
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het feest maar vooral waardig 
in groene pakken of fraaie 
met bont afgezette adelskledij. 
Veelvuldigheid in België en 
in Nederland. De Kempen, 
Ostkantons en natuurlijk veel 
Belgisch-Limburgse schut-
terijen kwamen aan bod in 
een stoet die geopend werd 
door de acht gecombineerde 
schutterijen  van Kinrooi. 
Gelderland was met enkele 
zeer omvangrijke groepen pre-
sent, waarbij de speaker zich 
van de ruim tachtig man ster-
ke Nieuwdijk-Didam terecht 
afvroeg of er nog iemand thuis 
was gebleven. Sinds het vorige 
Europees Schuttersfeest is 
Brabant helemaal gewonnen 
voor het EST en was derhalve 
met flink veel gilden van de 
partij. Uit Limburg (Nl.) was 
onder meer Amstenrade van 
de partij, dat ’s morgens de 
wedstrijd voor muziekkorpsen 
met overtuigend punten-
aantal op haar naam schreef, 
Valkenburg, dat voor de eretri-
bune een salvo saluutschoten 
loste, en een gecombineerd 
blok van Panningen, Helden 
en Beringe, de laatste zelfs uit-
gebreid met enkele hofdames. 
Opvallende en veel applaus 
oogstende deelnemers was 
een groep van keizers uit de 
OLS-Federatie (zie hierover de 
aparte bijdrage).

Van Kinrooi naar 
Tuchola
Terug op de feestweide ver-
zorgden de Brabantse gilde-
broeders de massale opmars 

door in de volle breedte van 
het veld naar de tribune toe te 
lopen. Aansluitend werd het 
slangendefilé gemaakt, door in 
een lang lint al golvend langs 
de genodigden te lopen. Bij de 
sluitingsceremonie, waarin tal 
van dankwoorden en dank-
betuigingen werden getuit 
aan het adres van uitmuntend 
organisator Kinrooi werd 
deze gemeente benoemd tot 
Europese Schuttersgemeente. 
Na Bernheze is Kinrooi de 
tweede gemeente die deze titel 
ten deel valt. De bijhorende 
oorkonde werd overhandigd 
door beschermheer Karl von 
Habsburg, president prins 
Charles-Louis de Merode en 
secretaris-generaal Peter-Olaf 
Hoffmann 
van het EGS) 
voor ‘haar 
uitmuntende 
bijdragen aan 
het Europees 
schutterswe-
zen’. De EGS-
standaard 
en daarmee 
de opdracht 
tot organi-
satie van het 
volgende 
EST werd 
verleend aan 
het Poolse 
Tuchola, dat 
voor 20�2 de 
organisatie 
ter hand 
neemt. Op de 
zondag werd 
het niet meer 

laat gemaakt; veel schutters 
hadden nog een lange weg te 
gaan om huiswaarts te gera-
ken. Met weemoed werd terug-
gekeken en afscheid genomen 
van drie bijzondere dagen van 
verbroedering.

EGS steunt sociale 
projecten
Behalve de bijdrage aan de vele 

lokale verenigingen die bij het 
EST de handen uit de mouwen 
staken, hebben EST Kinrooi en 
EGS zich ook voorgenomen 
om aan elk schutterstref-
fen ook een aantal sociale 
projecten te ondersteunen. 
Organisator Kinrooi droeg in 
totaal EU �3.�00 over aan de 
volgende projecten: Kestepabro 
met een landbouwproject in 
Peru, ADR Kinrooi-Coman 
met een dispensarium in 
Roemenië, de Salvatoriaanse 
Hulpactie voor een mechani-
sche boomzaag in Congo en 
Missiewerking Kinrooi. Deze 
ondersteuning is rechtstreeks 
afkomstig van de aangesloten 
schutterijen van het EGS.

Europese gedachte
KINROOI – De Europese schutters-
gedachte wordt in het bijzonder in 
de praktijk gebracht door een paar, 
dat zich van twee zijden met het EGS 
identificeert. Zo gaat de Brabander ing. 
Marc Pijnenburg als schietcommis-
saris en assistent-ceremoniemeester 
(samen met Hennie Hoppenbrouwers) 
geregeld met de Europese schuttersbe-

stuurders op pad voor de EGS. Tijdens 
de Romereis van het EGS in november 
2007 trof hij Caroline Müller, de zus 
van de in 2009 afgetreden Europese 
schuttersprins Christoph Müller. Het 
tweetal werd een paar en genoot uiter-
aard met volle teugen van het EST 
in Kinrooi. Pijnenburg, lid van St.-
Lambertus Huisseling, sloot zich ook 
aan bij de schutterij van Heidberg, de 

g  Marc Pijnenburg en Caroline Müller.  
EGS in hart en ziel. g  Oud-prins Christoph Müller

thuishaven van de Müllers.
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Deelname keizers aan EST
KINROOI – Tijdens de optocht van het Europees 
Schutters Treffen was een lange stoet van keizers en 
keizersparen een opvallende deelnemer. 

g  Keizers en keizersparen op het Europees Schutterstreffen op 30 augustus 2009 in Kinrooi. Vooraan staan v.l.n.r.: Jordie Knops uit Horn, dra-
ger verenigingsvaandel, de keizersparen A. Salmans St.-Antonius Altweerterheide, H. Kuypers St.-Margaretha Ittervoort, Fr. Pluijmers HH. 
Marcellinus & Petrus Geleen, J. Simon St.-Maternus Wijlre. keizer B. Driessen St.-Sebastianusgilde Sevenum, keizerspaar D. Neutgens St.-Joseph 
Buchten, keizer Fr. Hannen St.-Anna Merum, keizerspaar P. Giebels St.-Martinus Horn, keizer M. van Beek St.-Martinus Born en Wesley van 
Montfort uit Horn als vlaggendrager van de Limburgse Leeuw.  
Achteraan v.l.n.r.: de keizers D. Veugen St.-Severinus Grathem, W. Kanters St.-Catharina Gilde 1480 Weert, keizersparen Fr. Goeden St.-
Sebastianusgilde Beegden, H. Beckers St.-Nicolaas Susteren, M. Verschuren St.-Nicolaas Meijel en P. Scholtes St.-Sebastianus Mheer.

Het idee om hieraan deel te 
nemen, is ontstaan tijdens een 
schuttersfeest waar we met 
meerdere keizers aanwezig 
waren. Er werd over en weer 
gevraagd: ‘Gaan jullie ook 
met jullie schutterij naar het 
EST in Kinrooi?’ De meesten 
antwoordden dat dit niet het 
geval was. Zodoende werd er 
geopperd: ‘waarom maken wij 
niet zelf een schutterij van kei-
zers en keizersparen’.

Aangezien ik van de meeste 
keizers de e-mail adressen heb, 
ben ik ze gaan benaderen. In 
een brief werd ons voornemen 
kenbaar gemaakt met als doel-
stelling verbroedering van ons 

als schutterbroeders, niet 

alleen in Nederland maar ook 
naar het buitenland toe. En 
waar kon dit het beste gebeu-
ren? Natuurlijk op het EST 
2009 te Kinrooi. Hiermee zou-
den we ons bovendien interna-
tionaal kunnen promoten.

Er werd contact gelegd met 
de mensen van de organisatie. 
Dezen hoefden zich niet lang 
te bedenken en gingen direct 
akkoord. Het zou namelijk ook 
voor dit schuttersfeest uniek 
zijn om een schutterij te kun-
nen inschrijven van louter kei-
zers of keizersparen. We had-
den ons zelf als doel gesteld 
dat onze groep minimaal uit 
25 personen moest bestaan. 
Dat is aardig gelukt; er waren 

zelfs 27 personen aanwezig, 
ondanks dat we op het laatste 
moment nog zes afmeldingen 
kregen.

Voorts vonden we dat we wat 
muziek voor ons moesten heb-
ben en ook dat lukte door de 
samenwerking met onze schut-
tersvrienden van het Sint-
Sebastianusgilde uit Beegden 
die al meerdere jaren actief 
deelnemen aan dit schutters-
treffen. Zij gingen ons vooraf 
met een groep van vijftien per-
sonen, zodat we in totaal meer 
dan 40 deelnemers telden. Van 
tevoren was door onze voorzit-
ter Fred Hannen gesteld dat 
er een groepsfoto zou worden 
gemaakt, bij een kasteel in 
Kinrooi. Uiteindelijk is het een 
ander kasteel geworden.

Toen was het genieten van 
de prachtige optocht door 

de straten van Molenbeersel. 
Op het laatst van de optocht 
waren we bijna blind van de 
flitsende fotograven. Bij terug-
komst op de feestweide een 
oorverdovend applaus van de 
tribune waar het defilé werd 
afgenomen. Dan denk je: ‘dit 
was het!’, maar toen begon het 
pas: de Duitse en Poolse schut-
tersvrienden stonden ons al 
op te wachten om met ons op 
de foto te mogen. Dat is echte 
broederschap en we hebben 
een feestje gebouwd tot laat in 
de avond bij prachtig weer. Er 
werden al ideeën bedacht voor 
over drie jaar in Polen.

  Daniël Neutgens
Secretaris OLS Broederschap van 
Keizers
Keizer schutterij Sint-Joseph 
Buchten
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Schjttrsstrss
In zeldzame momenten van 
hoogmoed mag ik mezelf 
graag als een ervaren schutter 
beschouwen. Of beter, als een 
ervaren bezoeker van schut-
tersfeesten. Steeds zeldzamer 
worden de feesten waar ik nog 
niet geweest ben. Maar ach, 
hoe weinig is er nodig om 
mijn moeizaam verworven 
ervaring de diepte in te jagen 
en deze zelfverzekerde schjut 
tot een dwangneuroticus te 
reduceren.

Tussen het opstaan en mijn 
reis met de auto of de bus 
naar een schuttersfeest con-
troleer ik wel vijf keer of ik 
alles heb. Het tijdschema van 
het feest voor onze schutterij, 
mijn riem, helm, witte hand-
schoenen, geld, sabel en mijn 
muziekinstrument. Klinkt dat 
bekend? Hoe zorgvuldig ik ook 
alles gepakt heb, eens knus 

geïnstalleerd in de bus dringt 
het tot me door dat ik de 
telefoon in de gang heb laten 
liggen terwijl ik thuis nog zo 
beloofde hem mee te nemen. 
Of dat het extra T-shirt nog 
op de drooglijn hangt; essen-
tieel na een warme optocht. 
Het meedoen aan een schut-
tersfeest vereist een zekere 
efficiëntie op een moment dat 
mijn hoofd er niet naar staat. 
Ik was immers bezig met de 
weekeindklussen in huis of 
met andere privé-zaken van de 
zondag.

En als ik dan eindelijk ter 
plekke ben, smacht ik naar de 
bevestiging van de tijdschema’s 
en ga ik op zoek naar bon-
nen. Bonnen, zo’n eenvoudig 
ruilmiddel, die een goed 
georganiseerde schutter altijd 
op dezelfde plek wegstopt, 
maar die dit ervaren warhoofd 

telkens opnieuw tussen geld, 
pen, telefoon, papiertje met 
tijdschema’s, partituren, de 
huissleutel, veiligheidsspeld en 
half verpulverde Kleenex moet 
opgraven. En het zijn niet 
alleen de bonnen die mijn zelf-
verzekerdheid tot een nulpunt 
terugbrengen. Het is al voor-
gekomen dat de speaker op de 
kiosk meldde dat er autopapie-
ren van HR-�7-DV gevonden 
waren. Mijn auto! Of dat onze 
commandant lachend met één 
witte handschoen achter mij 
stond terwijl ik twee minuten 
voor de optocht, radeloos, 
hiernaar zocht. Maar zwijg 

over de bonnen. Net wanneer 
ik een rondje geef, kan ik ze 
niet vinden. Dus even lenen en 
nieuwe halen. Een blamage. 

Je wilt het niet weten hoeveel 
bonnen ik thuis heb liggen 
van voorbije feesten. Of hoe 
vaak ik twee dagen na een feest 
mijn spierwitte overhemd uit 
de was haal met een enorme 
vlek rond het borstzakje. Oh, 
… de bonnen?! Niets aan de 
hand ervaren schutter, knoei 
maar lekker verder! Heerlijk 
toch?!
 
 Leon Franssen

Column

Installatie keizerspaar Buggenum 
BUGGENUM - Op zon-
dag 24 januari 20�0 zal het 
keizerspaar Joop van Hoef 
en Ria Bergh officieel geïn-
stalleerd worden tijdens de 
Aldegundisviering van schutte-
rij St.-Aldegundis Buggenum. 
Joop van Hoef werd keizer 
door in drie opeenvolgende 
jaren de koningsvogel af te 
schieten. De installatieviering 
vindt om �0.30 uur plaats 
in de St.-Aldegundiskerk in 
Buggenum. Van �5-�8 uur is 
er gelegenheid om het keizers-
paar te feliciteren bij cafézaal 
’t Veerhuis, Dorpsstraat �00 
Buggenum
  Schutterij St. Aldegundis 

Buggenum
st.aldegundis.buggenum@home.nl

Jubilarissen 
Buggenum

BUGGENUM - Tijdens 
de feestavond op zaterdag 
�0 oktober j.l. werden drie 
leden gehuldigd voor hun 
�2,5 jarig lidmaatschap bij 
de schutterij. Dit waren: 
mw. A.M. (Bets) Smeets-
Kuipers, mw. C.F. (Toos) 
Reijnen-Reijnders en G.M.J. 
(Ger) Reijnen.
Verder werd L.G.P. (Lau) 
van Bilsen vanwege zijn 
grote inzet bij de herop-
richting en de jaren daarna, 
benoemd tot Erelid van de 
schutterij.

g Het nieuwe keizerspaar Joop van Hoef en Ria Bergh, Buggenum.
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Gildebroeders uit Helden ontginnen op Neerse hei
“Die maghe vol gerechten, en deugt niet tot werken, noch tot vechten”

Uit de Maas- en Roerbode en 
Dagblad voor Noord-Limburg, 18 
november 1964 

‘Dreeske kreeg 
vrijgeleide van 
Pruisische koning
Hoe men op een zaterdagmid-
dag in de stromende regen 
op de Neerse hei kan zitten 
is een van die toestanden, 
waarin men geraakt, wanneer 
men tot de vriendenkring van 
de Heldense schutterij St.-
Lambertus behoort. Door toe-
doen van deze gildenbroeders 
hebben we al braadworsten en 
zwijnskoteletten gegeten, die 
een ferme aanslag betekenden 
op ons toch al zodanig aan de 
maat zijne lichaamsgewicht, 
dat oppassen voor een “beslag” 
de boodschap is; het was 
St.-Lambertus, die ons op de 
Neerse hei, terwijl een grauw 
en dreigend zwerk het land-
schap overkoepelde, de regen 
bij bakken neer gutste op het 
struikgewas, en de omstandig-
heden van dien aard waren, 
dat er langs wegen en velden 
geen hond te bekennen viel. 
Het was dan ook weer, waar-
voor een hond nog te goed is 
om er door te jagen.
De gildenbroeders waren er 
aan het “ontginnen” op een 
plak grond van 57.90 are, 
onlangs hun eigendom gewor-
den door aankoop uit handen 
van Niek-van-Gelissen-Hannes 
en Liza-van-Neerse-Wullem, 
woonachtig op de Struiken 
(Maasbree). Zij waren er op 
voor de schutterij “historische” 
grond bezig, die als “de bloed-
akker” betiteld zou mogen 
worden. Om dit alles te kun-
nen begrijpen, is het nodig, 
dat men weet, hoe in �726 de 
Heldenaar Andries Driesen, lid 
van het gilde, in deze omtrek 
bij de verdediging van de 

Heldense turfveldjes, die hier 
lagen, een dodelijke kogel heeft 
afgevuurd op een dief. Daar 
is destijds veel trammelant 
over geweest. De zaak werd 
aangebracht voor de Heldense 
schepenbank, die al zijn best 
heeft gedaan om Dreeske aan 
het gevang, of nog erger: aan 
de strop, te doen ontkomen. 
In hoogste instantie is zelfs 
Frederik Willem, koning van 
Pruisen, er aan te pas moeten 
komen. Deze vorst heeft uit-
eindelijk een vrijgeleidebrief 
voor Andries Driessen gete-
kend, welk document thans 
nog tot de archiefstukken van 
het Heldense gilde behoort.

g  Beeldje Dreeske.
 

