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Bij de voorpagina: 
Maxime Verhagen ging bij zijn bezoek met de Unesco-aan-
kondiging aan Grubbenvorst op de foto.

Uit handen van president Jos Michels ontvangt Hubert 
Scheepers d’n Um, die hij als eerste chartermeester in �994 
ook al beheerde.   Foto: Fred Vliegen

Het winnend zestal van Stokkem, v.l.n.r.: buksmeester Roger 
Weetjens, 6. Davy Scheepers, 5. Jan Moermans, 4. Marian 
Beelen, 3. Hubert Scheepers, 2. Theo van de Beek (die 
Josianne Baccus verving) en �. Vital Weetjens.   Foto: Fred Vliegen

‘Poal houte’
Hoewel het Oud Limburgs Schuttersfeest al meer dan �00 jaar georganiseerd wordt, kan het 
dus blijkbaar nog steeds goed fout gaan. Jammer voor het anderszins zeer goede werk dat in 
Grubbenvorst is verzet. Dat het daarna in Meerssen ook nog fout ging rondom het schootsveld, is 
eens temeer jammer. Zeker nadat vorig jaar in Neer ook al problemen zijn gerezen. Peter Berben 
geeft verderop in dit nummer mogelijke oorzaken. Iets meer zelfreflectie zou daarbij naar mijn 
gevoelen een kracht zijn. Ook dat is een vorm van ‘poal houte’.
Ondertussen gaf Stokkem te kennen dat ze het volgende OLS ‘op hun eigen manier’ zullen organi-
seren. Voorzitter Theo Voorter ging met onze correspondent Jacky Verheijen aan tafel om een en 
ander toe te lichten. 
En omdat we het weer (gelukkig) nog niet onder controle hebben, werd in Grubbenvorst door de 
Watermaatschappij Limburg (WML) ‘water naar de schutters gedragen’. Een bijzonder vriendelijke 
geste. Want hoewel het met gemiddeld 25 graden en een briesje eigenlijk uitstekend schuttersweer 
was, had menigeen toch behoefte aan verkoeling. Opvallend daarbij is dat met name jonge leden 
onderuit gingen. “Niet genoeg gegeten?”, luidde één van de mogelijke verklaringen. “Ben je gek, 
teveel gezopen gisteravond”, antwoordde een eerlijke jongeling voor L�-radio. Overigens ben ik 
benieuwd of we bij de evaluatie van het OLS ook te horen krijgen of dat overvloedig verstrekte 
water de consumptie van fris en bier merkbaar heeft gedrukt.
Ik moet toegeven dat dit voor mezelf wel gold. Maar dat had er ook een beetje mee te maken dat ik 
samen met Wim Pijpers, Peter Relouw van Grubbenvorst en Tom Doesborg voor L�-TV live ver-
slag heb gedaan van de optocht tijdens het OLS. Voor ons allen een experiment dat, gemeten naar 
de reacties die L� per mail binnen kreeg, heel goed is bevallen. Het valt voor ons allemaal binnen 
‘de service van de zaak’.
Ook vindt u verderop alsnog de discussiebijdrage die we via onze website willen opstarten. In 
de vorige editie is die door een regiefoutje achterwege gebleven. Het is en blijft mensenwerk, dit 
Limburgs Schutterstijdschrift.
 
Ik wens u als altijd veel leesplezier,
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OLS 2010 Grubbenvorst

Bruggen, water, hitte en afmattende schietkamp
 door Luc Wolters

GRUBBENVORST – Het OLS 
Grubbenvorst gaat de boeken 
in met enige superlatieven. De 
bruggen die de spoorweg tem-
den, het water dat schutters op 
de been hield, het schieten dat 
chaotisch verliep en drie dagen 
vergde. Bovendien is sprake 
van het noordelijkste OLS 
ooit, dus voldoende stof voor 
een terugblik.

Bruggen over het spoor
De organisatie in 
Grubbenvorst had een prach-
tig terrein kort bij de kern 
beschikbaar, alleen: de spoor-
weg scheidde deze als een ijze-
ren gordijn. Die barrière werd 
met politieke druk en ministe-
riële hulp geslecht. Op grond 
daarvan bivakkeerde een een-
heid van de Genietroepen kort 
voor het OLS in Grubbenvorst 
om twee robuuste bruggen 
over het spoor te slaan, die 
via een hellend vlak aan beide 
zijden begaanbaar werden. Ze 
dienden voor de schutterijen 
aan het begin en einde van de 
optocht, niet om op te mar-
cheren – dat zou teveel deining 
op de brug veroorzaken – 
maar om in vrije pas het spoor 
over te steken. De bruggen 
waren er uitsluitend voor de 
schutters; het publiek kon van 
de reguliere spoorwegovergang 
gebruik maken.

Nieuwe regio’s 
verkennen
Het OLS in Grubbenvorst 
mocht zich verheugen in een 
gedegen voorbereiding en 
puike organisatie. Als noorde-
lijkste OLS ooit – ‘er gaat niets 
boven Grubbenvorst!’ – vond 
het aan de randen van het 
gebied van de OLS-Federatie 
plaats. Enerzijds lastig om met 
de PR-campagne niet alleen 
in eigen regio te scoren maar 
heel Limburg te bereiken, 
maar anderzijds een uitdaging 
om met Noord-Limburg en 
Oost-Brabant nieuwe regio’s 
voor het OLS warm te maken. 
Daarmee werd de brug gesla-
gen naar de gilden in Noord-
Limburg, die bij de Brabantse 
Federatie zijn aangesloten door 
o.a. de deelname van het gilde 
St.-Antonius Blitterswijck, dat 
elders in dit nummer beschre-
ven is.

Geen ingekorte optocht
Naarmate het OLS naderde, 
namen de waarschuwingen 
in de media voor het extreem 
warme weer toe. Er werd 
publiekelijk gediscussieerd 
welke maatregelen genomen 
konden worden. Inkorten 
van de optochtroute hoort 
daar steevast bij; daarvoor 
wordt gewoonlijk een alter-
natieve route achter de hand 
gehouden. Dat was evenwel in 
Grubbenvorst niet mogelijk 
omdat uitgerekend op het ver-

ste punt van de toch al lange 
optocht de eretribune met 
defilé gepland waren. 

Gevecht tegen de hitte
Desondanks deed 
Grubbenvorst er met water 
in alle soorten en maten wer-
kelijk alles aan om de hitte 
te lijf te gaan. Met dank aan 
de Waterleidingmaatschappij 
werden er bij vertrek van 

de optocht flesjes water uit-
gedeeld, kon er op tal van 
punten water getapt worden 
en stonden bakken met water 
klaar voor verhitte hoofden, 
maar waar zelfs een schutter 
uit Siebengewald met uniform 
en al ingedoken is. Wel spec-
taculair maar niet netjes. De 
hoeveelheid gratis water moet 
de organisatie welhaast omzet 
gekost hebben. Menig schutter 
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kon er zijn eerste dorst lessen. 
Verkoop van Spa blauw was 
overbodig.

Opnames L1
De optocht werd in zijn geheel 
gefilmd en – van commentaar 
voorzien – uitgezonden op L�. 
Een van de commentatoren, 
redacteur Wim Pijpers, doet 
daarover in dit blad verslag. 
Zo hebben nóg meer mensen 
van de kleurrijke schutters-
stoet kunnen genieten. De 
ver over de weg hangende en 
inzoomende camera-arm vlak 
na het defilé bracht prachtige 
beelden maar vormde ook een 
obstakel voor vaandeldragers. 
Behalve deze camera moesten 
ze in een vlaggenrijke straat op 
het einde van de route ook een 
slalomtactiek toepassen om de 
optocht zonder kleerscheuren 
van vaandel of vlaggen af te 
kunnen ronden.