Men dient voorts te weten, 
dat niet zo lang geleden op de 
thans in ontginning gebrachte 
grond een in weer en wind 
verroeste maar nog duidelijk 
als zodanig herkenbare “kogel-
tang” is gevonden; een soort 
knijptang waarmee destijds de 
ronde kogels werden gemaakt, 

welke als ammunitie voor de 
snaphanen dienden. Voor de 
gildenvoorzitter mr. Frans 
Haffmans, die als jurist het 
“Spitzengefühl” heeft voor dit 
soort dingen, was het sluitend 
bewijs geleverd: deze tang 
mocht dan weliswaar niet het 
“corpus delicti” zijn geweest, 
hier was sprake van een stille 
getuige, die na zoveel jaren de 
plak van Niek en Liza aanwees 
als “locus delicti”.

Geldverlegenheid
Hiermee is wel de historische 
belangstelling van de schutterij 
voor deze akker verklaard, niet 
echter haar ijzer om het nieu-
we bezit al meteen tot produc-
tie te brengen. Dit laatste vindt 
zijn oorzaak in de voortduren-
de geldverlegenheid, waarmee 
het gilde te kampen heeft. De 
akker mocht dan een waarde-
vol archiefstuk zijn, van een 
omvang, waarop geen enkele 
schutterij kan bogen, met 
praktische zin besloot men dit 
stuk rentegevend en daarmee 
waardevoller te maken.
De gedachte ging uit naar 
Canadabomen. Bij aanplant 
van 2000 stuks en gerekend 
met een uitval van �0 procent 
kunnen dergelijke bomen na 
�5 jaar een houtproductie 

opleveren van f 3500. Dit 
weten we uit de beste bron, die 
men zich maar kan wensen: 
oud-notaris Fr. Haffmans, 
vice-voorzitter van het 
“Bosschap”, die zaterdag ook 
van de partij was op deze his-
torische dag voor de schutterij, 
en met vaderlijke trots neer-
zag op zijn opvolger en zoon, 
wijl deze laatste een blauwe 
overall en laarzen om het lijf 
gegoten zaten en tot de meest 
manhafte figuur maakten, die 
de waardige Broederschap der 
Notarissen ooit in haar gelede-
ren heeft gezien.

4000 liter bier
Op den aard van schuttersgil-
denbroeders werd er nog even-
tjes doorgerekend: f 3500 staan 
gelijk met 4000 liter bier, dat 
is 80 vaatjes. Bijna triomfan-
telijk werd deze uitkomst aan 
de werkende schutters bekend 
gemaakt. “Dat maken we nog 
mee, Sef”, riep de voorzitter 
tegen Seuren-Sef, een der ver-
maardste leden van de schut-

g  Alvorens het gilde de grond 
op de Neerse hei kan herbe-
planten, moet het struikgewas 
gekapt worden. Op de voor-
grond Wiel Verbong en Jac 
Kranen.
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terij, die juist met een voldaan 
gezicht een berkenboompje 
tegen de vlakte had geslagen.
Hoezeer deze het voorzicht 
ook kon waarderen, en hoezeer 
de hoeveelheid van 80 vaatjes 
ook tot zijn verbeelding sprak, 
de termijn van �5 jaar achtte 
hij een bezwaar. Seuren-Sef 
vreesde, dat tegen die tijd het 
bier hem nog wel zou sma-
ken, maar toch niet zo goed 
als thans. “Ge kos mien part 
waal get iërder gaeve!”, zei 
hij. Maar dat ging natuurlijk 
niet op. Op die manier zou de 
bezitsvorming van het gilde in 
een bedenkelijke bierspecula-
tie kunnen ontaarden. Ja, het 
gevaar ware niet denkbeeldig, 
dat er aan voorschotten meer 
zou worden opgenomen dan 
er – over �5 jaar – uiteindelijk 
uit te keren zal zijn. De akker 
zou het gilde tot schuldenaar 
van de brouwerijen maken, 
instede de vereniging tot rijk-
dom brengen.

Dove neut
Intussen bleken de mannen 
van het gilde geenszins onge-
voelig voor de oude wijsheid 
dat, wie spaart geen “dove 
neut” bewaart. Met dubbele 
ijver sloegen en hakten ze in 
op de struiken en boompjes, 
die plaats moesten maken voor 
de kostelijke Canada’s.
De junioren waren zo ijverig 
als bosmieren om takken en 
twijgen aan te slepen voor de 
brand, die Pierre-van-de Post 
had aangelegd, zodat deze 
nijvere postambtenaar handen 
te kort kwam en zich meer 
dan wie dan ook in het zweet 
werkte, wat nu juist –zoals 
boze tongen beweerden – niet 
zijn bedoeling was geweest.

Kloostersnert
Er was al een beduidende kaal-
slag ontstaan, toen de mannen 
bijeen werden geroepen voor 
de middagpot, die geschaft 
werd onder een provisorisch 
opgeworpen tent. Daar werd 
een erwtensoep gegeten! In 
70 liter waren 30 hieltjes ver-

werkt. Een soep, waarmee ’n 
aardig dammetje in de maag 
gelegd kon worden, en die over 
de Neerse hei een geur deed 
drijven, welke aan het vele 
water, dat er reeds viel, nog het 
een en ander toevoegde, dat de 
gildenbroeders uit de mond 
liep.
De schuttersvrouwen, die 
waren meegekomen met het 
soeptransport, werden bijna 
onder de voet gelopen bij de 
uitdeling van de kostelijke 
spijs, in het klooster bereid 
door zuster Henrica, die 
voor ons heeft waar gemaakt, 
dat kloostersnert op één 
lijn gesteld kan worden met 
zulke voortreffelijke zaken als 
Klooster-brau, Kloosterbalsem 
en Kloostervrouw-melisse-
geest.

Het biertje, dat nadien (uit 
de lopende middelen van de 
schutterij) werd geconsu-
meerd, kwam wel niet van 
de Trappisten, maar het had 
gekund, zo wel bekwam het 
allen.
Wat deerde het de schutten 
nog, dat het eigenlijk geen 
weer was bij zulk een leven op 
de Hei?
Het St.-Lambertusgilde wordt 
als geen ander op verrassende 

wegen gevoerd, want – nadat 
eenieder de buik rond had 
gegeten als een abt – plotseling 
verschenen ook de burgemees-
ter van Neer en de wethouders 
met de gemeentesecretaris van 
Helden op de ontginning. Zij 
bleken te zijn gekomen voor 
de onthulling van een beeldje, 
dat Dreeske, den vrijgeleidene, 
moet voorstellen, en bij de 
schutterij zal worden ingelijfd. 
De karakteristieke kop van de 
geduchte schutter deed de bur-
gervader van Neer uitroepen: 
“Daar heb je de bandiet!”, doch 
de Heldense vroede vaderen 
zagen er terecht de verdedi-
ger van lijf en goed der oude 
Heldenaren en mitsdien een 
voortreffelijk gemeentenaar in.
Bij gebreke aan een tegenwoor-
dige koning in Pruisen was 
loco-burgemeester Herman 
Reynen in alle opzichten de 
aangewezen figuur om de 
onthulling te verrichten. Hij 
wist daarbij de Pruisische 
sfeer van “kort en krachtig” 
uitstekend te treffen, onthield 
zich van uitlatingen, die – na 
zoveel eeuwen – de gevoelens 
van Neer zouden kunnen 
kwetsen, en prees de schut-
terij om de ver vooruitziende 

blik, waarmee zij toekomstige 
behoeften onder ogen ziet, 
zodat zelfs de burgemeester 
van Neer het zich tot een eer 
ging rekenen, dat het gilde het 
Canadabomenbedrijf in zijn 
gemeente gevestigd heeft. 
Nog even heeft na deze plech-
tigheid het gilde getracht ver-
der te werken aan de ontgin-
ning, doch met alle waardering 
voor de goede bedoeling zag 
werkmeester Geer wel in, dat 
na die erwtensoep, niet meer 
het uiterste gevergd mocht 
worden. Dat hier – enigermate 
– opging:
“De maghe vol gerechten
En deugt niet tot werken noch 
tot vechten”
Of, om het met Kant te zeggen, 
zoals het St.-Lambertusgilde 
het vaker met kant doet:
“Het grootste genoegen, zon-
der enig bijmengsel van wal-
ging, is, in gezonde toestand, 
rust na de arbeid”.
Nu het St.-Lambertusgilde 
bevond zich in een uitermate 
gezonde toestand, die regen-
vlagende zaterdagmiddag op 
de Neerse hei …..

 M.P.’

g  Kloostersnert: Sefke Reinders 
(vice-voorzitter) laat zich de 
erwtensoep goed smaken.

 

Koningen
- Gert Geudens St.-Joris Wessem
- Hay Huys St.-Sebastianus Sevenum
- Gé Bexkens St.-Jan Grubbenvorst
- Vic Wilms St.-Lambertus Broeksittard
- Broer Smeets Kon. St.-Sebastianus Voerendaal
- Ben Ophelders HH. Petrus & Paulus Susteren
- Jos van Cruchten St.-Nicolaas Susteren
- Frans Beaumont St.-Joseph Buchten
- Gideon Kentgens St.-Rochus Stevensweert
- Rob Deuss St.-Martinus Born

Koningsvogel  
Grote Brogel
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Terreinverlies bij het schieten
 door Luc Wolters

Terwijl de laatste schutterijen werken aan de realisatie 
van de verplichte kogelvanger voor het oefenschieten, 
doen zich enkele ontwikkelingen voor die onze aandacht 
vragen op dit gebied. Bondsvoorzitter Henk Vranken en 
schutterijpreses Frans Brouwer gaven een toelichting op 
de schietwedstrijden van een bondsschuttersfeest.

Schieten in Maasbracht
2� Juni was een historische dag 
voor de heropgerichte schut-
terij St.-Andreas Maasbracht. 
Het was volgens voorzitter 
Brouwer voor het eerst sinds 
56 jaar, dat er – tijdens het 
bondsschuttersfeest – weer 
geschoten werd in Maasbracht. 
Het was ongekend druk, het 
liep gesmeerd, het was kort 
gezegd een prachtfeest. Totdat 
vlak erna een omwonende 
meldde dat zijn woonhuis 
‘onder vuur’ had gelegen. De 
schade werd omgaand met 
gemeente en schuttersbond 
in ogenschouw genomen en 
de bewoner werd schadeloos-
stelling toegezegd. Wel wilde 
de gemeente de oorzaak 
kennen en stelde een onder-
zoek in. Hieruit bleek dat 
inderdaad een aantal kogels 
terecht is gekomen op en nabij 
een woning en auto aan de 
Bosserhof in Echt-Susteren. 
Dit heeft kunnen gebeuren 
doordat ‘een samenloop van 
omstandigheden heeft geleid 
tot een afwijking van het 
schootsveld’, zo luidt de con-

clusie. Zo was bij de bepaling 
van het schootsveld onvol-
doende duidelijkheid over het 
referentiepunt midden in een 
bosschage. Tevens hebben de 
weeromstandigheden een rol 
gespeeld: er was sprake van 
een zich ontwikkelend onweer, 
dat lokaal niet tot buien leidde, 
maar wel voor windvlagen 
zorgde. Door de stevige wind 
kregen kogels een afwijking 
waardoor een aantal buiten het 
schootsveld terechtkwam.

Naar de krant
Echter ondanks dat het 
externe onderzoek binnen 
een maand werd opgeleverd 
en ondanks de toegezegde 
schadevergoeding, stapte de 
bewoner naar de krant. Om 
zijn verhaal als gedupeerde 
te onderstrepen, had hij ken-
nelijk enkele kogels uit het 
schootsveld opgeraapt om die 
aan krantenlezend Limburg 
te demonstreren. Tezelfdertijd 
verschenen er publicaties dat 
ook het schootsveld van het 
OLS in Neer niet waterdicht 
zou zijn geweest, waardoor 

enkele kogels erbuiten terecht-
kwamen. Het hoeft geen 
betoog dat elke kogel buiten 
het schootsveld er een teveel 
is maar ook dat dergelijke 
berichten in de pers het schie-
ten in de vrije lucht geen goed 
doen. Er wordt namelijk alles 
aan gedaan om de veiligheid 
te waarborgen en de met de 
overheid in gezamenlijkheid 
vastgestelde omvang van het 
schootsveld te garanderen. 
Onder meer de stringente en 
consequente controles op de 
mondingsnelheid dienen hier-
toe. Mogelijk levert het ook 
problemen voor de verzekering 
van een schuttersfeest.

Zet je eigen 
schootsveld uit
Binnen de OLS federatie is de 
schietcommissie sinds vorig 
jaar actief in het voorlichten 
van de schutterijen die een 
bondsfeest organiseren. Hierin 
wordt expliciet stilgestaan bij 
de opzet en de inrichting van 
het schootsveld. Ook komen 
de verantwoordelijkheden van 
de diverse, bij het schieten 
betrokken, personen aan de 
orde zoals de wedstrijdleider, 
de buksmeester, de schutter, de 
baancommandant, de schoots-
veldbewaker en de optekenaar. 
Op de site van OLS-buksmees-
ter (http://sites.google.com/
site/olsbuksmeester/) worden 
onder de rubriek ‘schootsveld’ 
al deze aandachtspunten nader 

belicht. Ook is een voorbeeld-
overlay aangemaakt, voorzien 
van toelichting, waarmee een 
schootsveld geprojecteerd 
kan worden via google earth. 
Hiervoor is het programma 
‘Google Earth’ nodig, dat gratis 
gedownload kan worden vanaf 
http://earth.google.com/

Voor eigen publiek
In de tussentijd wordt het in 
diverse gemeenschappen steeds 
moeilijker om een bondsschut-
tersfeest te houden, waarbij in 
de vrije lucht geschoten kan 
worden. Soms ligt het terrein 
van het schiet zo ver buiten 
de bebouwde kom, dat er een 
optocht trekt door onbewoond 
gebied of dat de optocht op 
een andere plek plaatsvindt 
dan het feest zich afspeelt. Het 
spreekt voor zich dat beide 
situaties de betrokkenheid van 
een dorpsgemeenschap bij de 
schutterij en het schuttersfeest 
doen afbrokkelen. De wedstrij-
den op het feestterrein worden 
dan noodgedwongen alleen 
voor ‘eigen publiek’ afgewerkt, 
hetgeen natuurlijk nooit de 
bedoeling kan zijn. Het schut-

tersfeest dient juist 
om anderen hiervan 
te laten genieten. 

Terrein verliezen
Helaas moet dus 
vastgesteld worden 
dat gemeenten bij 
de planning van 
nieuwbouw en 
ruimtelijke ordening 
doorgaans verzuimd 
hebben om een 
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MAASBREE – In het week-
end van 4, 5 en 6 september 
is onder grote belangstel-
ling het nieuwe schutter-
sterrein aan de Schorweg 
te Maasbree geopend. Op 
donderdagavond was er voor 
de sponsoren een bijzonder 
sfeervolle avond en was aan 
hen de eer om het nieuwe 
onderkomen van schutterij 
St.-Martinus in ogenschouw 
te nemen. Vrijdagavond 
een optreden van feestband 
Khick; geen grote drukte 
maar wel een gezellig sfeer-
tje. Zaterdagmiddag was dan 
de officiële opening. Na vele 
loftuitingen over en weer 
waren het wethouder Wim 
Hermans en voorzitter Twan 
Smets van de schutterij, die 
de schaar ter hand namen en 
het lint doorknipten. Hiermee 
was het nieuwe clubgebouw 
officieel geopend. Hierna 

zegende pastoor Verbong het 
nieuwe terrein en gebouw in. 
De kanonniers van schutterij 
St.-Antonius & St.-Petrus uit 
Baarlo losten vervolgens drie 
schoten met het kanon en 
lieten hiermee aan de Breetse 
bevolking weten dat het zo 
ver was. ’s Avonds was er 
receptie ter gelegenheid van 
deze opening, waarbij vele 
zusterverenigingen uit de bond 
Juliana acte de présence gaven! 
Zondag was het topdag. Het 
betere weer zorgde voor nog 

meer sfeer op het schutterster-
rein. Velen kwamen de nieuwe 
accommodatie bekijken en de 
schutterij mocht veel com-
plimenten ontvangen. Ook 
kwamen vele schutterijen uit 
Midden- en Zuid Limburg een 
kijkje nemen naar de nieuwe 
kogelvangers. Tegen de klok 
van 20.00 uur keerde de rust 
weer terug op het fraaie schut-
tersterrein en kon de schutterij 
terugkijken op een geslaagd 
openingsweekend. Bestuur 
en leden van schutterij St.-

Martinus danken iedereen 
voor het bezoek en de leuke 
reacties en complimenten die 
zij voor hun prestatie mochten 
ontvangen. De schutterij heeft 
na twintig jaar getouwtrek de 
beschikking over twee nieuwe 
wattenbak kogelvangers gele-
gen op een grote schutters-
wei. Het schuttershuis is een 
juweeltje geworden. Bijzonder 
ruim van opzet en voorzien 
van alle faciliteiten. Voor foto’s 
van de opening, zie: www.
schutterijsintmartinus.nl

Schuttersterrein Maasbree geopend
h  Het nieuwe schutterslokaal in Maasbree is 

een visitekaartje voor de vereniging.

vaste plek in te ruimen voor 
het schieten van de schutters, 
zoals Fred Hannen al geruime 
tijd betoogt. Dit terwijl 
schutterijen toch de oudste 
verenigingen zijn met dito 
gebruiksrecht, zou je zeggen. 
Het is zelfs zo ver gekomen dat 
er, uit de nood geboren en met 
veel kunst- en vliegwerk, al 
incidenteel een paar schutters-
feesten met schietwedstrijden 
geheel en al op kogelvangers 
hebben plaatsgevonden. Dat 
dit mogelijk is – weliswaar bij 
verenigingen met een groot 
aantal eigen kogelvangers en 
met een groot schootsveldpro-
bleem – zou politici kunnen 
sterken in de overtuiging dat 
dús schuttersfeesten op kogel-
vangers mogelijk zijn. Dat zo’n 
schuttersfeest echter door loca-
tieproblemen steeds minder 
toeschouwers trekt, aldus extra 
lawaaioverlast met zich mee-
brengt en amper nog lucratief 
is en dus niet uitnodigt om 

op touw te zetten waarbij met 
de organisatie veel vrijwillige 
inzet gemoeid is, terwijl het 
juist een van de belangrijkste 
bronnen van inkomsten zou 
moeten zijn, wordt door die 
bestuurders niet ter kennis en 
ter harte genomen. Zo verlie-
zen de schutters steeds meer 
terrein.

Samenwerking vereist
Hoe dan ook, terwijl de schut-
terijen qua ruimte steeds meer 
in het gedrang komen, laat 
de overheid ze toch niet val-
len. Zo toont de Provincie 
grote inzet om de Limburgse 
Handreiking te actualiseren 
en als uitgangspunt te han-
teren. In Maasbracht liet de 
gemeente Maasgouw de orga-
niserende vereniging evenmin 
in de steek. Om het betref-
fende bondsfeest op touw te 
zetten, werkten schutterij, 
bond en gemeente eendrach-
tig samen. De schutterij dient 

de vergunning en tekening 
in, de gemeente verleent de 
vergunning, verricht controle 
en zet (referentiepunten voor) 
het schootsveld uit. Ook de 
bond controleert de vergun-
ning, keurt het terrein, meet 
de mondingsnelheid en legt 
voorts een bepaalde verant-
woordelijkheid bij de bij het 
schieten betrokkenen. Er is 
dus een gezamenlijke betrok-
kenheid van schutterij, bond 
en gemeente bij een goed 
verloop van de schietwed-
strijden, ook nadat er een 
schadeclaim kwam, tot scha-
deloosstelling besloten werd 
en een rapport de oorzaak 
moest achterhalen. Een aantal 
aanbevelingen hieruit is bij 
het bondsfeest in Beegden al 
in praktijk gebracht, waaron-
der een ruimer schootsveld 
(op basis van de Handreiking 
Traditioneel Schieten 2009), 
dat in zijn totaliteit is uitgezet 
en niet op basis van twee refe-

rentiepunten. Op grond van 
die steun heeft Sint-Andreas 
Maasbracht kunnen besluiten 
om in 20�� het Zuid-Limburgs 
Federatiefeest in die plaats te 
houden.

Kortom:
•  Er wordt met de overheid 

samengewerkt voor de regu-
lering van het schieten, zowel 
op kogelvangers als op de 
vrije lucht. 

•  De schutterijen doen veel aan 
veiligheid, zowel opgelegd als 
uit eigener beweging.

•  Desondanks zijn er inciden-
ten, die op hun beurt ertoe 
dienen de veiligheidsvoor-
schriften aan te scherpen.

•  Toch verliezen de schutterijen 
telkens meer terrein als het 
gaat om het schieten op de 
vrije lucht. 

Foto’s: Fred Vliegen
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Wie kaatst…

Over broederschappen, en zo
 door Jos Gerits

In de vorige editie merkte ik op dat in de ‘Sjöttesjoël’ 
helaas nog geen aandacht is geschonken aan de 
schutterij als broederschap. Een gemis in tijden van 
voortschrijdende verhuftering. Ik hoefde niet lang 
te wachten op een uitnodiging om zelf een bijdrage 
over het fenomeen broederschap aan te leveren. 
Wie kaatst moet de bal verwachten. Nooit te bang 
om een handschoen op te pakken, kroop ik voor het 
computerscherm. 

De uitdaging bleek echter al 
snel groter dan gedacht. Als 
aandrager en pleitbezorger 
van de zogeheten ‘broeder-
schaptheorie’ binnen de 
geschiedschrijving over het 
Limburgse Schutterswezen, 
ken ik de belangrijkste feiten 
en argumenten om de stelling 
te onderbouwen dat schutte-
rijen op het �6e en �7e eeuwse 
Limburgse platteland vooral 
ook zijn opgericht als broe-
derschap. Maar hoe leg je aan 
�0- tot �2-jarigen uit dat onze 
schuttersgilden in die tijd als 
broederschap vooral ook een 
vereniging van gelijkgezinden, 
in menig opzicht zelfs lotge-
noten waren die elkaar morele, 
en soms zelfs financiële steun 
boden?

Een eerste indruk
Om de schutterij als broe-
derschap te kunnen duiden, 
moet je een beeld voor ogen 

halen van het leven op het 
Limburgse platteland in de 
�6e en �7e eeuw. Dat is abso-
luut niet eenvoudig, ook niet 
voor een historicus, maar in 
het Openluchtmuseum van 
Bokrijk (B) krijg je toch een 
goede indruk van wat wij als 
een redelijk relaxte levensstijl 
zien (zie foto’s). Men was zelf-
voorzienend, wat wil zeggen 
dat men in principe het eigen 
voedsel en de belangrijkste 
levensbehoeften als kleren en 
behuizing produceerde en/of 
bouwde. Bijzondere dingen 
werden van rondreizende 
marskramers gekocht of op de 
markt in de dichtstbijzijnde 
stad. Daar verkocht men ook 
eigen eieren, kippen, groenten 
en ander spul dat met huisvlijt 
was vervaardigd. Nieuws kreeg 
men van diezelfde marskra-
mers of ander rondreizend 
volk. De arbeidsproductiviteit 
was naar onze maatstaven heel 
laag. Er was altijd wel tijd voor 
een praatje en een glaasje in de 
nabijgelegen herberg. 

Rauw
Daarmee is niet gezegd dat we 
onze verre voorvaderen dus 
moeten benijden. Hun leven 
kende vooral ook rauwe en 
harde kanten. Ziekten (onder 
meer de pest) en tegenspoed 
waren een vaste levensgezel. 
Op de achtergrond speelde de 

80-jarige Oorlog (�568-�648), 
evenals de bij vlagen fel oplaai-
ende religieuze strijd tussen 
protestanten en de katholieke 
kerk van Rome (Reformatie en 
Contra-reformatie). En wan-
neer de oogst mislukte, waren 
er weinig of geen reserves, dus 
ontstond al te gemakkelijk 
hongersnood. Vanaf circa �550 
gleed Midden-Europa ook nog 
in een langdurige economische 
depressie waarin de heren en 
landeigenaren hun dalende 
inkomsten als gevolg van 
dalende graanprijzen op de 
boeren afwentelden. Dat deden 
ze door de pacht niet meer in 
natura (een behoorlijk deel 
van de oogst) op te eisen, maar 
in klinkende munten en tegen 
een vastgestelde pachtprijs. 
Dus moesten de boeren hun 
graan tegen lage prijzen verko-
pen om een hoog geldbedrag 
aan pacht te kunnen betalen. 
De vele dagloners kenden nog 
minder zekerheden. Bij elkaar 
betekende dit niet dat het per 
definitie slecht ging met de 
boeren op het Limburgse plat-
teland. Toch moeten we ervan 
uitgaan dat het onderliggende 
gevoel was in een aards tra-
nendal te leven. Temeer omdat 
de clerus hel en verdoemenis 
preekte: de ellende was het 
gevolg van de straffende hand 
van God! Ook al was men 
inmiddels in een ‘Nieuwe tijd’ 
(Renaissance) aanbeland, de 
eenvoudige lieden merkten 
daar nog bar weinig van. 
Hun ogen waren daarom op 
hogere sferen gericht onder het 
Middeleeuwse kerkelijk motto 
‘memento mori’, ofwel gedenk 
te sterven. 

Gemeenzaamheid
Als u het nog kunt volgen, 

dringen zich twee prangende 
vragen op: wat betekende 
dat alles voor de schutterijen 
op het Limburgse platteland 
en wat heeft dat met broe-
derschappen van doen? Het 
antwoord is relatief simpel: 
men zocht veiligheid, houvast 
en gemoedsrust binnen de 
eigen gemeenschap, ook wel 
gemeenzaamheid genaamd. 
Daar waar in de steden de 
ambachtsgilden uitgroeiden 
tot machtige belangenvereni-
gingen, waren de mogelijkhe-
den om zich te organiseren op 
het platteland veel beperkter. 
Tegen een schutterij die het 
nuttige (beschermende en/of 
politietaken) met het aange-
name (onder andere het vogel-
schieten) verbindt, konden de 
‘heren’ echter geen bezwaar 
maken. Sterker nog, zij boden 
zich aan als beschermheren. 
In die zin was de schutterij als 
broederschap een vereniging 
van gelijkgezinden die zich 
machteloos voelden tegenover 
alles wat hen overkwam en 
daarom als hechte vrienden 
of broeders (morele) steun bij 
elkaar zochten. 

Voorsprekers
Het broederschapkarakter 
kreeg echter vooral ook op 
het religieuze vlak vorm en 
inhoud. In alle reglementen 
van schutterijen uit de �6e 
en �7e eeuw werden de leden 
verplicht om de begrafenismis-
sen van medeschutters bij te 
wonen en jaarlijks – meestal 
op de patroonsdag – een ere-
dienst ter nagedachtenis van 
alle overleden broeders bij 
te wonen. Om deze ‘plicht’ 
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te compenseren, werd daar 
het jaarlijkse feestmaal aan 
gekoppeld. Bij die gelegen-
heid werd tevens het bier 
gedronken (ofwel verteerd) 
dat door het jaar als boete was 
opgelegd dan wel als donatie 
geschonken. Vandaar dat men 
dit ‘teerbier’ noemde. Daar 
is tot op vandaag in wezen 
niets in veranderd, zij het dat 
er nauwelijks nog boetes, laat 
staan in de vorm van bier, 
worden geheven en men er 
minder zwaar aan tilt wanneer 
de kerkdiensten niet worden 
bijgewoond. Daarmee is ook 
de functie van deze missen 

grotendeels in vergetelheid 
geraakt. Want wij leven niet 
in een aards tranendal. Alle 
ellende die ons overkomt, kun-
nen wij goeddeels verklaren. 
Dus heeft Petrus als poort-
wachter van de hemel voor ons 
nauwelijks nog een betekenis. 
Hoe anders was dat voor onze 
�6e eeuwse voorouders. Hen 
werd ingepeperd dat alleen in 
de hemel verlichting kon wor-
den gevonden: memento mori. 
En om in die hemel toegelaten 
te worden in het bewustzijn 
dat God voortdurend met een 
straffende hand toesloeg, had 
je zo veel mogelijk voorspre-

kers nodig. Dat wil 
zeggen nabestaanden, 
vrienden, kennissen 
en bekenden die voor 
je zielenheil baden. 
En dat was precies 
waartoe de schutters-
broeders zich regle-
mentair verplicht-
ten. Dat bood geen 
garanties, maar wel 
gemoedsrust.

Hoe vertel ik het mijn 
kinderen?
Hoewel ik zeer mijn best heb 
gedaan, realiseer ik me dat dit 
hoe dan ook geen gemakke-
lijk verhaal is. Ik zou het dan 
ook niet aan leerlingen van de 
basisschool willen voorscho-
telen, al was het maar omwille 
van de lengte. Vandaar dat 
ik een alternatieve versie heb 
gemaakt. Daar gaat ie:

Schutterij en 
broederschap
Net als een voetbalclub, fanfare 
of zangkoor, is een schutterij 
een vriendenclub. Schutters 
vinden het niet alleen leuk 
om met elkaar feest te vieren, 
maar gaan ook op een zeer 
sportieve wijze met elkaar de 
strijd aan. Het vogelschieten 
en de schietwedstrijden op ‘de 
hark met bölkes’ vallen daarbij 
het meest op. Maar de drum-
bands proberen ook mooiere 
muziek te maken dan die van 
de andere schutterijen. Tevens is 
het exerceren en marcheren een 

favoriete sport van Limburgse 
schutters.

Al deze schuttersactiviteiten 
leiden er automatisch toe dat 
een gevoel van verbroedering 
ontstaat. Dat wil zeggen dat de 
schutters een hechte band met 
elkaar ontwikkelen. Vrienden 
worden dan broeders, die het 
niet alleen leuk, maar ook 
belangrijk vinden om dingen 
met en voor elkaar te doen. Niet 
achter het computerscherm of 
via sms, maar door elkaar te 
ontmoeten, met elkaar te praten 
en te dollen. 

Dat doen schutters al eeuwen 
lang. Vandaar dat de schut-
terijen in de tijd dat ze werden 
opgericht ook wel broederschap-
pen werden genoemd. Letterlijk 
betekent dat ‘een vereniging van 
broeders’ die iets met elkaar 
hebben en voor elkaar klaar 
staan wanneer dat nodig is.