Schietchaos
De indeling van het feestter-

rein was handzaam en over-
zichtelijk. Centraal de bier- en 
eettent; de wedstrijdterreinen 
zo ver mogelijk verwijderd, 
zodat ze geen last hebben van 
de overtollige decibellen die 
aan de feesttent ontsnappen. 
Alleen het schieten sloeg een 
kink in de kabel. Omdat kogels 
buiten het schootsveld terecht-
kwamen – waarover elders een 
bijdrage geschreven is – moest 
de schietkamp herhaaldelijk 
worden stilgelegd. Het leidde 
tot lange opschorting en cha-
otische toestanden, het OLS 
onwaardig. Schutters moesten 
bijzonder lang wachten om 
hun schietbeurt als zestal te 
kunnen completeren. Bij her-
vatting werd de helft van de 
schietbomen uit de roulatie 
genomen. Een ware volksver-
huizing van schutters, buksen 
en aanhang was het gevolg. 
Het wachten, de verveling, de 
onwetendheid en de frustratie 
moeten wel menig misser tot 
gevolg hebben gehad. Zo niet 
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OLS Grubbenvorst

Ze sjriewde ‘t van de dake
“Grubbevors geit dich rake”
noa ‘t feest moage veer zekke
‘t dörp deeg neet verzake.
De “Sfeer “ woar óp zien best
de sjutters en publiek deeg de 
rest.

Alle sjutterije
die ziech hadde óp gegeëve
dege der daag mit beleëve,
wat ein pracht
wat ein kleure,
OLS … ein echt
beide Limburgs gebeure.

Doa woerd gesjoate
en óch gemist,
mier als de helft
höbbe achter ‘t net gevist.
Drie en zeventig 
sjutterije goon teruk,
hove neet mieë euver ein bruk
mar hope waal óp 
hieël vöal OLS geluk.

Bedankt St.-Jan!
geer kost der get van,
veur sjutterije 
publiek en medewerkers
woar ‘t benauwd,
geer hubt veur ós
hieël get water gesjauwd.
Geer hubt 
ein sjoeën feest gemaakt,
Grubbevors heit ós geraakt !

Banholt, juli 2010
Frans Stollman

g  De eucharistieviering op  
zaterdag.

g  Lang wachten tijdens de  
schietkamp.

bij Houthem, dat voor-
tijdig uit onvrede de 
wedstrijd verliet.

Recorddeelname 
tweede dag
Door de problemen 
met het schieten 
konden slechts de 
eerste twee ronden 
(de inschiet-rondes) 
geschoten worden. 
Hierbij viel toch nog 
ongeveer de helft van 
de deelnemers af. Dit 
betekende evenwel 
dat maar liefst 73 op 
de tweede kaveldag 
terug mochten komen. 
Het leidde bij de een 

tot euforie voor het bereiken 
van de kaveling, maar stemde 
de ander ontevreden dat op 
de eerste dag zo weinig kon 
worden geschoten waardoor 
een recordaantal verenigingen 
terug zou komen. De tweede 
dag startte derhalve met een 
enorm aantal deelnemers en 
daarom met een achterstand. 
Dan moeten er namelijk ook 
erg veel afvallen vooraleer er 
een winnaar is. Het regende 
afvallers die morgen en aan 
het begin van de middag. 
Maar een aantal schutterijen 
kwam goed in de wedstrijd. 
Het kwam tot een urenlange 
tweestrijd tussen Stokkem en 
Helden. Het was een ware tita-
nenstrijd in een verzengende 
hitte een hele dag lang schie-
ten. Die zaterdag miste geen 
van beide. 

Zielloze derde dag
Uiteindelijk moest beslist 
worden om op de zondag, de 
derde dag, terug te komen. 
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Toen was het snel bekeken: 
Helden miste in de eerste 
ronde en Stokkem niet. Maar 
het ontbrak die dag aan 
enige vorm van euforie. Niet 
bij Stokkem dat won, maar 
diverse leden – waaronder de 
bezielende voorzitter en een 
lid van het zestal – als gevolg 
van vakantie moest missen. 
Niet bij Helden dat op meer 
gehoopt had. En evenmin bij 
de andere acht winnaars van 
een podiumplaats, die voor de 
huldiging die derde dag nog-
maals moesten terugkomen. 

Dat is jammer. Jacky Verheyen 
sprak met Theo Voorter van 
Stokkem over de schietkamp 
en blikt met hem vooruit op 
de organisatie in 20��.

Noodlottig weer
Daags erna sloeg het nood-
lot toe. Een hevig nood-
weer trof het feestterrein in 
Grubbenvorst. Twee dagen 
later joeg een verwoestende 
angstaanjagende storm over 
de provincie die veel schade 
aanrichtte. Grote tenten, die 
al afgebroken werden, raakten 

geheel vernield, schietbomen 
braken over. Een enorme dosis 
pech voor organisatie en ten-
tenleverancier en 
verzekering. Rest 
ons te vermelden 
dat alle gedenk-
waardigs van het 
schuttersfeest in 
Grubbenvorst is 
vastgelegd in een 
fraai fotoboek. 
Zonder meer een 
memorabel OLS.

Foto’s:  Lieske Leunissen en  
Fred Vliegen.

Schietuitslag:
1.  St.-Elisabeth Stokkem
2.  Kon. St.-Lambertus Helden
3.  St.-Laurentius Bocholt
4.  St.-Hubertus Nattenhoven
5.  St.-Sebastiaan Grote Brogel
6.  St.-Martinus Niel-bij-As
7.  St.-Urbanus Belfeld
8.  Kon. St.-Lambertus Oirsbeek
9.  HH. Harlindis & Relindis Ellikom
10.  St.-Hubertus Beringe
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Live-uitzending OLS-optocht
De eerste live-uitzending 
van de OLS-optocht 
2010 door L1 TV was 
bijzonder geslaagd. De 
reacties waren stuk voor 
stuk positief. Kijkcijfers 
tonen aan dat L1 TV 
met deze uitzending een 
grote groep mensen heeft 
bereikt. L1 TV alvast 
bedankt, we hopen op een 
voortzetting van deze live-
uitzendingen. 

Cijfers
Op zondag 4 juli (tussen �3.30 
– �7.00 uur) keken maar liefst 
93.000 naar de OLS-optocht. 
Opvallend daarbij is dat er 
maar liefst ��.000 kijkers 
waren buiten Nederlands-
Limburg. Deze kijkers beschik-
ken mogelijk over een speciale 
schotelantenne of keken via de 
computer.
Op 5 juli werd de uitzending 
herhaald en telde men 3�.000 
kijkers. De herhaling op �0 juli 
trok nog eens 75.000 kijkers.
Gemiddeld bereikte L� TV 
in 20�0 gedurende hetzelfde 
timeslot 67.000 mensen. Dat 
betekent dus een extra bereik 
van 25% dankzij de live-uit-
zending van de OLS-optocht. 

Ook de gemiddelde kijktijd 
was fors hoger: 45 minuten 
naar de OLS-optocht tegen �5 
minuten gemiddeld op zon-
dag in hetzelfde timeslot. De 
gemiddelde leeftijd van de kij-
kers naar de OLS-optocht was 
ruim 59 jaar, tegen gemiddeld 
55 jaar op zondagmiddag.

Conclusies
Uit bovenstaande cijfers 
mogen we concluderen dat 
het Limburgse Schutterswezen 
zich nog steeds kan verheugen 
op veel aandacht. Door het 
uitzenden van de OLS-optocht 

heeft L� beslist een grote groep 
mensen bereikt die, om uit-
eenlopende redenen, niet in 
staat was om de optocht zelf 
bij te wonen. De promotio-
nele waarde die uitgaat van 
deze uitzendingen mag niet 
onderschat worden en bieden 
het Limburgse Schutterswezen 
mogelijkheden voor de toe-
komst. Te denken valt aan bij-
voorbeeld ledenwerving. 