Jubilarissen
25 jaar
-  J.M.J. (John) Claessen  St.-Joseph Vijlen
-  W.A.M. Corstjens  St.-Barbara Tungelroy
-  S. Cuijpers  St.-Anna Merum-Herten
-  M.H.H. Dirrix  St.-Maternus Wijlre
-  R.I.H. Dodemont  St.-Joseph Vijlen
-  M.E. Eijck-Voncken  St.-Maternus Wijlre 
-  A.M.H. van Herten  St.-Michaël Ool-Herten
-  K. Janssen-Houben  St.-Gregorius Visserweert-Illikhoven
-  P.H.E. (Hub) Leenders  St.-Joseph Vijlen
-  G. Metsemakers  St.-Anna Merum-Herten
-  L.M.P. Moonen  St.-Oda Boshoven-Weert
-  M.G. Moonen  St.-Catharina Stramproy 
-  W.L. van Montfort-van Deursen St.-Willibrordus Meijel 
-  Ellie Ogier  St.-Petrus Kelpen-Oler
-  Sjaac Ogier  St.-Petrus Kelpen-Oler
-  H.C.T.J. van Rooy-Verschuren St.-Nicolaas Meijel
-  D.T.M. Thijssen-Janssen  St.-Nicolaas Meijel
-  P.A.J.M. Tiel  St.-Michaël Ool-Herten
-  M.G.H.M. Timmermans-Peeters   St.-Nicolaas Meijel
-  M.A.J. Verschuren  St.-Nicolaas Meijel
-  J.C.M. Verschuren-Smolenaars St.-Nicolaas Meijel
-  A.E.H. Verstappen-Knapen  St.-Willibrordus Meijel
-  H.G. Westerhof  St.-Maternus Wijlre

40 jaar
-  H.J. van den Boorn  St.-Maternus Wijlre
-  M.H. Cruijsberg  St.-Martinus Tegelen
-  W.C.G. Didden  St.-Maternus Wijlre
-  J.H. Hazen  St.-Maternus Wijlre
-  A.J.A.M. Hensgens  St.-Maternus Wijlre
-  L.W.P. Heijlen  St.-Barbara Tungelroy
-  J.H. Kanters  St.-Michaël Ool-Herten
-  H.P.Th. Kuppens  St.-Catharina Stramproy
-  J.A.F. Naus  St.-Hubertus Kessel
-  Jo Pouls  St.-Hubertus Manestraat (B)
-  A.A.C. Roumen  St.-Michaël Ool-Herten

50 jaar
-  A.H.J. Basten  St.-Willibrordus Meijel
-  W.J.M. Briels  St.-Jacobus Hunsel
-  J.G. Kneepkens  St.-Oda Boshoven-Weert
-  C.H.J. Ottenheijm  St.-Hubertus Kessel
-  H.A.L. Raemakers  St.-Catharina Stramproy
-  J.J.J. Vandeberg  St.-Paulus Epen

60 jaar
-  Leo Timmermans  St.-Hubertus Manestraat

60 jaar Erelid OLS
-  P.A.H. van Lierop  St.-Oda Boshoven-Weert
-  G. Scheren  HH. Eligius & Juliana Schinveld
-  H.G. Vaessen  St.-Oda Boshoven-Weert
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Persoonlijk kampioenschap EMM
LEUKEN-WEERT – Zaterdag 
29 augustus werd er op het 
terrein van schutterij St.-Job 
Leuken de schietwedstrijd 
gehouden om het persoonlijk 

kampioenschap van de Bond 
EMM. Om tien uur begonnen 
�88 personen aan deze wed-
strijd: �06 uit de A-klasse, 62 
B-klasse, �0 jeugdklasse en �0 
senioren. Hoewel de weersom-
standigheden met wind, zon 
en wolken niet in het voordeel 
van de schutter waren, waren 
er toch meer dan 20 rondes 
van �0 schoten nodig, voor-
dat de winnaar bekend was. 
Werd gestart op stopjes van 
�x�x� cm., na 3 rondes werden 
die van 0,5x0,5x0,5 cm. het 
doel. Na een zeer spannende 
eindstrijd werd uiteindelijk J. 
Rutjens van St.-Petrus Kelpen-
Oler kampioen 2009.

  Thieu Timmermans

f
Winnaar J. Rutjens van  
St.-Petrus Kelpen-Oler.

A schutters      schoten
�.  J. Rutjens St.-Petrus Kelpen-Oler 233
2.  L. Briels St.-Antonius Stramproy 232
3.  M. Triepels St.-Petrus Kelpen-Oler 76
4.  R. Janssen St.-Barbara Leveroy 75
5.  S. Stultiëns St.-Willibrordus Meyel
6.  P. Smeets St.-Petrus Kelpen-Oler

B klasse        
�.  M. Bongers St.-Antonius Stramproy �52
2.  B. Rijks St.-Nicolaas Heythuysen 48
3.  M. Wijen St.-Sebastianus Laar 4�
4.  M. Verstegen St.-Antonius Stramproy 40
5.  N. van Lierop St.-Willibrordus Meyel 39

Senioren
�.  Chr. Corsten St.-Petrus Kelpen-Oler 37
2.  J. Stals St.-Lucie Nederweert 36
3.  T. Briels St.-Nicolaas Heythuysen �5

Jeugd
�.  B. Smeets St.-Petrus Kelpen-Oler 60
2.  R. Tullemans St.-Cornelius Swartbroek 42
3.  B. van Lierop St.-Nicolaas Meyel 30

Persoonlijk kampioenschap OLS
STOKKEM – Op 25 en 26 
april 2009 was in Stokkem 

geschoten voor het persoon-
lijk kampioenschap van de 

OLS-federatie. Om de win-
naar te bepalen, waren maar 
liefst �.�3� schoten nodig. De 

winnaars bij jeugd en senio-
ren werden tijdens de OLS-
najaarsvergadering gehuldigd. 

g  Het winnend trio bij de senioren, v.l.n.r.:  Leon Briels – St.-Antonius 
Stramproy (nr. 3), Thijs Deneer – St.-Joris Wessem (nr. 2), winnaar 
Jaak Veuskens – HH. Harlindis & Relindis Ellikom en president 
Michels.                                                                Foto: Fred Vliegen

g  De prijsuitreiking bij het jeugdkampioenschap, vl.n.r.: Laura 
Vranken – HH. Monulphus & Gondulphus I Maasmechelen (nr. 2), 
president Jos Michels, winnares Katheel Vandeursen – St.-Amandus 
Opglabbeek. Bram Hulsbosch, van Maasmechelen II, ontbreekt.

Foto: Fred Vliegen
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Persoonlijke kampioenschappen MLSB
WESSEM – Op �2 en �3 sep-
tember 2009 zijn bij schutterij 
St.-Joris uit Wessem de per-
soonlijke kampioenschappen 
van de Midden Limburgse 
Schutters Bond gehouden.
Van de �8� geplaatste schut-
ters namen �09 schutters van 
�2 verenigingen deel. Om �� 
uur werd gestart op punten 
van �x�x� cm. De eerste dag 
met een bleek zonnetje en een 
beetje wind. Later wisselde 
het weer zich af met zon en 
af en toe ‘n wolkenveld. Op 
het einde van de dag waren 
er nog �8 schutters over, die 
�56 punten (26 ronden) had-
den geschoten, te weten �� 
A-schutters, 3 (B), 2 (C), � (D) 
en � (E).
Op de zondag werd om �� 
uur hervat bij redelijk goed 
schietweer. Na 9 ronden van 
6 punten waren er nog �� 
schutters over. Ronde 36 t/m 
44 behelsde �8 punten waarna 
drie ronden van zelfs 90 pun-
ten per schutter. In ronde 45 
valt Wendy Linssen (Maasniel) 
af en in ronde 47 Thijs Deneer 
(Wessem). Als er dan nog 2 
schutters over zijn, komt de 
schiethark met punten van 
0,7x0,7x0,7 cm. en begint de 
echte finale. Na één ronde is de 
winnaar bekend. Wiel Derikx 
(Neer) mist een punt waar-

door Wim Bidlot (Wessem) 
algemeen kampioen wordt.

Alle schutters gefeliciteerd. 
St.-Joris Wessem dank voor 
de goede organisatie en het 
snelle en goede verloop van de 
schietwedstrijd en veel succes 
met de organisatie in 20�0.

  Secretaris MLSB   
Ron Maessen

Winnaars per klasse:
Kampioen Wim Bidlot St.- Joris Wessem 646 punten
A-klasse Wim Bidlot St.-Joris Wessem 646 punten
B-klasse mw. Marij Wijers  St.-Sebastianus Neer 25� punten
C-klasse mw. Wendy Linssen St.-Urbanus Maasniel 379 punten
D-klasse Ton Dierx St.-Joris Wessem 362 punten
E-klasse Cornel Bidlot St.-Joris Wessem 349 punten
F-klasse Jeroen Janssen St.-Joris Wessem 34 punten
Jeugdklasse Bas Notté St.-Urbanus Maasniel �2 punten

Algemeen klassement:
�  Wim Bidlot St.-Joris Wessem 646 punten
2  Wiel Derikx St.-Sebastianus Neer 645 punten
3  Thijs Deneer St.-Joris Wessem 589 punten
4  mw. Wendy Linssen St.-Urbanus Maasniel 379 punten
5  Ton Dierx St.-Joris Wessem 362 punten
6  Cornel Bidlot St.-Joris Wessem 349 punten
7  Marcel Drossaart St.-Michaël Thorn  285 punten
8  mw. Marij Wijers St.-Sebastianus Neer 25� punten
9  mw. Paula v.d. Meulenhof St.-Michaël Thorn 247 punten
�0 Roy Bongers St.-Petrus Roggel 238 punten

g  De winnaars van algemeen klassement (en van A-klasse) van de 
MLSB, v.l.n.r.: Thijs Deneer, St.-Joris Wessem (3e); Wiel Derikx, St.-
Sebastianus Neer (2e) en winnaar Wim Bidlot, St.-Joris Wessem.

Sound of nature
BANHOLT – Klaroenkorps 
Amicitia Banholt viert in het 
eerste weekend van september 
20�0 haar 50-jarig bestaan-
sjubileum. Ter gelegenheid 
hiervan wordt in navolging 
van het succesvolle ‘Sound 
of Nature’-festival uit 2005 
wederom een groots festival 
voor natuurblaasinstrumenten 
georganiseerd en wel op zater-
dag 4 september 20�0. Net als 
in 2005 staat onder andere het 
promoten en in stand houden 
van de korpsen met natuur-
blaasinstrumenten met hun 
specifieke geluid van klaroen 
of jachthoorn voorop.

Het festival is met name 
geconcentreerd op de kla-
roen- en jachthoornkorpsen. 
Deze korpsen hebben door 
hun specifieke en karakteris-
tieke ‘sound’ een speciale plek 

in de muziekwereld. Gestart 
wordt met een streetparade 
met deelname van korpsen 
aan optocht met defilé (�7.00u 
o.v.). Tijdens de eerste helft 
presenteert ieder korps zich 
afzonderlijk, tijdens het tweede 
deel wordt getracht korpsen te 
combineren. Het defilé vindt 
plaats op een afgezet straten-
parcours. Hierna volgen er 
showoptredens door diverse 
korpsen op het taptoeterrein 
(�9.00u). Ook gezamenlijke 
optredens zijn mogelijk. De 
taptoe wordt afgesloten met 
een optreden door alle korp-
sen samen (2�.00u), waarna 
verbroedering. Bij interesse 
in deelname kunt u contact 
opnemen met het secretariaat 
van Amicitia Banholt secreta-
riaatamicitiabanholt@hotmail.
nl Meer informatie, zie: www.
amicitiabanholt.nl 
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Persoonlijk kampioenschap RKZLSB
MARGRATEN – Aan 
de vooravond van het 
bondsschuttersfeest 
in Margraten werden 
aldaar de persoonlijke 
kampioenschappen van de 
RKZLSB gehouden. 

Hieraan werd door 53 schut-
ters van eerste zestallen en 
34 schutters van B-zestallen 
(of drietallen) deelgenomen. 
Vooraf werd de mondings-
snelheid gemeten, evenals bij 
de start van het bondsfeest, 
waarbij één vereniging wegens 
overschrijding van daarvan 
niet meedong naar de prijzen. 
De eenvoud van het systeem 
heeft zich in he afgelopen jaar 
bewezen. A-schutters moe-
ten honderd treffers doen en 
B-schutters vijftig. Zodra dit 
aantal bereikt is, hebben ze 
niet alleen een zilveren schildje 
verworven, maar bovendien 
een plaats in de finale. Deze 
werd door zes schutters uit de 
A- behaald en drie uit de B-
categorie. Het eindklassement 
werd in de finale bepaald aan 
de hand van precisieschoten. 
Wie het minste aantal straf-
punten behaalt (‘uit het lood 
geschoten’) wint de persoon-
lijke titel. De uitslagen treft u 
hieronder aan. In totaal wer-
den bij het bondskampioen-
schap 2.0�7 schoten gelost.

 Luc Wolters

A-schutters met 100 punten,  
eindklassement door precisieschoten:
�.  Jef Douven,  Mechelen
2.  Leo Ernes,  Simpelveld
3.  Robert Blom,  Wijlre
4/5.  Loe Senden,  Mheer
4/5.  Peter Lindenlauf,  Mechelen
6.  Robert Bartels,  Voerendaal

B-schutters met 50 punten,  
eindklassement door precisieschoten:
�.  Roger Lebon,  Strucht
2.  Peter Wiendels,  Voerendaal
3.  Sander Herberichs,  Eys

Foto’s: Fred Vliegen

A-1. Jef Douven g  A-2. Leo Ernes g  A-3. Robert Blom

g  A-4/5. Loe Senden g  A-4/5. Peter Lindenlauf g  A-6. Robert Bartels

g  B-1. Roger Lebon g  B-2. Peter Wiendels g  B-3. Sander Herberichs

Adreswijzigingen

Sint-Sebastianus 
Spekholzerheide
De nieuwe secretaris is: 
Piet Carlitz
Nassaustraat 4
6463 AT Kerkrade
E-mail: andre.
sogeler@�2move.nl
 

Het dagelijks bestuur  
bestaat uit:
Jos Sijstermans, voorzitter; 
045-54267�7 / 06-44382�35
Piet Carlitz, secretaris; 045-
5458288
André Sogeler, penningmees-
ter/buksmeester; 045-54�8230

Sint-Sebastianus Mechelen
De nieuwe secretaris is:
Jeroen Kockelkoren
Malleziep 27
628� NP Mechelen
Tel.: 06-30�56�30
E-mail: jeroen_kockelkoren@
hotmail.comDe pin van het Limburgs 

Schutterstijdschrift met het 
Limburgsymbool is er voor alle 

abonnees.
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Trommelclinic Holtum

HOLTUM – Op 2� maart 20�0 
vindt in Holtum een ‘play-in’ 
voor tamboers plaats. Theo 
Lodewick, die eerder in het 
LS geportretteerd werd (zie 
LS 83, pag. 37), zal ingaan op 
het trommelen en zijn systeem 
toelichten. De bijeenkomst is 
gericht op kennisoverdracht.

g Trommelexpert Lodewick.
Foto: Fred Vliegen

Voorzitter St.-Lucie Nederweert onderscheiden
NEDERWEERT – 
Vrijdagavond �8 september 
ontving Wim van de Voort, 
voorzitter van schutters-
gilde St.-Lucie, uit handen 
van burgemeester Evers van 
Nederweert een koninklijke 
onderscheiding. Om �9.00 
uur waren Wim en zijn part-
ner Annie onder de muzikale 
klanken van het klaroenkorps 
naar het clublokaal gebracht, 
waar het college van B&W, 
familie, vrienden en bekenden 
de decorandus al stonden op 
te wachten. In zijn toespraak 
memoreerde de burgemeester 
de vele verdiensten van Wim 

voor het schuttersgilde, maar 
ook voor diverse andere ver-
enigingen waar hij deel van 
uitmaakte. Wim heeft zich 
bij het schuttersgilde vooral 
ingezet voor een nieuw club-
gebouw met schietaccom-
modatie, maar ook was hij de 
stimulator bij de organisatie 
van bondsfeesten van de Bond 
EMM, taptoes en majorette-
concoursen van de Limburgse 
Bond van Tamboerkorpsen. 
Tevens was Wim vele jaren 
actief als voorzitter en wagen-
bouwer van v.v. De Schuuvers. 
In mei 2009, bij het gouden 
jubileum van voetbalvereni-

ging Eindse Boys, werd Wim 
nog gehuldigd voor zijn 50-
jarig lidmaatschap, waar hij als 
voetballer, leider en grensrech-
ter, maar thans als vutter/klus-
jesman nog veel betekent. Ook 
zijn inzet bij het opbouwen 
en afbreken van de Festeinder 
mogen hier niet worden verge-
ten. Kortom een verenigings-
man in hart en nieren. Wim en 
Annie, van harte gefeliciteerd 
met de onderscheiding Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau.

  Thieu Timmermans
g  Decorandus Wim van de 

Voort, Nederweert.
  

Jo Vandeberg koninklijk onderscheiden
EPEN – Zaterdag 7 november 
vierde Jo Vandeberg zijn 50-
jarig jubileum bij schutterij 
St.-Paulus Epen. De jubilaris 
werd met echtgenote door de 
schutterij aan huis afgehaald 
waarna naar de kerk werd 
gemarcheerd, waar pastoor Rik 
van de Berg een feestelijke H. 
Mis verzorgde. Het kerkelijk 
zangkoor zorgde voor fraaie 
liederen. Na de Mis ging het 
naar schutterslokaal Café 
Sport, alwaar de huldiging 
plaatsvond. Voorzitter Ivo 
Alleleijn hield een toespraak 
vol lof. Jo, die van �959 tot 
�979 tamboer was en van 200� 
tot 2009 voorzitter, werd met 
de gouden verenigingsmedaille 
onderscheiden en voor zijn 
vrouw Riny was er een mooie 
bos bloemen.
Burgemeester Van den Tillaar 
van de gemeente Gulpen-
Wittem kwam een koninklijke 
onderscheiding uitreiken. 
Jo werd benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau. 
Harmonie Inter Nos uit Epen 
bracht hem de bijbehorende 

serenade. Of dit nog niet 
genoeg was, werd hem ook 
de gouden OLS-medaille met 
kroontje en de bondsmedaille 
van de RKZLSB door voorzit-
ter Gorissen uitgereikt. De 
Epense gemeenschap en vele 
verenigingen brachten hierna 
alle hun felicitaties aan de 
jubilaris. De receptie werd 

afgesloten met een mooie en 
druk bezochte feestavond tot 
in de late uurtjes. Dank aan 
eenieder die hieraan heeft bij-
gedragen.

  Schutterij St.-Paulus Epen 
Monique Bessems-Deckers, 
secretaris

g Gouden jubilaris Jo Vandeberg met echtgenote.
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Onder de Schietboom
Frans Steffanie uit 
Wessem gehuldigd
WESSEM – Op donderdag 2� 
mei 2009 heeft Frans Steffanie, 
lid van schutterij St.-Joris 
Wessem, een zilveren EGS-
onderscheiding ontvangen. Dit 
als blijk van waardering voor 
zijn 60-jarig lidmaatschap van 
de OLS-Federatie en de vele 
verdiensten voor het schutters-
wezen, die bestaan uit:
-  Lid OLS-Federatie sinds �949 

bij St.-Anna Merum en vanaf 
�979 bij St.-Joris Wessem

-  Hiervan officier sinds �990 
tot heden

-  Diverse jaren OLS-schutter, 
zoals in Kelpen-Oler waar 5e 
plaats werd behaald

-  Lid ‘Witte Kipse’,  
de seniorengroep van schut-
terij Wessem

-  Coördinator inzameling ver-
schoten kogels

-  Medeverantwoordelijk voor 
het onderhoud van het 
schietterrein

-  In �999 opgenomen als 
schutbroeder in de Edele 
Eed Broederschap van de 
Soevereine Orde van de Rode 
Leeuw van Limburg en de 
Heilige Sebastianus.

-  2002: onderscheiden als 
Lid in de Orde van Oranje 
Nassau voor verdiensten in 
het schutterswezen.

g  Frans Steffanie ontving de EGS-medaille.

g  De jubilarissen v.l.n.r.: Alphons Hensgens, Math Dirrix, Henk van 
den Boorn, mevrouw Eijck-Voncken, Henk Westerhof, Wim Didden, 
Hein Hazen en Piet Godschalk.

  

Jubilarissen Sint-
Maternus Wijlre
WIJLRE – Op zaterdag 3 
oktober huldigde schutterij 
St.-Maternus Wijlre acht jubi-
larissen, onder wie vier leden 
met een 40-jarig lidmaat-
schap, twee met 25 jaar en de 
beschermvrouwe en instruc-
teur met een 25-jarige staat 
van dienst. ’s Middags was er 
een Heilige mis in de Sint-
Gertrudiskerk, waarna eerst 
een interne huldiging in het 
Wielderhoes en aansluitend 
een receptie.

De vier smaragden jubilaris-
sen (40 jaar) zijn: Henk van 
den Boorn begon in �970 
als lid van de schietploeg, is 
luitenant-kolonel en penning-
meester en dat laatste al meer 
dan 30 jaar. In �973 maakte hij 
deel uit van het winnend OLS-
zestal. In �997 was hij koning. 
Wim Didden is in �968 in de 
drumband van de schutterij 
begonnen als klaroenblazer 
en dat doet hij nog steeds vol 
verve. Hein Hazen is sinds 

�970 lid van de schietploeg en 
dat tot heden toe. Daarnaast 
is hij schutterslokaalhouder. 
Alphons Hensgens is eveneens 
lid van de schietploeg, sinds 
�968. Ook hij behoorde tot het 
winnend OLS-zestal in �973.

Er zijn twee zilveren jubi-
larissen: Math Dirrix was 
eerder lid bij de Jonge Nobele 
Valkenburg. In �990 kwam hij 
bij Wijlre als klaroenblazer. 
Vanaf 2003 versterkt hij het 
peloton geweerdragers. Henk 
Westerhof is in �985 begonnen 

als grenadier. In �993 werd hij 
schutterskoning en in �998 
werd hij benoemd tot 2e luite-
nant. Hij is al jaren 2e schiet-
meester en was bestuurslid van 
�990 tot 2006.
Tevens wordt aandacht besteed 
aan het feit dat de schutterij al 
25 jaar gesteund wordt door 
beschermvrouwe, mw. Eijck-
Voncken. Daarnaast wordt 
de drumbandinstructeur Piet 
Godschalk gehuldigd, die al 
25 jaar het muzikale deel van 
de schutterij onder zijn hoede 
heeft.

Kris Snyders volgt zijn 
broer als koning op
MAASMECHELEN – Op 
zondag 6 september hield 
schutterij HH. Monulphus & 
Gondulphus 2 haar jaarlijkse 

koningsvogel-
schieten. Om 
�3h30 verza-
melden 36 leden 
in uniform op 
het schietterrein 
voor de optocht 
door de nabij-
gelegen woon-
wijk. Dit onder 
begeleiding 
van de lokale 
politie van 
Maasmechelen. 
De optocht ver-
liep probleem-
loos behalve dan 

voor een marketentster wier 
kniekousen telkens afzakten. 
De koningsvogel voor de 
jeugd, een bonte specht, werd 
volledig eigenhandig getekend 
door Madeleine Salden. Zij 
haalde haar inspiratie uit het 
dagelijkse bezoek van een 
bonte specht in haar tuin 
tijdens de voorbije winter-
periode. De 
vier jeugdleden 
schoten beurt 
om beurt met de 
luchtkarabijn. 
Uiteindelijk eiste 
Yann Conings de 
titel van jeugdko-
ning op door de 
bonte specht naar 
beneden te doen 
vallen. Tijdens 
de kerstviering 

van de schutterij zal Yann een 
zilveren schild ontvangen als 
blijvend aandenken.
Er waren acht heren, ouder 
dan zestien jaar, die streden 
om de koningstitel. Dit aantal 
lag lager dan in voorgaande 
jaren maar allen ambieerden 
wel voor �00% de konings-
titel. Ze schoten gelijktijdig 

g  Het schuttersgezin Snyders met v.l.n.r.: konin-
gin Laura, moeder Marie-Jeanne, vader Tony, 
nieuwe koning Kris en huidig koning Tim. 
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met twee buksen op de vogel, 
waardoor het schiettempo 
hoog was. Ondanks de vele 
rake schoten duurde het 
onverwacht lang alvorens de 
houten vogel viel. De wedstrijd 
werd zelfs gestaakt wegens een 
gebrek aan kogels. Na bevoor-
rading door buksmeester 
Theo Salden ving de finale 
aan. Na liefst 599 schoten wist 
Kris Snyders de vogel naar 
beneden te halen. Voor Kris, 
eerstejaars beroepsmilitair, 
is dit de eerste titel. Met zus 
Laura vormen zij het konings-
paar 20�0. Opmerkelijk is dat 
de voorbije vier jaren zowel 
vader Tony als broers Tim en 
Kris koning werden. Het valt 
nog af te wachten of iemand 
“de Snydersclan” kan stoppen 
tijdens het volgend koningsvo-
gelschieten. 

  Jacky Verheyen

Koningsvogelschieten 
Grevenbicht
GREVENBICHT – Tijdens 
het koningsvogelschieten 
op zondag �3 september is 
Grevenbicht weer twee nieuwe 
koningsparen rijker. Het vogel-
schieten werd dit jaar geor-
ganiseerd door de schutterij 
Broederschap van het ‘Heilig 
Kruis’. Bij deze schutterij 
wist vaandeldrager Jo Cruts, 
woonachtig te Guttecoven, de 
zenuwen het beste in bedwang 
te houden en de vogel met 
een welgemikt �00e schot zijn 
vrijheid terug te geven. Cruts 
draagt het zilver niet voor de 
eerste maal, maar het is wel g  Staatsieportret van de deelnemende koningen in Budel.

zijn eerste keer koningsti-
tel. Afgelopen jaar schoot 
zijn dochter Andrea de 
vogel af en mocht Jo het 
zilver dragen. Daar nam 
Cruts geen genoegen mee 
en hij gaf aan de vogel 
ook zelf op te willen 
eisen. Dat is hem nu dus 
gelukt. Dochter Andrea, 

die in de drumband speelt, zal 
wederom koningin zijn. 
Bij schutterij Eendracht was 
het geweerdrager Pierre Vola 
die de titel voor zich opeiste. 
Vola schoot met het ��7e schot 
de vogel naar beneden en 
slaakte een vreugdekreet. Voor 
hem is het de eerste keer dat 
hij koning is. Samen met zijn 

Bert Mensink Koning 
der Koningen 2009
BUDEL – Op zaterdag �2 
september 2009 organiseerde 
schutterij St.-Nicolaas & St.-
Antonius te Budel in samen-
werking met de gemeente 
Cranendonck het jaarlijks 
“Koning der Koningen” schie-
ten. 28 Koningen en konings-
paren van gilden en schutterij-
en waren naar  Cranendonck 
gekomen om de unieke strijd 
aan te gaan voor deze titel. 
Burgemeester Meinema en 
voorzitter Tonnie Rutten ver-
welkomde de gasten en hun 
begeleiding op de markt van 
Budel. Daar werd ook de bijge-
voegde foto genomen van het 

complete gezelschap. De cate-
ring werd verzorgd door leden 
van de schutterij. Met name de 
hapjes van de dames Rutten, 
Rosseel en Weidema vielen in 
de smaak. Het tamboerkorps 
van de Budelse schutterij bege-
leidde daarna het gezelschap 
naar de schiet accommodatie 
aan de Laarstraat. Daar werd 
het onthaal voortgezet met 
een buffet voor de koningen 
en hun begeleiding. Rond �4 
uur zijn de koningen gestart 
met de schietwedstrijd. Na het 
schot van Bert Mensink viel 
de vogel en mocht hij zich 
“Koning der Koningen 2009” 
noemen. Bert is de koning 
van schutterij St.-Hiëronymus 

Biest (Weert). Als erkenning 
voor deze titel ontving hij een 
zilveren speld, hét ereteken van 
de gemeente Cranendonck. 
Maar niemand van de deel-
nemers ging met lege handen 
naar huis. Alle deelnemers 
kregen van de gemeente een 
blijvende herinnering en van 
onze Budelse brouwerij een 
passend geschenk, wat veel 
waardering kreeg. De wedstrijd 
voor Koning der Koningen 
staat open voor elke schutter 
en gilde koning in de Kempen, 
Belgisch en Nederlands 
Limburg. Het vormt een uniek 
verbroederingfeest en vindt 
jaarlijks plaats in september.
  Luc Compen

g  De jeugdschutters met jeugd-
koning Yann Conings (met 
vogel).

 

vrouw Tilly, die marketentster 
is, zal Pierre het koningspaar 
20�0 van schutterij Eendracht 
vormen.
 
  Tekst/foto: Jean Arntz

g  De koningsparen van de beide 
Grevenbichtse schutterijen, 
links Jo en Andre Cruts van 
Heilig kruis, rechts Pierre en 
Tilly Vola van Eendracht.
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Kelpen-Oler: konin-
klijke familie Smeets 
KELPEN-OLER – Op �3 
september jl. stond het jaar-
lijkse vogelschieten op het pro-
gramma. De dag begon met 
een fijn verzorgde koffietafel in 
clublokaal Café De Sport. Hier 
werden twee leden gehuldigd; 
zowel Ellie als Sjaac Ogier zijn 
25 jaar lid en werden onder-
scheiden met een speld van 
de OLS federatie. Nadat alle 
leden hen gefeliciteerd hadden 
trokken we in optocht naar ’t 
Sjötteheufke. Daar werden de 
jeugdkoning en koning van 
2009 officieel ontdaan van 
hun versierselen. Hierna werd 
tussen 23 schutters geloot 
voor de volgorde bij het vogel-
schieten. 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 Paul Smeets 
de gelukkige. Hij schoot met 
het �53e schot de vogel af en 
werd daarmee koning voor het 
seizoen 20�0. Net als enkele 
jaren geleden zal schoonzus 
Annie wederom als konin-
gin naast Paul lopen tijdens 
de optochten in 20�0. Bij de 
jeugd werd eveneens geschoten 
om de titel jeugdkoning(in). 
Ook hier bepaalde het geluk 
wie winnaar werd. Achter één 
van de vele afgeschoten bölkes 
zat namelijk de prijs verstopt 
die recht gaf op de titel. Bram 
Smeets bleek de gelukkige te 
zijn. Hij zou hiermee voor een 

koninklijke familie Smeets te 
zorgen, waarbij vader en zoon 
de koningstitels winnen. 

  Schutterij Sint-Petrus Kelpen-
Oler      www.sint-petrus.nl

Bart de Leeuw koning 
St.-Antonius Slek
SLEK-ECHT – Zaterdag 29 
augustus werd onder grote 
belangstelling het burgerschie-
ten en het jeugdkoningschie-
ten gehouden. Maar liefst �5 
verenigingen, vriendenkringen, 
etc. schoten om hun koning. 
Tevens kon de jeugd onder zes-
tien met de windbuks op een 
vogel schieten, waarbij Roger 
Krause zich tot jeugdkoning 
schoot. Bij het burgerschieten 
waren er dertig gegadigden en 
veroverde Robert Feller na een 
spannende strijd de titel bur-
gerkoning 20�0. Hierna werd 
dhr. Craenen nog koning der 
koningen.
Zondag 30 augustus werden 

het keizerspaar en het konings-
paar afgehaald bij het huis 

van beschermvrouwe 
Marlies Maessen. Na 
een heildronk werd er 
een muzikale rond-
gang gemaakt door 
Slek. Hierna werd 
het koningspaar, Jos 
en Mieke Slabbers, 
van hun eretekens 
ontdaan. De wed-
strijd begon meteen 
na een aantal korte 
toespraken. Onder 

grote belangstelling gingen zes 
kandidaten de strijd aan. Op 
een gegeven ogenblik was de 
spanning goed voelbaar. Wie 
van de zes kandidaten werd de 
nieuwe koning? Na het �37e 
schot lukte het uiteindelijk 
Bart de Leeuw om de vogel af 
te schieten. Zijn vrouw Monica 
zal hem in 20�0 gaan vergezel-
len als koningin.