Dank
Dank in de eerste plaats aan 
L�-TV die deze live-uitzen-
ding mogelijk maakte. Dank 
ook aan verslaggever Tom 
Doesborg die samen met Peter 

Relouw van schutterij St.-Jan 
Grubbenvorst, Jos Gerits en 
Wim Pijpers de commentaren 
leverden. Een compliment 
voor Peter Relouw, hij had van 
elke deelnemende schutterij 
veel gegevens verzameld die 
gebruikt werden wanneer een 
schutterij bij de kijker op het 
Tv-scherm verscheen. Of, zoals 
een kijker schreef: “Mij is nu 
veel meer duidelijk geworden 
over het Limburgse schutters-
wezen.”

 Wim Pijpers

g  Een lange arm bracht de schut-
ters bij u thuis op de buis.

Foto: Fred Vliegen

g Close up van de cameraploeg.                               Foto: Lieske Leunissen

g Team van de verslaglegging: Tom Doesborg van L1, drs. Jos Gerits van 
het LS en Peter Relouw, pr-man van het OLS.                  Foto: Fred Vliegen
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Het Gilde al 525 jaar in Blitterswijck
BLITTERSWIJCK – ‘Het Gilde’ van Blitterswijck 
viert feest dit jaar: op 18 juli 2010 organiseerde 
het St.-Antonius-Abt Gilde Blitterswijck een grote 
internationale Vrije Gildedag. Het gilde vierde dat het 
reeds 525 jaar aanwezig is in het Noord-Limburgse dorp 
Blitterswijck.

Geen schutterij maar een gilde
Het gilde van Blitterswijck 
is geen lid van de Limburgse 
OLS-Federatie maar is aan-
gesloten bij de Brabantse 
NBFS-federatie. Toch voelt 
het gilde zich zeer verbonden 
met de OLS-schutterijen. 
Gezien de ligging is het gilde 
van Blitterswijck namelijk 
het meest zuidelijk gelegen 
gilde van Limburg binnen 
de NBFS-federatie en wordt 
het omringd door de schut-
terijen uit de plaatsen Venray, 
Horst, Grubbenvorst, Arcen 
en Siebengewald. Al vele jaren 
neemt het gilde met enige 
regelmaat deel aan diverse 
OLS-bondsfeesten en was het 
natuurlijk dit jaar ook aan-
wezig op het grote OLS-feest 
bij de schuttersvrienden uit 
Grubbenvorst.

Uit oude tijden
In de oude parochiekerk van 
Blitterswijck waren in de mid-

deleeuwen diverse zijaltaren 
opgenomen. Een van deze 
altaren was in �485 toegewijd 
aan de H. Antonius en hieraan 
was een broederschap verbon-
den, het gilde dus. Veel is er 
uit de oude historie nog niet 
bekend aangezien de meters 
archiefstukken in het RHCL te 
Maastricht over de heerlijkheid 
Blitterswijck en zijn kasteel-
heren nog maar beperkt zijn 
doorgenomen.
Uit enkele stukken blijkt wel 
dat al in de zeventiende eeuw 
de officie op de feestdag van 
het gilde op het hoogaltaar in 
de parochiekerk gedaan werd. 
In �702 was het gilde ken-
nelijk zeer goed bij kas want 
het leende aan de plaatselijke 
parochiekerk een voor die tijd 
aanzienlijk bedrag ter grootte 
van �50 gulden tegen vier 
procent rente. Deze lening 
staat, voor zover bekend, tot 
op de dag van vandaag nog 
altijd open. Op een grote over-

zichtstekening van het dorp 
uit �779 is de schietboom 
van het gilde duidelijk ingete-
kend. In enkele kostenposten 
van het kasteel zien we uit-
gaven voor de aanschaf van 
pistolen ter waarde van tien 
Hollandse guldens. De heer 
van Blitterswijck schonk deze 
aan de jonge gildebroeders 
om te leren schieten. Vanaf 
het Franse tijdperk werden 
de zogenaamde gilderenten 
geheven; het armbestuur van 
Blitterswijck nam deze regeling 
op zich en betaalde ‘Aan Gilde 
3 malder gerst (volgens erf-
fractie)’ en ‘Aan pastoor voor 
Gildemissen in �2 gulden en 
9 stuivers’. In �9�5 werd door 
het armbestuur uitbetaald en 
opgetekend: ‘Aan Gilde voor 4 
hectare; 80 liter gerst (zijnde 2 
vaten bier), voortaan vast 24 
gulden’. Deze 24 gulden wer-
den tot �974 betaald door de 
gemeente Meerlo-Wanssum.
In de Tweede Wereldoorlog 
zijn helaas alle bij het gilde in 
bezit zijnde geschreven stuk-
ken en nagenoeg alle attribu-
ten verloren gegaan. Gelukkig 
kon het oude koningszilver, 
gedeeltelijk daterend uit de 
zeventiende eeuw, dat tijdens 
de oorlog was ingegraven in 

g  Patroonsschild met St.-
Antonius met het varken.

g  Een schild uit 1842 met beel-
tenis van H. Maria en H. 
Antonius.

g  Het gekroonde koningsvogeltje 
laat door vier bellen van zich 
horen.
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een houten kist, worden gered 
alsmede het processievaandel. 
In �955 werd een nieuw regle-
ment opgesteld. Dit is tevens 
het oudste geschreven docu-
ment dat in het bezit is van het 
gilde.

Bier kruien
Op �5 juni �974 is er door 
het Gilde voor de eerste keer 
het ‘bierkruien’ gehouden. Dit 
is ontstaan naar aanleiding 
van een discussie over de 24 
gulden die het gilde kreeg van 
de gemeente, als vermeende 
afkoopsom voor twee vaten 
bier. De bierbrouwerij in 
Arcen was bereid om twee 
vaten bier gratis te schenken, 
mits de gildebroeders deze 
per kruiwagen zouden komen 
ophalen. Dit ‘bierkruien’ is een 
traditie geworden die jaarlijks 
plaatsvindt op de zaterdag 
voorafgaande aan de feestdag 
van het koningschieten op 
sacramentszondag.
‘Zijn het an de Gilt en hij liert 
wel drinke’; in Blitterswijck 
gaat dit nog op. Daar wordt 
het bier gehaald op de krui-
wagen bij de brouwerij aan de 
Maas in Arcen, op zo’n kleine 
tien kilometer afstand. Een 
groep bierkruiers van het gilde 

meldt zich bij de bier¬brouwer 
en begint vervolgens lopend 
met twee kruiwagens met 
ieder een ton bier van vijftig 
liter aan de terugweg. Eerst de 
Maas over met het pontveer 
en vervolgens via Broekhuizen, 
Broekhuizenvorst en Ooijen 
terug naar Blitterswijck. Aan 
de dorpsgrens staan de andere 
gildeleden hen op te wachten 
om ze met een rondgang door 
het dorp naar het gildeterrein 
te begeleiden.

Nieuw begin

In het begin van �98� is er 
door de toenmalige over-
heid van het gilde contact 
opgenomen met het gilde van 
Geijsteren over het zogenaam-
de her¬activeren van het gilde. 
Dit had als resultaat dat het 
gilde van Blitterswijck op 22 
augustus �98�, in Geijsteren, 
voor het eerst sinds lange 
tijd de jaarlijks terugkerende 
wedstrijd om het koningschie-
ten organiseerde. De eerste 
nieuwe koning werd Henny 
Vissers. De volgende stap die 
snel werd genomen was de 
aankoop van eigen geweren 
en de oude uniformen van het 
St.-Annagilde uit Venray. Deze 
uniformen werden compleet 
gedragen met uitzondering 
van de petten, die vervangen 
werden door traditionele gil-

dehoeden. In juli �983, bij het 
inhalen van de nieuwe koning 
Jan Stoks, verraste het gilde 
het dorp met de presentatie 
van het gilde, compleet met 
processievaandel, tamboers, 
koningspaar en gekostumeerde 
leden. Januari �984 trad het 
gilde officieel toe tot de kring 
van schuttersgilden ‘Land van 
Cuijk’.

Heden
Het gilde van Blitterswijck 
is een relatief groot gilde 
met ruim zeventig gekostu-
meerde leden. Wat betreft de 
samenstelling is het statutair 
mogelijk dat zowel heren 
als dames als gildelid wor-
den aangemerkt. Het gilde 
is voorzien van koningspaar, 
commandant, standaardruiter, 
tamboerkorps, klaroenblazers, 
dragers van processie- en 
hoofdvaandel, hellebaard-
dragers, schutters, marketent-
sters, vendeliersgroep. Sinds 
�988 draagt het gilde met 
trots haar kostuums in de 
volgende kleu¬ren: rood naar 
het wapen van de heerlijk-
heid Blitterswijck, groen van 
patroonheilige St.-Antonius-
Abt en geel als teken van 
verbondenheid met de Rooms-
katholieke kerk. Tijdens 
optochten wordt op een baar, 
getorst door twee gildebroe-
ders, het nieuwe beeld van de 
patroonheilige meegedragen. 
Het oude beeld 
is bij de grote 
kerkroof, in 
januari 2005, 
te samen met 
vele andere 
voorwerpen uit 
de plaatselijke 
parochiekerk 
ontvreemd. Het 
gilde wordt vrij-
wel altijd vooraf 
gegaan door 
standaardruiter 
en drager van 
processievaan-
del.
Het gilde heeft 
een eigen schiet-

terrein, voorzien van een 
automatische schietinstallatie 
met een zestal kogelvangers. 
Op dit schietterrein nabij de 
Maas vinden wekelijks onder-
linge schietwedstrijden plaats 
alsmede algemene wedstrijden 
waaraan ook regelmatig schut-
ters van nabije schutterijen 
deelnemen.

Toekomst
Blitterswijck is een dorp met 
circa duizend inwoners. In 
deze hechte dorpsgemeen-
schap is het verenigingsleven 
nog volop actief aanwezig. 
We zien echter dat het er voor 
verenigingen steeds moei-
lijker wordt om voldoende 
aanwas van jeugdleden te 
verkrijgen. Samenwerking tus-
sen verenigingen onderling 
is hierbij steeds belangrijker 
geworden. Maar ook het actief 
werven van jeugdleden met 
gebruikmaking van onderwijs-
programma’s en op de jeugd 
gerichte activiteiten. Naast 
de jeugd blijft het natuurlijk 
ook van belang om voor de 
volwassen leden een attractief 
programma te blijven bieden. 
Hierbij vormen ook de deel-
name aan OLS-activiteiten een 
belangrijk onderdeel. Gezien 
de goede onderlinge verhou-
dingen tussen de verenigingen 
moet het ook in de toekomst 
mogelijk zijn om dit in stand 
te blijven houden.

g  Gilde met standaardruiter in 
aantocht.

Zelf  
‘gekruid’ bier.

g  Het Blitterswijckse vaandel fier overeind.
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Gildefeesten 2010
In het weekend van �6-
�8 juli vonden diverse 
festiviteiten plaats in het 
kader van het 525-jarig 
jubileum. Het hoog-
tepunt was de grote 
Gildedag op zondag �8 
juli. Circa �.500 leden 
van gilden en schut-
terijen uit Nederland, 
België, Duitsland en 
Polen namen deel. Na 
afloop van de optocht en voor 
het begin van de wedstrijden 
vond de zogenaamde mas-
sale opmars plaats, een van de 
mooiste onderdelen, waarbij 

de deelnemers zich gezamen-
lijk presenteren in al hun 
kleurenpracht en met slaande 
trommen. Er waren diverse 

wedstrijden geweer- en kruis-
boogschieten, trommen, ven-
delen, klaroenblazen. Zie ook: 
www.gildeblitterswijck.nl 

In Blitterswijck heb-
ben ze geen schutterij 
maar een gilde. In som-
mige opzichten zullen de 
onderlinge verschillen 
groot zijn. Maar dat is 
ons inziens niet zo van 
belang. Wat wel van 
belang is dat de onderlin-
ge band, welke met name 
tot uitdrukking komt in 
gezelligheid,  tussen ons 
gilde en de schutterijen 

altijd aanwezig zal blijven.

  W.P.M. Ingenpass 
1e Gildemeester

www.schutterstijdschrift.com
”Voor een keizerin hoeven geen aparte regels te worden opgesteld.”

 door Jos Gerits

Wie zich eraan overgeeft, leeft 
anno nu online in een virtuele 
wereld. Zij die na �990 gebo-
ren zijn, worden ook wel tot de 
Generatie Einstein gerekend, 
die sneller, slimmer en soci-
aler zou zijn dan wij oudere 
bokken, juist omdat ze geen 
wereld zonder internet heb-
ben gekend. Ik moet bekennen 
dat ik daar zo mijn twijfels bij 
heb. Ik kijk mijn vrienden nog 
steeds het liefst ‘live’ in de ogen 
en drink een echt glas bier met 
ze. Niettemin konden we er 
twee jaar geleden als Limburgs 
Schutterstijdschrift niet onder-
uit om ook een website in te 
richten: www.schutterstijd-
schrift.com. Met dank aan 
André Meijers uit Amstenrade 
die deze voor ons ‘in de lucht’ 
houdt.

Al ras bleek echter dat we als 
redactie toch vooral ‘bladen-
makers’ zijn. Gelukkig voorziet 
Bernie van Lierop ons van 
schuttersnieuws en andere 
wetenswaardigheden via de 
website van de OLS-Federatie 
(www.OLS-federatie.com). En 

wie het wat interactiever wil, 
kan onder ‘Hoebele’ op www.
hyves.com terecht. Daarnaast 
zijn er vele schutterijen die 
hun eigen site in de lucht heb-
ben en waarop ook heel veel 
wetenswaardigheden te vinden 
zijn. We bevelen die van harte 
aan en vinden dat we daarmee 
geen bijzondere eigen taak 
hebben om een nieuwssite in 
te richten 

Dat wil echter niet zeggen dat 
we als schutterstijdschrift de 
‘nieuwe tijd’ geheel aan ons 
voorbij willen laten gaan. 
Daarom hebben we ‘Hoebele’, 
ofwel Hannes Senden, lid van 
de drumband van schutterij 
St.-Sebastianus Mheer, bereid 
gevonden om ons redactie-
team te versterken en ons 
vooral te voorzien van ideeën 
om onze website meer leven in 
te blazen. Sinds kort heeft zich 
ook Joost Schers, vendelier van 
St.-Urbanus Belfeld, daarbij 
aangesloten. Echter ook jij 
kunt via de website voorstellen 
en suggesties doen.