  Herman Meijers

Koningsvogelschieten 
St.-Hiëronymus
BIEST-WEERT – Tijdens de 
jaarlijkse St.-Hiëronymusdag 
op 4 oktober, is traditioneel ‘op 
de vogel geschoten’ om uit te 
maken wie de nieuwe koning 
wordt. Na het bijwonen van de 
eucharistieviering met aanslui-
tend de traditionele koffie met 
vlaai met de bewoners van ver-
zorgingshuis Hiëronymusbos 
en de schutterslunch, was 
het tijd om het lot te laten 
bepalen wie de nieuwe koning 
zou worden. Dankzij de gast-
vrijheid van schutterij St.-

Antonius Altweerterheide kon 
aldaar op de kogelvanger aan 
de Herenvennenweg geschoten 
worden. Het was dit keer Rene 
Timmermans die met het 79e 
schot de vogel omlaag haalde.
Rene is 55 jaar oud en is lid 
van het schuttersgilde sinds 
de heroprichting in 2000. Hij 
bekleedt de functie van com-
mandant. Hij zal het komende 
seizoen 2009/20�0 schutters-
gilde St.-Hiëronymus Biest als 
koning vertegenwoordigen.

g  Koningen Bram en Paul Smeets.

g  Koningspaar Bart en Monica 
de Leeuw, Slek.

 

Ron de Wolde 3e maal 
koning Holtum
HOLTUM – Op zaterdag �9 
september organiseerde schut-
terij St.-Martinus Holtum 
weer het koningsvogelschie-
ten. Op het hoogtepunt van 
het jaar is het prachtig weer. 
Keizers- en koningspaar wor-
den aan huis afgehaald. Op de 
schietlocatie wordt, na de ope-
ningsschoten van wethouder 
Meekels en bondsbestuurslid 
Geelen, de strijd geopend 
door koning Bert Geurts. 
Kan hij zijn titel prolonge-
ren? Diverse schutters wagen 
een poging en raakt de vogel 
‘aangeschoten’. Uiteindelijk 
zijn het Ron de Wolde, Bert 
Geurts, Peter Peeters, Mich 
Sieben en Perry Prinsen die 
ervoor gaan. Na diverse ron-
den weet Ron de Wolde met 
een doeltreffend 46e schot de 
vogel naar beneden te halen. 
Daarmee wordt hij voor de 
3e keer koning; immers in 

�998 en 2004 wist hij deze titel 
ook te veroveren. Hij vormt 
met marketentster Wendy 
Toebosch het koningspaar 
20�0 en de schutterij vertegen-
woordigen. Op het koningsbal 
op 26 september is het ‘oude’ 
koningspaar op passende 
wijze bedankt en het nieuwe 
koningspaar verwelkomd.

  Peter Peeters

g  Derde koningschap Ron de 
Wolde, Holtum.

 

g Rene Timmermans, Biest.
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Nieuwe koning  
Sint-Gregorius
VISSERWEERT-
ILLIKHOVEN – Op �2 
september vertrokken de 
schutters om �6.30 uur naar 
de schietboom om het jaar-
lijkse koningsvogelschieten te 
houden. Na de zegening door 
de Z.E. heer pastoor van de 
parochie Buchten, en onder 
toeziend oog van de bescherm-
vrouwe José Claessens-Helgers 
en haar echtgenoot Jan kon de 
strijd om de koningseer begin-
nen.
Met het 86e schot wist Sander 
Rooyakkers met een wel-
gericht schot de vogel naar 
beneden te halen en nam hij 
het koningschap over van 
Wijnand Rooyen (koning 
200�/2002/2009), die onze 
gelederen gaat verlaten en 
terug gaat naar zijn oude 
liefde HH. Petrus & Paulus 
in Susteren. Nadat er twee 
rondjes geschoten waren met 
de aanwezige schutters gingen 
vijf kandidaten verder, onder 
wie de jongste schutter Glenn 
Meulenberg, die het 85e schot 
miste. Om �8.00 uur gin-
gen de schutters weer terug 
naar het schutterslokaal d’n 
Illikhof, waar het goed toeven 
was onder het genot van een 
drankje en een hapje.

Op de najaarsvergadering 
werden de prijzen van het 
persoonlijk schieten uitge-

reikt: �e Maike van Loon, 2e 
Peter Backhuis en 3e Sander 
Rooyakkers. Tevens was er een 
afvaardiging van schutters-
bond Eendracht om mevrouw 
Karin Janssen-Houben te eren 
met haar 25-jarig lidmaat-
schap. Van het bestuur van 
St.-Gregorius mocht zij een 
bloemstuk en een ingelijst 
certificaat als blijk van waar-
dering ontvangen voor haar 
inzet. Verdienstelijke leden zijn 
nodig, want de gelederen wor-
den door allerlei omstandighe-
den uitgedund.

  Kapitein-coördinator 
Th. Koolen

Koningmeisteken  
Oost-Maarland
OOST-MAARLAND – Zondag 
6 september vond in Oost-
Maarland het traditioneel 
koningmeisteken plaats. 
Om halfdrie werd koningin 
Clemence Meertens met 
de bruidjes afgehaald door 
de schutterij, Fanfarekorps 
Nationale Reserve, Jonkheid 
van Oost en de gehuwde 
en ongehuwde dames. De 
koningin ging, vergezeld 
van keizerin en bruidjes, op 
een boerenwagen mee in de 
optocht. Na een pauze in Café 
de Sjmied begaf men zich naar 
de woning van de koning, die 
samen met de eregasten het 
gezelschap opwachtte. Onder 
de eregasten waren pastoor 
Krewinkel, burgemeester 
Pelzer en wethouders, ereleden 
en een aantal militaire officie-
ren, waaronder kolonel Kok, 
voorzitter D.d. Stadsschutterij 
Maastricht, overste G. van 
der Thiel, korpscommandant 
Nationale Reserve, en gene-
raal-majoor b.d. L. Noordzij.  
Na inspectie door de koning 
deed voorzitter Patrick Liebens 
het openingswoord. De konin-
gin las het traditionele gedicht 
voor en bood het door de 
inwoners van Oost-Maarland 
geschonken cadeau (de mei) 
aan: een scooter. De kolonel 
bood vervolgens de konings-

huls aan. Hierna deden bur-
gemeester Pelzer namens de 
gemeente Eijsden en pastoor 
Krewinkel namens de parochie 
het woord. Tot slot bood oud-
koning en oud-burgemeester 
van Eijsden, thans burge-
meester van Woerden, Hans 
Schmidt een kunstwerk van 
een bronzen vogel aan, die als 
wisseltrofee voor de koning 
zal dienen. De koning dankte 

alle deelnemers voor hun inzet 
en het cadeau en nodigde 
eenieder uit voor de koffieta-
fel. Bij De Parasol defileerde 
de schutterij en bracht het 
Fanfarekorps Natres de koning 
een aubade. Later werden nog 
tot in de kleine uurtjes door de 
koning met zijn schuttersge-
volg de cafés bezocht.

  Kolonel Gerard Odekerken

g Koningspaar Sander 
Rooyakkers en Saskia Ramakers.

Dreiländereck Schuttersfeest
SCHIMMERT – Op �3 september verzamelden de schutters uit 
het drielandengebied in Schimmert voor sportieve maar soms 
ongelijke strijd qua presentatie. De schutterskoning van St.-
Hubertus Schaesberg won het koning-der-koningen schieten.

Foto: Fred Vliegen

Bielemantreffen
SINT-GEERTRUID 
– Het bielemantreffen 
werd op �9 september 
gehouden. Er waren 
weer tal van creatieve 
kracht- en behendig-
heidswedstrijden. 
Ditmaal won het bie-
lemanduo van Sint-
Sebastianus Klimmen 
het treffen.

Foto: Fred Vliegen
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Wij gedenken
Har Bol, 
lid van St.-Hubertus Kessel. 
Plotseling overleden op 25 
augustus 2009.

g  Har Bol (1942-2009), Kessel.

In memoriam: Har Bol
Geschokt en diep bedroefd zijn 
wij door het plotselinge over-
lijden van ons lid en erebe-
stuurslid Har (Paffe) Bol. Hij 
was 56 jaar lid van Schutterij, 
Fluit- en Tamboerkorps St.-
Hubertus Kessel, waarvan 25 
jaar als bestuurslid. Als jonge-
tje van elf jaar werd hij lid van 
het fluiterkorps waarmee hij 
vele successen boekte, onder 
andere in �958 toen het korps 
een �e prijs behaalde op het 
WMC in Kerkrade. Nadat hij 
gestopt was met musiceren 
werd hij een succesvolle schut-
ter: twee maal werd hij koning 
van St.-Hubertus en menig-
maal heeft hij mee geschoten 
op het OLS. Vanwege zijn 
gezondheid kon hij de laatste 
jaren niet meer in uniform 
meelopen, maar op de ach-
tergrond bleef hij actief voor 
St.-Hubertus. Op zaterdag 
29 augustus hebben wij met 
schutterseer afscheid van hem 
genomen. Har, bedankt voor 
wat je allemaal gedaan en bete-
kend hebt voor St.-Hubertus 
we zullen je nooit vergeten.

Lei Cuijpers, 
lid van Prins Hendrik Sint-
Odiliënberg. Koninklijk 

onderscheiden. Overleden op 
78-jarige leeftijd op 27 augus-
tus 2009.

In memoriam: Lei Cuijpers
Met verslagenheid namen 
wij kennis van het overlijden 
van ons lid Lei Cuijpers. Lei 
was gedurende 38 jaar een 
zeer gewaardeerd lid van 
onze schutterij en sedert 
2003 schutbroeder in de 
Edele Eedbroederschap van 
de Souvereine Orde van de 
Rode Leeuw van Limburg en 
de Heilige Sebastianus. Zijn 
hulp, vriendelijkheid, verhalen 
en warme interesse in alles en 
iedereen zullen vreselijk gemist 
worden. Wij wensen Corrie en 
de familie veel sterkte toe voor 
de komende tijd.

  Schutterij Prins Hendrik  
Sint-Odiliënberg

Cor (Ceeke) Deneer, 
lid van St.-Joris Wessem. Op 
6�-jarige leeftijd op 27 augus-
tus 2009 gestorven.

g  Cor Deneer (1948-2009), 
Wessem.

In memoriam: Cor Deneer
Vele schutters van de MLSB 
kenden Cor als een van de 
vaste optekenaars van schut-
terij ‘St.-Joris’ Wessem. In de 
22 jaar dat Cor lid was, heb-

ben we hem leren kennen als 
een rustig persoon met het 
hart op de goede plaats. Als 
geweerdrager miste hij weinig 
evenementen. Hij was een 
harde werker voor zijn gezin 
en onze schutterij. Zo was hij 
de vaste schilder binnen de 
schutterij: de kantine, borden 
voor het schootsveld, vogels 
ten behoeve van het konings-
vogelschieten en andere eve-
nementen, Cor verzorgde dit 
stilzwijgend. Hij fungeerde 
als kantinebeheerder in de 
wintermaanden voor de exer-
cerende leden. Was lid van de 
‘Witte Kipse’, waarop hij erg 
trots was. We verliezen in hem 
een gewaardeerd lid dat samen 
met zijn gezin altijd klaarstond 
voor de schutterij. Op bewon-
derenswaardige wijze heeft 
hij zijn ziekte gedragen. Cor 
is met schutterseer begraven. 
Moge Cor rusten in vrede.

Har Cox,
erelid van St.-Aldegundis 
Buggenum. Overleden op 69-
jarige leeftijd op 7 september 
2009. Uitvaart met schutter-
seer op �2 september.

g  Har Cox, Buggenum.

In memoriam: Har Cox
Op maandag 7 september 
bereikte ons het droevige 
bericht dat onze mede initia-
tiefnemer van de heroprichting 
van onze schutterij, Har Cox, 
op 69-jarige leeftijd toch nog 
plotseling was overleden.
Har was vanaf de herstart in 
�99� tot begin �996 secreta-
ris-penningmeester en vanaf 

�996 tot begin 2007 secretaris. 
Verder heeft Har menige jaren 
als commandant zijn steentje 
bijgedragen. Vanwege zijn 
gezondheid moest Har nood-
gedwongen een stapje terug 
doen. Vanaf het begin was Har 
een zeer gedreven lid, die altijd 
zorgde dat alles tot in de punt-
jes geregeld was. Hij deed véél, 
héél véél voor de schutterij 
en het meeste gebeurde op de 
achtergrond.
Twee weken voor het over-
lijden van Har kregen we te 
horen dat hij ongeneeslijk 
ziek was en dat zijn gezond-
heidstoestand snel achteruit 
ging. Het was onze bedoe-
ling geweest om Har tijdens 
de feestavond in oktober te 
benoemen tot Erelid van ‘zijn’ 
schutterij. We hebben dit ver-
vroegd gedaan op donderdag 
3 september in het ziekenhuis 
te Roermond en zijn heel blij 
dat Har dit die avond nog heel 
bewust heeft meegemaakt.
Op zaterdag �2 september 
hebben we Har met de schut-
terij thuis opgehaald en naar 
de kerk begeleid. Na de H. 
mis, die zéér indrukwekkend 
en emotioneel was, hebben 
we Har naar de begraafplaats 
begeleid, waar hij een waardig 
afscheid heeft gekregen.
Har, we zullen je inzet voor de 
vereniging en je gevoel voor 
‘stoute’ humor missen en vaak 
met een traan, maar ook met 
een lach aan je terugdenken. 
Vergeten zullen we je nooit.

  Beschermheer, bestuur en 
leden Schutterij St.-Aldegundis 
Buggenum

Leo Hanssen, 
lid van Sint-Lucia Horst. 
Overleden op 22 september op 
77-jarige leeftijd.

In memoriam: Leo Hanssen
Op maandag 28 september 
hebben we onze schutters-
vriend Leo Hanssen begeleid 
op zijn laatste reis in deze 
wereld. Na een kortstondige 
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ernstige ziekte heeft Leo na 
deze ongelijke strijd van ons 
afscheid moeten nemen. In 
Leo verliezen we een schut-
ter die onze schut een warm 
toedroeg, had je een klusje van 
welke aard ook, dan hoorde 
hij je verhaal aan en zei dan: 
‘ik zal er wel even naar kijken’. 
Hij vond het altijd geweldig 
als dit een probleem was waar 
anderen al reeds hun best op 
hadden gedaan, hij stond dan 
stiekem te genieten dat het 
hem wel was gelukt. Meestal 
op zij eigen praktische manier, 
eenvoudig maar doeltreffend.
Vele kogels heeft Leo gedu-
rende vele jaren gemaakt en 
de schuttersweide met zijn 
schuttersbomen had zijn spe-
ciale aandacht. Elektrische 
apparaten repareren was een 
ander paradepaardje; geen 
probleem was hem onbekend. 
Hij was een schutter zonder 
veel poeha, stond niet voor-
aan, maar kwam wel op voor 
zijn mening; hij wist op zijn 
manier te genieten van het 
leven. Ook was hij in het bezit 
van groene vingers, de natuur 
was voor hem bekend terrein, 
ook hier wist hij vaak goede 
adviezen te geven. Leo het gaat 
je goed daar boven, tezamen 
met je schutterscollega’s die je 
zijn voorgegaan,  mogelijk kun 
je ook hier je lusten botvieren 
op klusjes van velerlei aard.

Ger Cuppen, 
erelid Sint-Lucia Horst, overle-
den op 86-jarige leeftijd.

g Ger Cuppen, Horst.