Eén van de eerste acties waar-
toe we met elkaar besloten 

g  De keizerin van Boshoven 
nodigt uit tot het poneren van 
een stelling. Foto: Lieske Leunissen

hebben, is dat we in dit tijd-
schrift opnieuw een prikkelen-
de stelling poneren waarop jij 
via onze website kunt reageren. 
Zoals ik in mijn voorwoord al 
aangaf, hebben we als redactie 
onze wenkbrauwen gefronst 
bij het krantenbericht dat de 
keizerin van Boshoven-Weert 
nog niet weet hoe zij zich op 
de schuttersfeesten en vooral 
het OLS kan en mag presen-
teren. Daar heeft de OLS-
Federatie dan wel de Normen- 
en/of de Jurycommissie nog 
geen pasklaar antwoord op. 
Dat verleidt mij tot de vol-
gende stelling: 

Wanneer je hebt besloten dat 
vrouwen als volwaardig lid 
mogen meeschieten en dus ook 
koningin en keizerin kunnen 
worden, moet je daar vervol-
gens géén aparte regels voor 
bedenken. Pas gewoon de regels 
die voor de mannen gelden vol-
waardig, dus één-op-één, toe op 
de vrouwen. 

Dit zou wat mij betreft onder 
andere betekenen dat de vrou-
wen in hun reguliere schut-
terskleding als koningin het 

kroontje en het zilver dragen. 
Zij het als marketentster, 
geweerdraagster (er zijn bij 
mijn weten nog geen vrou-
welijke officieren, hoewel dat 
hoog tijd wordt) of lid van het 
muziekcorps. De bijhorende 
sabel zou ze dan eveneens zelf 
kunnen dragen, dan wel door 
haar partner. 

Ik ben benieuwd hoe jij hier-
over denkt en zie je reactie 
graag op www.schutterstijd-
schrift.com tegemoet. In de 
volgende editie zal ik erover 
berichten.

g  De massale opmars vormt een indrukwekkend gebeuren.



Duitsers maakten het Europees Schutterstreffen in Molenbeersel groen

Iedereen kleurt het schutterswezen 
op een eigen wijze in
 door Jos Gerits

Tussen Noord en Zuid, 
Oost en West verschilt het 
schutterswezen in de beide 
Limburgen op punten fun-
damenteel van elkaar. Dat we 
heel nadrukkelijk toch bij één 
grote schuttersfamilie horen, 
bleek weer eens tijdens het 
Europees schutterstreffen in 
Molenbeersel 2009. Want tus-
sen de Duitsers, Brabanders, 
Polen, Zwitsers, Fransen en 
nog een paar andere nationa-
liteiten, vielen we op als een 
gedisciplineerde tak van die 
internationale familie. Dat 
vonden ook enkele Duitse 
dames die ik sprak. Ze gaven 
kort aan hoe het in de buurten 
van Keulen zo’n beetje eraan 
toe gaat.

Ute Lethert is in 2009 
‘Diözesankönigin’ naast haar  
man Willi. Anne-Marie Muhr 
is behalve haar ‘Schützen-
schwester’ ook de hofdame 
van Ute. Hun vereniging heet 
Schützenbruderschaft Sankt 
Sebastianus und Konibertus 
en komt uit Heimerzheim. De 

broederschap werd in �5�5 
opgericht, heeft niet minder 
dan �80 leden, waarvan vele 
inactieve ereleden. De dames 
zijn volwaardig lid. Anne-
Marie al meer dan 36 jaar, 
haar man sinds � jaar. Beiden 
werden lid omdat ze zeer geïn-
teresseerd zijn in de schiet-
sport. Wat dat betreft kunnen 
ze binnen hun ‘Bruderschaft’ 
hun hart ophalen. Want tussen 
september en maart (!) wordt 
zeer actief geschoten, zowel 
met kleinkaliber-geweren, 
luchtbuksen, de handboog als-
ook het pistool.

“Maar zo’n ‘Schützenverein’ 
is ook een geweldige plek 
om andere mensen te leren 
kennen”, zeggen Ute en 
Anne-Marie. “Bovendien 
kom je nog eens ergens. In 
Keulen en omstreken bestaan 
vele zeer traditierijke schut-
terijen die overkoepelend 
in ‘Diözesanverband’ zijn 
georganiseerd. Dat wil zeg-
gen op het niveau van het 
bisdom. Daarbinnen heb je 
nog ‘Beziks-verbänden’, ofwel 
regionale takken. Per ‘Bezirk’ 

worden vier schuttersfeesten 
per jaar georganiseerd, waar-
aan je geacht wordt deel te 
nemen. Vandaar dat we dit 
‘Pflichtfeste’ noemen. Wanneer 
een broederschap niet komt, 
wordt er door anderen ook 
geen tegenbezoek gebracht. 
Tijdens deze feesten wordt een 
‘Festzug’ of optocht gehou-
den, maar die is veel kleiner 
van opzet en omvang dan 
wat we hier in Molenbeersel 
tegenkomen. De schutterijen 
hebben daarbij meestal muzi-
kanten vanuit hun dorpge-
meenschap bij zich, dan wel 
worden door de organisatie 

muziekgezelschappen 
ingehuurd die door 
de optocht worden 
gerijgd. (We zijn 
hier voor het eerst 
tijdens een Europees 
Schutterstreffen en 
voelen ons een beetje 
bezwaard. Géén van 
de Duitse vereni-
gingen heeft een 
muziekgezelschap 
meegenomen. Indien 
we dat van te voren 
hadden geweten, zou-
den we muzikanten 
hebben opgetrom-
meld.) Daarnaast 

kent de eigen vereniging nog 
het jaarlijkse ‘Patronatsfest’, 
dat bij ons op � mei wordt 
gevierd. Dan heb je nog het 
eigen ‘Schützenfest’, waarbij de 
vogel wordt geschoten en dat 
wordt afgesloten met een kro-
ningsbal. En tot slot is er nog 
het burgervogelschieten, dat 
binnen onze leefgemeenschap 
breed wordt gedragen. Er komt 
voldoende volk op af.” 

Ute en Anne-Marie geven aan 
dat voor hen het schutterswe-
zen zeer ‘Traditionsbewusst’ is. 
‘Für Sitte, Glaube und Heimat’, 
wat vrij vertaald hetzelfde 
betekent als ‘voor auter, heerd 
en troon’, zij het dat met ‘Sitte’ 
(zeden en gebruiken) een 
expliciet cultuurelement aan is 
toegevoegd. Daarnaast is er het 
schieten. En dan feitelijk niet 
veel meer. Toch hebben ze ‘viel 
Spass’ daar in de buurten van 
Keulen.

g  ‘Diözesankönigin’ Ute Lethert 
met haar ‘Schützenschwester’ 
en hofdame Anne-Marie Muhr 
uit Heimerzheim hebben 
gekozen voor het traditierijke 
schutterswezen.    Foto: Jos Gerits

 

g  Duitsers kleurden het EST groen.                                                Foto: Fred Vliegen
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OLS en ZLF tonen aan:

Het belang van het schootsveld
 door Luc Wolters

Het ging mis dit seizoen met 
het schieten op het OLS in 
Grubbenvorst en op het ZLF 
in Meerssen. Althans te oor-
delen naar de artikelen in de 
media. Want er is veel publici-
teit geweest over kogels die op 
onbedoelde plaatsen terecht 
(zouden) zijn gekomen, over 
de oorzaken daarvan en het 
gevaar dat het zou opleveren. 
Vooropgesteld dat elke kogel 
buiten het schootsveld er één 
teveel is, maar ook dat der-
gelijke publiciteit, al dan niet 
opgeklopt, het schieten in 
diskrediet brengt, is het afgelo-
pen seizoen voor wat de grote 
schuttersfeesten betreft, rijp 
voor een evaluatie.

Schootsveldproblemen 
op het OLS
Over het schieten op het OLS 
is veel te doen geweest. De 
schietwedstrijd werd verlamd 
door het telkens opnieuw stil-
leggen ervan en het vervolgens 
uit roulatie nemen van de helft 
van de schietbomen. De kran-
tenkoppen maakten gewag van 
verkeerd geplaatste aanlegpa-
len. Toch is dat niet het eigen-

lijke probleem geweest. Peter 
Berben van de schietcommis-
sie van de OLS-Federatie wijst 
er achteraf op dat het schoots-
veld anders had moeten wor-
den uitgezet. Uit enkele jaren 
eerder genomen proeven is een 
afwijking van de kogels naar 
links geconstateerd. Op grond 
hiervan zijn richtlijnen voor de 
veiligheid van schootsvelden 
opgesteld en voorlichtings-
avonden gehouden. Daarin 
werd het advies gegeven om 
het centrale richtpunt in het 
schootsveld tien graden naar 
rechts te verplaatsen (gemeten 
op 450 meter van de aanleg-
paal). Voorzitter Hans Relouw 
van St.-Jan Grubbenvorst laat 
weten dat bij het uitzetten van 
het schootsveld een foutieve 
tekening de organisatie parten 
heeft gespeeld.

Invloed van de wind
Complicerende factor tijdens 
het OLS was de wind, zoals 
herhaaldelijk is omgeroepen. 
Die bezorgde de kogels een 
nog grotere afwijking naar 
links. Naar aanleiding hiervan 
zijn aan de linkerzijde kogels 
buiten het schootsveld terecht-
gekomen. Hoewel ze op het erf 

van een boerenbedrijf terecht 
kwamen, deden zich hierbij 
gelukkig geen calamiteiten 
voor. Desalniettemin was dit 
een zeer onwenselijke situatie, 
die de schietcommissie heeft 
proberen op te lossen met het 
stilleggen van de wedstrijd, 
een inspectie ter plekke en het 
vervolgens uit roulatie nemen 
van de schietbomen aan de 
linkerzijde. De wind vormt 
daarmee een belangrijke factor 
om rekening mee te houden 
zodat de kogels niet buiten het 
schootsveld terecht komen.

Aanlegpalen geen 
oorzaak, wel oplossing
Hoewel de krant de indruk 
wekte dat verkeerd geplaatste 
aanlegpalen de oorzaak van 
het probleem waren, bood 
herplaatsing van de palen wel 
een oplossing om het kavelen 
op de zaterdag daaropvolgend 
probleemloos te laten verlo-
pen. Door de aanlegpalen naar 
links te verplaatsen, kwamen 
de kogels meer naar rechts 
terecht. Hierdoor waren de 
problemen aan de linkerzijde 
van het schootsveld proviso-
risch opgelost.

Vergunningen en 
schootsvelden
De situatie vraagt om nadere 
maatregelen. Inmiddels 
beraadt de Federatie zich bij 
monde van Peter Berben erop 
hoe ze meer grip kan krijgen 
op dergelijke schootsveld-
problematiek. Zo wil ze in de 
toekomst toezicht houden op 
het ter plekke uitzetten van het 
schootsveld. Hierover volgen 
voorstellen aan de OLS-verga-
dering. Tot nog toe vinden ter 
plekke enkel controles op het 
feestterrein zelf plaats, waarbij 
bijvoorbeeld de hoogte van 
schietbomen en aanlegpalen 
gemeten wordt alsmede de 
onderlinge afstanden. Het 
schootsveld heeft thans ook de 
aandacht.

Zuid-Limburgs 
Federatiefeest
Over het schieten tijdens het 
ZLF te Meerssen verschenen 
eveneens de nodige berichten 
in de media. Zo waren leden 
van de scouting gevraagd om 
te helpen het schootsveld te 
bewaken, zodat niemand via 
een van de toegangswegen in 
de afgesloten zone terecht zou 
komen. De scouts waren vrij 

De schootsvelden van het OLS Grubbenvorst (links) en het ZLF te Meerssen (rechts); het betreft schematische reconstructies! ‘terrein’ is het feestter-
rein, ‘M’ = materiaalwagens, ‘P’ = parkeerterreinen, ‘O’ = vertrek optocht. In Meerssen wordt nog de A2 aangegeven en Grubbenvorst de bruggen 
over het spoor. Het schootsveld is in rood uitgetekend. Met de gele pijl wordt aangegeven waar het mis ging. Ten opzichte van de schutter is dat 
beide keren aan de linkerzijde.                                                                                                                                                        Foto’s: Google Earth
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jong en daarom mogelijk niet 
geheel op hun taak berekend. 
Hun opdracht was onder meer 
om mensen op de parkeer-
plaats in de Kruisberg langs 
de A2 ervan te weerhouden 
het schootsveld in te lopen, 
hetgeen voor een sanitaire 
stop nogal eens gebeurde. 
Waarschijnlijk als gevolg van 
enige miscommunicatie, zo 
meldde Peter Berben, nu in 
hoedanigheid van voorzitter 
van het ZLF-bestuur, zaten de 
scouts aanvankelijk niet op 
de parkeerplaats, maar had-
den ze post gevat in gebied 
dat nog juist tot het valgebied 
behoorde. Zij waarschuwden 
de schietleiding dat in hun 
nabijheid kogels neerkwamen. 
De wedstrijd werd stilgelegd, 
terwijl enkele bestuurders ter 
plekke poolshoogte gingen 
nemen. Deze lieten zich voor-
lichten en wezen de scouts hun 
juiste plek.

Schootsveldbewaking
Ook in Meerssen knelde het 
aan de linkerzijde van het 
schootsveld. Want hoewel 
niet duidelijk werd of daad-
werkelijk kogels buiten het 
schootsveld zijn terechtgeko-
men – zoals door ouders van 
de scouts en door de krant 
beweerd werd – is het opmer-
kelijk dat de kogels in ieder 
geval kort aan de linkse grens 
ervan hun valgebied hadden. 
Hoewel over de leeftijd van 
de schootsveldbewakers geen 
interne regels bij schuttersfees-
ten bestaan, verdient het aan-
beveling dat het hierbij op hun 
taak voorbereide personen 
betreft. Hierbij kan bij uitstek 
toch aan volwassenen gedacht 
worden. Immers hoort er ook 
een dosis overredingskracht bij 
om mensen van een mogelijk 
voornemen af te houden het 
schootsveld te betreden.

Aanbeveling
Het is spijtig dat 
de twee grootste 
schuttersfeesten 
– overigens prach-
tige en grootse 
evenementen! 
– geplaagd werden 
door problemen 
met de schoots-
velden. Dit vormt 
er eens te meer 
een pleidooi voor 
dat de OLS- en 
ZLF-Federatie hun 
kennis over het 
schieten niet enkel 
beperken tot het 
op het feestterrein 
nameten van de 
hoogte van schietbomen en 
aanlegpalen en de afstand tus-
sen beide, maar deze vooral 
ook richten op de schootsvel-
den. Deze vormen momenteel 
een knelpunt dat vóór het 
volgende schuttersseizoen 

opgelost moet zijn, willen de 
schutters hun krediet voor 
deze wijze van schieten niet 
verliezen.

g  Peter Berben, voorzitter van de 
schietcommissie van de OLS-
Federatie.        Foto: Fred Vliegen

De Nederlandse genietroepen sloegen in een nachtelijke actie twee bruggen over de spoorlijn Venlo-Nijmegen,  
zodat de OLS-optocht deze barrière goed kon overbruggen.          Foto’s: Fred Vliegen



Op weg naar het Kinjer-OLS 2010
  door Joost Schers 

tekst en foto’s

‘Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst’, 
aldus het alom bekende 
spreekwoord.