In memoriam: Ger Cuppen
Op donderdag � oktober 
bereikte ons het droevige 
bericht dat ons erelid Ger 
Cuppen vredig was ingeslapen 
enkele dagen voor zijn 87e 
verjaardag. Mede door deze 
gezegende leeftijd heeft Ger 68 
jaar deel mogen uitmaken van 
ons korps. In het begin was hij 
als tamboermaître het gezicht 
van onze schutterij. Hij was in 
alles wat hij deed een serieuze 
en enigszins bezorgde schutter, 
plichtsgetrouw, behulpzaam en 
altijd aanwezig op alle bonds-
feesten, tot op zeer hoge leef-
tijd. Hij maakte vele jaren deel 
uit van onze vendeliersgroep, 
daar hij erg sportief was, kostte 
dit hem niet al te veel moeite. 
Was er op de vele feestavonden 
gelegenheid voor dansen dan 
was hij steevast van de partij 
en alle dames konden dan 
zijn uithoudingsvermogen 
bewonderen. Ofschoon Ger 
nooit een bestuurlijke taak 
heeft gehad, was hij wel altijd 
aanwezig bij het organiseren 
van feesten en schroomde hij 
niet om tot het einde aan te 
pakken. Vele jaren vertelde hij 
aan ons (de jongeren) dat hij 
zo graag eens de koningstitel 
wilde veroveren, maar helaas 
is dit hem nooit gelukt. Dit 
voorjaar, tijdens het 50-jarig 
vriendschapsfeest met onze 
Duitse vrienden uit Bovert, 
zag je hem genieten met zijn 
alte kameraden. Ger hield van 
tradities en had eerbied voor 
het verleden. Jarenlang onder-

hield hij als lid van het Oud 
Kerkhofcommissie het kerkhof 
en bouwde met nog andere 
vrijwilligers de ruïne van kas-
teel Terhorst weer gedeeltelijk 
op. Door zijn sportieve instel-
ling was hij ook vele jaren 
een graag geziene gast bij de 
tourwielerclub. Op dinsdag 6 
oktober hebben wij Ger in vol 
ornaat na de uitvaartdienst in 
d’n Toeter in Berkele Heem 
begeleid naar de RK begraaf-
plaats waar wij hem te ruste 
hebben gelegd bij zijn geliefde 
Dora.

Leonardus Kirkels, 
emeritus deken van Meerssen, 
patronus spiritualis van schut-
terij Sint-Remigius Meerssen. 
Overleden op 77-jarige leeftijd 
� oktober 2009.

g  Oud-deken L. Kirkels, 
Meerssen.

In memoriam: deken Kirkels
Op � oktober bereikte schut-
terij Sint-Remigius Meerssen 
het droeve bericht dat haar 
patronus spiritualis, oud-
deken Leo Kirkels, toch nog 
vrij plotseling is overleden. 
Deken Kirkels werd op 8 okto-
ber onder schuttersbegeleiding 
naar zijn laatste rustplaats 
gebracht. Leonardus J.H.M. 
Kirkels, geboren op 4 februari 
�932, werd op 6 april �957 
tot priester van het bisdom 
Roermond gewijd en was 
achtereenvolgens kapelaan 
te Montfort (�957-�965) en 
Keent-Weert (�965-�972), 

pastoor te Heel (�972-�979) 
en Ospel (�979-�980) en pas-
toor-deken te Meerssen (�980-
2009). Eerder dit jaar ging hij 
met emeritaat en werd erebur-
ger van de gemeente Meerssen. 

Jan Creemers, 
lid van schutterij St.-Antonius 
Stramproy. Overleden op 76-
jarige leeftijd op 3 oktober 
2009.

g Jan Creemers, Stramproy.

Jan Creemers
Jan Creemers, in Stramproy 
en omgeving beter bekend 
als Meikes Jan. Jan is ruim 
57 jaar lid van schutterij St.-
Antonius Stramproy geweest. 
Hij stond altijd voorop als 
er gewerkt moest worden. 
Het maakte niets uit of het 
nu bij het opbouwen van 
een schuttersfeest was of bij 
een klein karweitje rondom 
het clubgebouw. Bij de bouw 
van het huidige clubgebouw, 
begin jaren tachtig, was Jan 
degene die de kar trok. In die 
tijd heeft hij daar samen met 
de andere leden vele uren in 
gestoken. 
Jan is altijd een zeer goed 
schutter geweest. Hij werd 
kampioen van de vereniging 
in �964 en in �984.  In �995 
behoorde Jan ook tot het zestal 
dat in Voerendaal de 2e prijs 
op het OLS behaalde. In 2002 
werd Jan, wegens zijn 50-jarig 
lidmaatschap, onderscheiden 
door de OLS-federatie. In 
�997 werd Jan opgenomen 

g  Leo Hanssen, Horst.



Limburgs Schutterstijdschrift 85 December 200944

binnen de broederschap van 
de Rode Leeuw. Niet veel later 
vertrokken Jan en zijn vrouw 
Fien vanuit ‘de Hei’ naar een 
kleinere woning in ‘Turp’. Lang 
heeft hij daar niet van mogen 
genieten want plots liet de 
gezondheid hem in de steek 
en moest hij verhuizen naar 
het zorgcentrum in Stramproy. 
Daar verbleef hij totdat hij 
in de vroege ochtend van 3 
oktober overleed. Op woens-
dag 7 oktober werd Jan met 
schutterseer begraven op de 
begraafplaats in Stramproy. 
Moge hij rusten in vrede.

Frans Wijnhoven, 
die jarenlang aan het kon. St.-
Petrus en Paulus Gilde Arcen 
(‘Jong gild’) gastvrijheid bood 
met het bastianus ontbijt. 
Overleden in oktober 2009.

Jozef Winthagen, 
erelid van St.-Lambertus 
Broeksittard. Oud-com-
mandant en koning �99�. 
Overleden op maandag �2 
oktober 2009 op 72-jarige 
leeftijd.

g Jozef Winthagen, Broeksittard.
Foto: website

In memoriam:  
Jozef Winthagen
Intens verdrietig, maar dank-
baar voor al het goede dat 
hij ons gegeven heeft, is op 
maandag �2 oktober op 72-
jarige leeftijd overleden, ons 
zeer gewaardeerd erelid en 
oud-commandant, luitenant-
kolonel Jozef Winthagen. Hij 

was begiftigd met de gouden 
draagmedaille met kroontje 
van de OLS-Federatie, Ridder 
in de Europese Orde van de H. 
Sebastianus, schutbroeder in 
de Orde van de Rode Leeuw 
van Limburg, drager van de 
Speld van Verdienste van de 
gemeente Sittard-Geleen en 
erelid van de OLS-Federatie 
i.v.m. 60-jarig lidmaatschap. 
Hij was een bescheiden en 
aardig man maar een groot 
schutter en voorbeeld voor ons 
allen. De uitvaart met schut-
terseer vond plaats op �9 okto-
ber in Schalbruch (D.).

  Beschermheer, bestuur en 
leden Schutterij St.-Lambertus 
Broeksittard

Mw. H.I.L. (Lia) Lebens, 
beschermvrouwe van Sint-
Joseph Buchten, weduwe van 
Jacques Lebens, in leven lid 
van Gedeputeerde Staten van 
Limburg. Overleden op 90-
jarige leeftijd op �2 oktober 
2009. Begrafenis met schut-
terseer op �7 oktober.

g Mw. L. Lebens-Rademakers 
(1919-2009), Buchten.
Uit: Schuttersboek Buchten

In memoriam:  
mw. Lia Lebens
Op maandag �2 oktober 
overleed onze bescherm-
vrouwe, mevrouw L. Lebens-
Rademakers, op 90-jarige 
leeftijd. Mevrouw Lebens was 
sinds �969 beschermvrouwe 
van schutterij St. Joseph 
Buchten en was als een echte 

moeder begaan met het wel 
en wee van onze schutterij 
en haar leden. Vanwege haar 
verdiensten voor schutterij St. 
Joseph werd mevrouw Lebens 
onderscheiden met de gouden 
O.L.S. medaille. Zij werd op 
zaterdag �7 oktober met schut-
terseer begraven in de paro-
chiekerk te Buchten.

   Schutterij St. Joseph Buchten 
W. Neilen, secretaris

H. Verhorstert, 
lid van schutterij St.-
Sebastianus Sevenum, overle-
den op 20 oktober 2009.

M.A.G. (Rinus) 
Klinkenberg, 
beschermheer Sint-Laurentius 
Spaubeek, lid van het SAS en 
penningmeester werkgroep 
Sjöttesjoël. Koninklijk onder-
scheiden. Overleden op 70-
jarige leeftijd 26 oktober 2009.

g  Rinus Klinkenberg (1939-
2009), Spaubeek.

In memoriam:  
Rinus Klinkenberg
In de ochtend van 26 oktober 
2009 bereikte ons het bericht 
dat onze beschermheer Rinus 
Klinkenberg was overleden. 
Rinus werd voor een operatie 
opgenomen in het ziekenhuis 
te Sittard-Geleen waarna we 
geheel onverwacht afscheid 
van hem hebben moeten 
nemen. Zaterdag 3� oktober 
2009 vond de plechtige uit-
vaart met schutterseer plaats 

in de parochiekerk van de H. 
Laurentius in Spaubeek. Onder 
grote belangstelling van vrien-
den en bekenden werd Rinus 
door schutters van diverse 
verenigingen en stichtingen 
naar zijn laatste rustplaats 
begeleid: het kerkhof aan de 
Musschenberg.
In �987 raakte Rinus 
betrokken bij schutterij 
St.-Laurentius. Samen met 
zijn vriend en voormalig 
beschermheer Bob Mevis 
werd vanwege hun daad- en 
draagkracht een beroep op 
hen gedaan om steun te geven 
aan het toenmalig unifor-
menfonds. Mede dankzij de 
inzet van Rinus en Bob wer-
den de uniformen tijdens een 
geslaagd bondsschuttersfeest 
in �988 aangeboden. Toen 
onze vereniging in �99� het 
federatiefeest mocht orga-
niseren, stond Rinus weer 
klaar om met zijn kennis de 
financiële zaken met nauwge-
zetheid te leiden. Zo kunnen 
we nog even doorgaan om de 
verdiensten van Rinus voor 
de schutterij op te noemen. 
Toen zijn vriend Bob Mevis 
op 8 augustus 2004 overleed, 
was de keuze voor een nieuwe 
beschermheer duidelijk: Rinus 
Klinkenberg. Op de vraag wat 
hem aantrok en bond bij de 
schutterij en het schutterswe-
zen in het algemeen, luidde 
zijn antwoord: ‘Ik zie het als 
een enorme vriendenkring die 
iedereen opneemt die zich als 
een vriend opstelt’.
Niet onopgemerkt bleef Rinus 
voor de Stichting Steun aan 
het Schutters- en Gildewezen, 
(SAS), als bestuurslid bracht 
hij zijn kennis van financiële 
zaken in. Gewaardeerd bin-
nen de schutterswereld werd 
Rinus in 2008 opgenomen in 
de Orde van de Rode Leeuw. 
In de persoon van Rinus 
Klinkenberg verliest onze 
vereniging een sterke kracht, 
steun en toeverlaat We zijn 
dankbaar voor de vele jaren 
die onze vereniging van de 
diensten van Rinus gebruik 
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heeft mogen maken. Rinus 
bedankt.

  Namens schutterij St.-
Laurentius Spaubeek,  
Jo Ritterbeeks en  
Jean Ketelslegers

Pierre Aendenroomer, 
lid van St.-Urbanus Maasniel. 
Overleden op 80-jarige leeftijd 
op 3� oktober 2009.

g  Pierre Aendenroomer, 
Maasniel.

In memoriam:  
Pierre Aendenroomer
Ondanks het feit dat we op 
de hoogte gehouden werden 
van Pierre zijn gezondheids-
toestand, werden we toch nog 
verrast door zijn overlijden op 
zaterdagochtend 3� oktober. 
Op 6 november hebben wij 
hem, samen met diverse schut-
terijen van de MLSB, mogen 
begeleiden naar zijn laatste 
rustplaats.
Schutterij St. Urbanus ver-
liest in hem een markante 
persoonlijkheid die in zijn 
45-jarig lidmaatschap ontzet-
tend veel gedaan en betekend 
heeft. Toen Pierre in �962 
lid werd van onze schutterij, 
was hij daarvoor al �2 jaar lid 
geweest van de schutterij uit 
zijn geboortedorp Hunsel, St.-
Jacobus. Hij heeft de schutterij 
twee maal helpen verhuizen: 
in �972 naar wat nu heet, het 
Urbanuspad, en in �979 naar 
het terrein aan de Wirosingel. 
Dit terrein was zijn tweede 
thuis, hier kon men hem 
altijd vinden, druk bezig met 
onderhoud en het oppunten 

van de harken. Pierre was een 
echte duizendpoot voor onze 
vereniging. Zo is hij jaren 
vice-voorzitter geweest, enkele 
jaren voorzitter, maar ook 
secretariaatswerkzaamheden 
waren hem niet vreemd. Hij 
was lid van de vaste kogelgiet-
ploeg, van de zestalcommissie 
en ook op de kienavonden was 
hij altijd bereid een handje uit 
de mouwen te steken, hetzij 
als omroeper of als kaarten-
controleur. Hij was de vaste 
verslaggever voor Neelder 
Nuuts, het weekblaadje van 
Maasniel. Iedereen kon daarin 
de prestaties en gebeurtenissen 
rondom zijn schutterij nauw-
lettend volgen. Dit zo schrij-
vend, vraag ik me af hoe hij 
nog tijd heeft gevonden voor 
zijn ‘normale’ werkzaamheden 
bij DSM?
Pierre was een bescheiden 
persoon, die nooit op de voor-
grond wilde staan, maar toen 
hij op het laatst van de jaren 
negentig gedwongen door 
zijn ziekte een tandje terug 
moest schakelen, op sommige 
momenten node gemist werd. 
Voor zijn vele verdiensten voor 
de schutterswereld, en voor 
schutterij St.-Urbanus in het 
bijzonder, werd hij in 2000, 
toen hij 50 jaar schutter was, 
als schutbroeder opgenomen 
in de Orde van de Rode Leeuw. 
Tijdens het �25-jarig jubileum 
van onze schutterij in 20�0 
zou Pierre gehuldigd worden 
met zijn 60-jarig OLS-lidmaat-
schap. Helaas heeft hij dit niet 
meer mogen meemaken, maar 
in onze herinnering zal Pierre 
blijven voortbestaan, mede 
ook door twee van zijn drie 
zonen die inmiddels ook al 
respectievelijk 40 en 35 jaar lid 
zijn van onze vereniging.

  Namens St.-Urbanus Maasniel 
Frans Aelmans, vice-voorzitter

Dr. J.H.G. (Jaak) Nijssen, 
lid van St.-Martinus Sint-
Martens-Voeren, overleden op 
83-jarige leeftijd op 3� oktober 
2009.

g  Jaak Nijssen (1926-2009), 
Sint-Martens-Voeren.