De start
Eén van de schutterijen die dit 
spreekwoord ter harte heeft 
genomen was Broederschap 
St.-Martinus uit Tegelen, toen 
ze in februari gevraagd werden 
om basisschool de Schalm uit 
Steyl te begeleiden. Het toeval 
wilde namelijk dat één van 
de leraren van de basisschool 
uit Grubbenvorst kwam. De 
school had zodoende contact 
gehad met schutterij St.-Jan 
en deze had aanbevolen om 
schutterij St.-Martinus te 
vragen. Vanwege de korte 
tijdsperiode die vanaf februari 
nog resteerde had het bestuur 
van de Tegelse schutterij met-
een een mail laten circuleren 
binnen de vereniging om 
consensus over de deelname 
te krijgen en na de positieve 
respons onder de leden heeft 
de vereniging volmondig ‘ja’ 
kunnen zeggen op het verzoek 
van de basisschool.
Deze deelname kan men in 
eerste instantie bekijken als 
een sprong in het diepe. De 
vereniging had door tijdge-

brek weinig kans om zich te 
oriënteren en te verdiepen in 
zaken rondom het Kinjer-OLS, 
daarbij had de schutterij geen 
ervaring in het begeleiden van 
een klas vol kinderen en om 
alles nog moeilijker te maken 
moest de school binnen vier 
maanden klaargestoomd zijn 
om volwaardig deel te nemen 
aan het Kinjer-OLS. Het 
Kinjer-OLS werd namelijk 
25 juni gehouden. Binnen 
deze vier maanden is de ver-
eniging actief bezig geweest 
met de kinderen van groep 7. 
Allereerst moesten de kinde-
ren natuurlijk kennismaken 
met de Tegelse schutterij en 
dus werd er een presentatie 
gehouden waar voorzitter Piet 
Spoelstra de diverse facetten 
van de schutterswereld aan de 
kinderen uitlegde.

De voorbereidingen
Deze presentatie was het 
startschot voor de verschil-
lende activiteiten waaraan de 
kinderen meededen. Op de 
eerste plaats moest er getraind 
worden met het windbuks-
schieten en ook het marcheren 
kon niet ontbreken. Het bepa-
len van de schutterskoning van 
de klas kon natuurlijk maar 
op één manier gebeuren: er 
moest op de vogel geschoten 
worden. St.-Martinus heeft dit 

meteen grootschalig aangepakt 
door niet op één, maar op vier 
vogels te schieten. Er was een 
aparte vogel voor de koning, 
de koningin, de keizer en de 
keizerin. De commandant en 
de reservecommandant van 
de ‘schoolschutterij’ werden 
snel gevonden, twee leerlingen 
bleken namelijk over een dus-
danig stemvolume te beschik-
ken waar zelfs een volwassen 
schutterscommandant jaloers 
op zou kunnen worden.
Naast de rolverdelingen waren 
er ook andere voorbereidingen 
op het Kinjer-OLS en die wer-
den niet alleen op de schut-
terswei gehouden. De kinderen 
moesten op school namelijk 
het nodige knutselen en 
natuurlijk hadden ze hulp van 
de leraren en de leden van de 
schutterij, maar ook de hulp 
van de ouders bleek een factor 
van belang te zijn. Ze kregen 
les over de schutterij d.m.v. 
de website sjöttesjoël en ook 
werd de DVD getoond van het 
Kinjer-OLS en van het echte 
OLS, zodat de kinderen een 
beter beeld konden vormen 
van de schutterswereld. (De 
DVD werd trouwens beschik-
baar gesteld door het schut-
terijmuseum.) Waar meer tijd 
in gestoken moest worden was 
het maken van de uniformen. 
Gelukkig waren enkele moe-

ders bereid om hun kunsten 
met de naaimachine in dienst 
te stellen van de school en de 
schutterij en dit bleek een wel-
kome oplossing te zijn.
Op donderdag 24 juni, de dag 
voor het Kinjer-OLS, werd het 
resultaat aan alle leerlingen 
van de basisschool gepresen-
teerd en moesten de leerlin-
gen van groep 7 uitleggen 
welke functie ze hadden in de 
optocht. Daarna marcheerde 
de schoolschutterij door de 
straten van Steyl heen en werd 
het defilé en de bijbehorende 
yell geoefend op de diverse 
punten waar de andere leerlin-
gen langs de kant vol enthou-
siasme stonden te kijken. Op 
het eind van de middag werd 
aansluitend nog een groeps-
foto gemaakt en net als echte 
schutters waren de leerlingen 
opgelucht toen ze de unifor-
men met het warme weer uit 
mochten doen.

Het Kinjer-OLS
Vrijdag 25 juni was de dag 
waar het allemaal om draaide, 
het Kinjer-OLS 20�0. Rond 
�0.00 uur ‘s morgens arriveer-
den de 22 schoolschutterijen 
en hun begeleiders. Onder een 
stralende zon stonden de kin-
deren te wachten op het start-
sein om te marcheren, maar 
voordat het zover kwam moes-

g  De presentatie door voorzitter Piet 
Spoelstra.

g  Ook het maken van kogels moest natuurlijk  
uitgelegd worden.

g  V.l.n.r. keizerin Laura Hesselink, keizer Job 
Laumans, koning Louis Holtman en koningin 
Loeki Turlings.
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ten eerst de vlaggen gehesen 
worden en natuurlijk konden 
de diverse hoogwaardigheids-
bekleders het niet laten om een 
aantal toespraken te houden. 
De vlaggenparade en de toe-
spraken duur-
den behoorlijk 
lang en na 
een kwartier 
begon de aan-
dacht van de 
kinderen al te 
verslappen en 
ook de meeste 
begeleiders 
waren niet 
echt blij met 
het opont-
houd. De ver-
lossing kwam 
uiteindelijk 
toen de muzikale noten van 
het tamboerkorps van St.-Jan 
Grubbenvorst hoorbaar waren, 
waardoor de optocht kon 
beginnen. Deze verkorte route 
van de OLS-optocht werd 
dankzij de duizenden toe-
schouwers een ware belevenis 

voor de kinderen en 
na terugkomst had 
de organisatie een 
korte middagpauze 
ingelast. 
Na de pauze werden 
eerst de nummers � 
tot �� opgeroepen 
om zich te melden 
bij het terrein waar 
de jury stond en 
nummers �2 tot 
22 konden in die 
periode beginnen 

met de schietwedstrijd. In het 
verdere verloop van de middag 
werden de rollen omgedraaid 
en moesten � - �� schieten en 
nummers �2 - 22 klaar staan 
voor de keuring. Ook hier 

moest er weer lang gewacht 
worden, waardoor sommige 
uniformen al smerig begon-
nen te worden door de stof die 
door de droogte in de lucht 
hing. Na de schietwedstrijden 
en de keuring moest de jury 

de resultaten gaan 
vergelijken voor de 
prijsuitreiking die 
begon om �6.00 
uur en konden de 
leerlingen genieten 
van hun vrije tijd. 
Ook hier bleken de 
leerlingen zich als 
echte schutters te 
gedragen: ze gingen 
meteen feesten in 
de biertent! Rond 
�8.00 uur vertrok de bus weer 
richting Steyl en keerden de 
kinderen huiswaarts.
         