In memoriam: Jaak Nijssen 
Meer dan 50 jaar reeds was 
vriend Jaak actief lid van de 
schutterij Sint-Martinus. In 
�945, toen de schutterij na de 
oorlog haar activiteiten kon 
hernemen, werd Jaak lid van 
de Broederschap van Sint-
Martinus. Een bijzonder jaar, 
zo vertelt het schuttenboek. 
E.H. Veltmans was 25 jaar 
pastoor in Sint-Maarten en dat 
jaar werd ook de terugkeer van 
de kerkklok ‘Maria’ gefeest. 
Het aspect Heemkunde en 
geschiedenis boeiden Jaak en 
bij de verdere evolutie van de 
vereniging droeg hij op dat 
vlak als raadgever, later ook 
als bestuurslid en schutter, 
zeker zijn steentje bij. Hij was 
voorstander van het behoud 
van aloude gebruiken zoals 
het kamerschieten, de tradi-
ties van de broederschap en 
de symboliek ervan. Hij heeft 
Sint-Martinus ook nog het 
‘zegel va sint maite’ meege-
geven dat de vereniging nog 
steeds meedraagt  binnen en 
buiten Voeren. In de schutterij 
was Jaak een bekend figuur. 
Hij kende als geen ander de 
gebruiken en bewaarde thuis 
vroegere uniformen als bijzon-
dere schatten.
Vanaf �957 nam Jaak bijna 
elk jaar opnieuw deel aan 
het Koningschieten op 
Pinkstermaandag, later op 
Pinksterzondag. En met succes, 
want viermaal droeg hij het 
koningszilver. De eerste keer 
schoot Jaak de houten vogel af 

in �963. Een gunstig voorteken 
want dat  jaar op � september 
gingen de zes Voerdorpen deel 
uitmaken van de provincie 
Limburg. Ook in �969, �976 
en �980 presenteerde hij met 
fierheid het koningszilver. 
Samen met echtgenote Elza 
vormde Jaak in �969 het 
eerste koningspaar van Sint-
Martinus en uiteraard stimu-
leerde hij zijn kinderen, later 
zijn kleinkinderen om deel uit 
te maken van de schutterij, 
drumband, blazersgroep en 
bestuur.
Jaak was trouw aan zijn ver-
eniging en marcheerde als het 
enigszins mogelijk was mee 
om de oudste vereniging van 
ons dorp en Voeren te steu-
nen en zoveel mogelijk in de 
kijker te zetten. Ook tijdens 
de verbroederingsactiviteiten, 
schuttersfeesten in het eigen 
kerkdorp kon men rekenen 
op zijn actieve inzet. Omwille 
van zijn gezondheid en leeftijd 
werd Jaak de laatste jaren min-
der actief maar daarom niet 
minder geboeid. Wel was hij 
steeds aanwezig om samen met 
zijn vereniging(en) te genieten 
van leuke schuttersmomenten. 
Ook stelde Jaak toen zijn uni-
form spontaan ter beschikking 
van een jongere schutter met 
de uitdrukkelijke wens om lid 
te blijven van de vereniging. 
Jaak was altijd begaan met het 
wel en wee van Sint-Martinus. 
Dank je wel Jaak.
 
Frans Leurs, 
lid van Schutterij Sint 
Hubertus Nattenhoven. 
Overleden op 5 november 
2009.

In memoriam: Frans Leurs 
(de Witte)
Op donderdag 5 november 
2009 bereikte ons het droe-
vige bericht dat onze schut-
tersbroeder uit ons midden 
is heengegaan. Frans was lid 
van onze vereniging sinds 2 
januari �958. Begonnen als 
tamboer en enkele jaren als 
overslagtamboer heeft hij 
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altijd de functie als geweer-
drager bekleed. Koning was 
hij in �993. Hij was vele jaren 
actief als bestuurslid en schoot 
jarenlang in het A-zestal en 
tot op het laatst was hij nog 
steeds een geduchte tegen-
stander als hij onder de buks 
stond. Frans stond altijd voor 
zijn schutterij klaar en heeft 
in zijn 50 actieve jaren slechts 
luttele malen verstek laten 
gaan, met andere woorden 
de schutterij kon altijd op 
hem rekenen, voorwaar een 
voorbeeld voor ons allen. Hij 
was er terecht trots op dat 
hij gedurende 50 opeenvol-
gende jaren steeds present 
was geweest op het OLS en 
toen hij dit jaar dit evenement 
noodgedwongen vanaf de 
zijlijn moest volgen, heeft hij 
genoten toen ‘zijn’ schutterij 
voorbijkwam. Dit laatste jaar 
heeft hij op zijn eigen wijze 
ingevuld. Marcheren ging niet 
meer maar hij wist zich op 
zijn manier nog verdienstelijk 
te maken voor de schutterij. 
Hij maaide het gras in onze 
Sjeetwei, iets wat hij �8 jaar 
lang voor onze vereniging 
gedaan heeft, en zorgde er zo 
voor dat ook dat visitekaartje 
van onze vereniging zijn stem-
pel droeg. Om zijn eigen wijze 
woorden, gesproken op onze 
laatste ledenvergadering, te 
memoreren: ‘Ik wil een actief 
rustend lid zijn’. Dit was Frans 
ten voeten uit. Met respect zul-
len we zo aan Frans terugden-
ken: Eine echte Sjöt!

  Hein Willems, voorzitter  
St.-Hubertus Nattenhoven

J.LG. (Jan) Huijsmans, 
lid van schutterij St.-
Sebastianus Neer. Geboren 6 
februari �932, overleden op 7 
november 2009.

In memoriam: Jan Huijsmans
Met grote verslagenheid heb-
ben wij kennis genomen van 
het overlijden van ons gewaar-
deerd oud-bestuurslid en 
erelid Jan Huijsmans, die bijna 
zestig jaar lid was van de OLS-
Federatie en onderscheiden 
met de gouden EGS-medaille. 
Wij wensen zijn echtgenote, 
kinderen, kleinkinderen en 
verdere familie veel sterkte toe 
in deze moeilijke tijd.

  Drumband-Schutterij  
St.-Sebastianus Neer

Jan Thielen, 
oud-lid van schutterij en 
broederschap St.-Lucia Horst. 
Overleden november 2009.

Henk Claessens, 
lid van schutterij St.-Catharina 
�480 Weert. Overleden op 62-
jarige leeftijd op �0 november 
2009.

In memoriam:  
Henk Claessens
Gildebroeder Henk Claessens 
is onverwacht van ons heen-
gegaan. Ondanks de ziekte die 
hem heeft getroffen, met alle 
daaraan verbonden gebreken, 
bleef Henk altijd vol humor, 
optimistisch en steeds met 
een stralende lach op zijn olijk 
gelaat. Wij danken Henk voor 
zijn nimmer aflatende inzet 
voor het Stadsgilde. Als eerste 
tambour-maître maar zeker als 
trouwe en gezellige gildebroe-
der. Wij condoleren zijn lieve 
Trudy, kinderen, kleinkinderen 
en familie van harte met dit 
immense verlies. Daarbij wen-
sen wij hun veel sterkte. Dat 
zij de kracht zullen vinden om 
samen dit verlies te dragen en 
de toekomst aan te kunnen.

  Gilde Wieerter Stadsschötte 
Sinte Catharina 1480

Aart Jansen, 
lid van St.-Martinus Houthem 
Sint-Gerlach. Overleden op �8 
november op 85-jarige leeftijd.

g  Aart Jansen, Houthem. 
Foto: Fred Vliegen

In memoriam: Aart Jansen
Aart Jansen, of Ad zoals zijn 
schuttersvrienden hem noem-
den, was vanwege zijn ziekte 
al een tijd niet meer actief als 
geüniformeerd lid van onze 
schutterij en dat deed hem en 
ons veel pijn. Samen met zijn 
dochter Tonia genoot hij jaren-
lang met en van onze schut-
terij en de schuttersfeesten. Ad 
was lid van St.-Martinus van 
maart �969 tot juli �975 en 
daarna vanaf augustus �988 
tot heden in de functies van 
vaandeldrager, hospitaalsol-
daat en daarna �e luitenant. In 
zijn eerste schuttersjaar �970 
was hij schutterskoning samen 
met zijn dochter Tonia als 
koningin. Op 25 maart 2007 
huldigden wij Ad met zijn 25-
jarig schuttersjubileum en op 
�2 juli 2008 mochten wij hem 
en zijn echtgenote Sandrina 
met een voltallige schutterij 
nog een serenade brengen ter 
gelegenheid van hun 60-jarig 
huwelijksfeest. Zij waren hier 
zeer dankbaar en ontroerd 
vanwege de grote aandacht van 
hun schutterij op deze voor 
hun zo bijzondere dag. Op 
zaterdag 29 augustus jl. was Ad 
de laatste keer in het openbaar 
in ons midden toen hij nog 

een schot op de koningsvogel 
afvuurde en daarna op zijn 
eigen typerende ingetogen 
manier genoot van een lek-
kere borrel. De crematiedienst 
vond op 23 november plaats 
en werd bijgewoond door de 
Houthemse schutterij.
 
  Maurice de Lange 

Voorzitter

Bernard Voncken, 
ere-bestuurslid en officier b.d. 
van St.-Hubertus Ubachsberg. 
Overleden op 80-jarige leeftijd 
op �8 november. De begrafe-
nis met schutterseer had op 2� 
november plaats.

g  Bernard Voncken (1929-2009), 
Ubachsberg.

In memoriam:  
Bernard Voncken
We hebben afscheid geno-
men van ons ere-bestuurslid 
Bernard Voncken, Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau, 
drager van de gouden OLS-
speld en ze zilveren RKZLSB-
medaille. Koning �950 en 
koning van het Eregilde. Hij 
was 64 jaar lid van onze ver-
eniging. 
Bernard  werd geboren en 
getogen in het schutterslokaal; 
zijn vader was commandant. 
En hoe kon het anders – met 
de schutterij bij hen thuis 
– dat hij op �6-jarige leeftijd 
in �945 lid werd in de functie 
van geweerdrager en lid van 
het exercitiepeloton. Hij droeg 

g  Frans Leurs, Nattenhoven.
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toen bij aan de revitalisering 
van de schutterij. Gedurende 
24 jaar zorgde hij er als com-
mandant voor dat het exer-
citiepeloton in stand bleef 
en dat de geweerdragers een 
gedegen opleiding kregen. Ber 
had soms zijn eigen mening 
over het jureren en maakte 
dit ook kenbaar. In �955 werd 
hij bestuurslid en vervulde hij 
gedurende 45 jaar met veel 
inzet de functies van 2e en �e 
penningmeester. Voor die inzet 
werd hij in 2000 benoemd tot 
Ere-bestuurslid.
Gedurende 23 jaar was hij 
schietmeester. Met als hoog-

tepunt om in �979, als schiet-
meester en schutter van het 
zestal, voor de tweede maal het 
OLS naar Ubachsberg te halen. 
Voor hem de taak, net als bij 
het OLS �972, de landeigena-
ren over te halen voldoende 
hectaren ter beschikking te 
stelen. In OLS-tijd wist hij 
geregeld de krant te halen met 
opvattingen en opinies. In 
�998 werd schoonzoon John 
zijn opvolger als schietmees-
ter. Dit was naast de deur. Zo 
kon Ber toch nog alles blijven 
controleren en meehelpen. 
In �995 was hij trots dat zijn 
kleinzoon Marco lid werd van 

het trompetterkorps.
Ber toonde immer een enorme 
inzet en bouwde daardoor veel 
krediet bij de leden op. Hij 
was trots op de uitbreiding 
met bielemannen en mar-
ketentsters tot een schutterij 
van negentig leden. Het was 
voor hem bitter zijn functie 
als luitenant-generaal om 
gezondheidsredenen te moeten 
beëindigen. Het inleveren van 
het uniform kostte dan ook 
menig traantje. Maar hij was 
nog steeds op alle schutters-
feesten aanwezig, met een oor-
deel en met commentaar. Hij 
was altijd te vinden onder de 

schietbomen, trots op het zes-
tal dat dit jaar op het OLS 9e 
werd. Teleurgesteld dat hij er 
niet bij kon zijn. Ber was kort-
om een markant persoon bin-
nen onze vereniging. Bernard, 
bedankt namens bestuur, 
beschermheer, het eregilde en 
leden van St.-Hubertus. Dank 
namens al je schuttersvrien-
den. We zullen je missen maar 
niet vergeten. 

  L. Lardinois  
Voorzitter

Paters zetten Schutterijmuseum op straat
STEYL – Op �0 april 2008 
werd ons museum getrof-
fen door een grote uitslaande 
brand die niet alleen het 
gebouw nagenoeg totaal ver-
nielde, maar ook grote schade 
toebracht aan de collectie. 
Deze brand was door zijn 
omvang voorpaginanieuws 
en werd uitgebreid in beeld 
gebracht op prime-time.
Om elf uur die dag heeft het 
eerste gesprek plaatsgevon-
den met de Congregatie SVD 
Missiehuis, eigenaar van het 
pand waarin het museum 
gehuisvest was en vertegen-
woordigers van de assuradeurs 
over een vervolg. Hierbij is 
nadrukkelijk uitgesproken 
dat het museum terug zou 

gaan naar dit 
gebouw.
In alle 
gesprekken 
die er vervol-
gens geweest 
zijn waarbij 
het Limburgs 
Schutterij 
Museum 
(LSM) en het 
Missiehuis aanwezig waren, is 
er steeds nadrukkelijk gespro-
ken over een terugkeer van 
het museum naar de oude 
locatie, Oud St.-Gregor, wan-
neer de herbouw voltooid 
zou zijn. Door het Missiehuis 
zijn de wensen van het LSM 
geïnventariseerd bij het maken 
van de bouwtekeningen. In de 

aanvraag voor de bouwvergun-
ning is aangegeven dat het 
gebouw een museale bestem-
ming zou krijgen. In publica-
ties, deels met medewerking 
van het Missiehuis, is breed-
voerig de toekomst geschilderd 
van het herstelde gebouw als 
onderkomen van het LSM.
In de afgelopen anderhalf jaar 
is met behulp van vrijwilligers, 
conservator en professionele 
krachten de collectie van uni-
formen, vaandels, vlaggen, 
wapens, koningszilver, oor-
kondes, films, foto’s, geluids-
dragers en andere markante 
en bijzondere voorwerpen 
die samen het culturele erf-
goed vormen van de schut-
ters- en schutterijwereld van 
vooral Nederlands en Belgisch 
Limburg, gerestaureerd en 
staat klaar om nog mooier als 
voor de brand tentoon te wor-

den gesteld.
Eind oktober 2009 werd in 
een eenzijdig gesprek door het 
Missiehuis medegedeeld dat 
terugkeer van het museum 
naar Oud St.-Gregor niet meer 
aan de orde is. Een onbegrijpe-
lijke en onrechtvaardige beslis-
sing. Gebleken is dat het haal-
baarheidsonderzoek voor een 
nieuwe bestemming van Oud- 
en Nieuw St.-Gregor financieel 
niet alleen door het Missiehuis 
gedragen wordt maar onder 
meer ook door de gemeente 
Venlo. Daarmee maakt de 
gemeente zich medeverant-
woordelijk voor het elimineren 
van een van de parels aan de 
kroon van Steyl. Voor het LSM 
een onverteerbare zaak.

Stichting LSM
Gerard J.M. Engels, secretaris

Foto’s: brandweer Belfeld
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Inhoudsopgave‘Sjuttejoar’

’t Sjuttejoar 
is weer achter d’r ruk,
veer kenne zegke
’t is good gelukt.

Keuninkssjete en dörpsfes 
Bonds - Federatiefeest en OLS,
euveraal 
weurd ’t beste gegeve
alle sjutters doen ‘t
in hun hart beleve.

Doezende luij
kómme altied same,
van noord tot zuid
en euver de grens,
zonder ruzie zich bekwame
en gein jaloezie
dat seert d’r sjutte mensj.

Sjuttesjoeël en Sjutte-museum
Sjutterstiedsjrift loate ós wete,
dat sjutterije mote blieve
en dat veer vreuger
en sjuttevrung
noeëts moage vergete.

’t Sjuttejoar
is weer um gevloage
de feeste ginge sjnel verbij,
jónk en oud 
höbbe zich gegeve
veur “Outer - Heerd - en 
Troon”
woare Dames en Here derbij.

Banholt, September 2009
Frans Stollman

Druk:

Drukkerij Paesen NV
Industrieweg-Noord ��99
3660 Opglabbeek
België
E-mail: info@drukkerijpaesen.be

Ontwerp:

Grafisch Vormgever TMdesign
Irmstraat 7
6369 VL Simpelveld
Nederland
E-mail: info@tmdesign.nl

Oproep kalender
Met het maartnummer verschijnt weer de schutterskalender. 
Heeft u activiteien, laat het ons weten!



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