Achteraf gezien
Het was een sprong in het 
diepe voor Broederschap 

St.-Martinus Tegelen en de 
vereniging is natuurlijk enkele 
moeilijkheden tegengekomen. 
Het voornaamste struikelblok 
was de korte voorbereidings-
tijd, dat vooral naar voren 
kwam bij het fabriceren van 

de uniformen. Daarnaast kan 
ook het blijven aansturen en 
motiveren van een groep van 
meer dan dertig kinderen een 
behoorlijke opgave zijn als je 
ze enkele maanden lang moet 
voorbereiden op een evene-

ment waar de 
meesten niet 
bekend mee 
zijn. 
De schutterij 
heeft bewezen 
dat ze om kon 
gaan met deze 
moeilijkhe-
den, waardoor 
de kinderen 
vol plezier 
mee hebben 
gedaan aan 
het Kinjer-
OLS. Dat 

plezier, dat speciale gevoel 
dat je krijgt binnen de schut-
terswereld, dat is wat de schut-
terij de kinderen wilde laten 
ervaren. Dat was het doel en 
dat is gelukt. De belangrijkste 
conclusie is dus: ‘Grubbevors 
haet de kinjer gerak!’.

g  Onder anderen de officieren en de geweer-
dragers presenteerden zich aan de kinderen.

g  Opgesteld voor de keuring op het terrein.

g  Het zestal van Sjötterie de Sjalm. g  Schieten met de windbuks bleek moeilijker  
dan gedacht.

g  Rechts de commandant naast de  
geweerdragers.

g Het resultaat!
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Impressie van het Kinjer-OLS           Foto’s: Fred Vliegen
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 door Luc Wolters

DEN HAAG / GRUBBENVORST – Bij twee gelegen-
heden voor en tijdens het OLS in Grubbenvorst hebben 
bewindslieden bekend gemaakt dat het OLS hen 
bijzonder aan het hart gaat en dat dit culturele erfgoed 
erkenning moet krijgen op niveau van de Unesco.

‘Volgende generaties 
laten genieten van OLS’
Op vrijdagmiddag 4 juni, 
exact een maand voor het 
OLS, verscheen Maxime 
Verhagen, destijds nog minis-
ter van Buitenlandse Zaken, 
op de schuttersweide van 
Sint-Jan Grubbenvorst met 
een bijzondere mededeling. 
Ten overstaan van de schut-
tersvrienden van Sint-Jan, 
het OLS-Federatiebestuur 
en de OLS-stuurgroep hield 
hij een gloedvol betoog over 
de mate waarin hem als 
Maastrichtenaar en vooral 
Limburger het schutters-
wezen ter harte ging. Niet 
alleen hijzelf wilde daar met 

zijn generatie van kunnen 
genieten, maar dit moest ook 
voor de toekomstige gene-
ratie van zijn kleinkinderen 
zeker gesteld worden. ‘Ook 
die moeten daar te zijner tijd 
van kunnen genieten’. Nu was 
het volop in de verkiezings-
strijd, dat de CDA-minister 
zijn opwachting maakte, 
hierbij vergezeld van zijn 
partijgenoten Ger Koopmans 
en Raymond Knops. Maar de 
toezegging was er niet minder 
om: Nederland zou de verdra-
gen van de Unesco over het 
immateriële erfgoed ratificeren 
en vervolgens zou het OLS 
een Nederlandse goedkeuring 
hiervoor krijgen. Hierna ging 

de minister met het 
hele schuttersgezel-
schap op de foto en 
dronk hij met de 
marketentsters een 
pilsje.

‘Het OLS moet 
op de Unesco-
lijst’
Een maand later 
was het OLS in 
Grubbenvorst. Daar 
maakte demis-
sionair staats-
secretaris Marja 
van Bijsterveldt-
Vliegenthart van 
Cultuur haar 
opwachting. Evenals 
in 2008 tijdens het 
OLS in Opoeteren 
spreektijd was inge-

ruimd voor Vlaams Minister 
Bert Anciaux voor een mede-
deling over de Unesco en 
de voorgenomen Vlaamse 
erkenning van het OLS, 
zo geschiedde ook in 20�0 
voor de Nederlandse staats-
secretaris. Ze refereerde aan 
de Nachtwacht, roemde de 
schutters voor hun gemeen-
schapszin en kwalificeerde ze 
als de ‘kracht van Limburg’. 
Ze moedigde aan om dit in 
stand te houden, een volks-
feest met �.500 vrijwilligers is 
een bijzonderheid. Vervolgens 
hield ze haar gehoor voor: 
‘Nederland zal het Unesco-
verdrag inzake het immaterieel 
erfgoed ratificeren!’ Op die 
wijze kan in Nederland ook 
het immateriële erfgoed een 
erkenning en bescherming 
krijgen. En mevrouw Van 
Bijsterveldt vervolgde in de lijn 
van de eerdere toezeggingen 
door Verhagen dat het OLS 
zeker op die Unesco-lijst thuis-

hoort: ‘Het OLS hoort daarbij, 
sterker nog, het moet op de 
Unesco-lijst. ’t Is het méér 
dan waard’. En alvorens dat ze 
zichzelf liet onderdompelen in 
het massale schuttersfeest met 
het aanschouwen van de grote 
optocht, spoorde ze organisa-
tie en schutters voor de editie 
20�0 aan: ‘Maak er wat moois 
van!’

In de startblokken
Met die toezeggingen van 
minister en demissionair 
staatssecretaris op zak, staat 
het OLS in de startblokken om 
zodra de Nederlandse overheid 
het Unesco-verdrag over het 
immaterieel erfgoed omarmd 
heeft, het dossier over het OLS 
in te dienen en te rekenen op 
erkenning aan Nederlandse 
zijde, zoals dit eerder door 
Vlaanderen gebeurd is. 
Hierna kunnen Nederland en 
Vlaanderen samen het OLS 
voordragen bij de Unesco.

OLS wordt Unesco-erkenning in 
het vooruitzicht gesteld

g  Maxime Verhagen bracht in Grubbenvorst de schutters  
een verheugend bericht.

g  Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt 
vindt dat het OLS beslist op de Unesco-lijst 
moet.                                 Foto: Fred Vliegen



ZLF 2010 Meerssen - Voor herhaling vatbaar
 door Luc Wolters

MEERSSEN – De schutters 
waren wederom te gast in 
Meerssen. Verleden jaar was 
schutterij Sint-Remigius er 
gastheer, ditmaal was deze rol 
weggelegd voor Sint-Barbara. 
En hoewel die vereniging niet 
omvangrijk is, is er veel werk 
van het ZLF gemaakt. Het 
feestterrein lag aan dezelfde 
kant van Meerssen, maar was 
toch enigszins verschoven ten 
opzichte van de editie 2009. 
Wel op herhaling, maar geen 
herhaling van zetten dus.

Mergelplaquette 
gemeente
De schutterij en het organise-
rend comité konden rekenen 

op een grote 
medewerking 

van de 
gemeente 
Meerssen. 

Die werd in 
het voortra-
ject hartelijk 
dank gezegd 
voor die 
ondersteu-
ning door 
de over-

handiging 
van een 
plaquette 
in mer-

gel aan het College van 
B&W. Hierop staat het logo, 
waarin voor het wapen van 
de gemeente Meerssen een 
prominente plaats is inge-
ruimd, met daarachter enkele 
Barbara-geweerdragers en een 
schietboom.

Basiliek en 
Verkennersband
Het betrof in Meerssen een 
welhaast ideale locatie. Een 
groot feestterrein direct naast 
de bebouwde kom, met enkele 
trapveldjes als parkeerge-
legenheid, een grasveld als 
standplaats voor de materi-
aalwagens. De optocht leidde 
daarmee door de oude kern 
met defilé op het Marktplein 
vóór de basiliek. Bij het nade-
ren van het feestterrein leek 
de basiliek als fata morgana 
daar nogmaals herbouwd, 
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ZLF 2010 Meerssen - Voor herhaling vatbaar

maar dit was een meer dan 
levensgroot spandoek, dat 
met het bekendste gebouw 
Meerssen nogmaals onder de 
aandacht bracht. Opvallend 
genoeg nam de Maastrichtse 
Verkennersband de honneurs 
waar van een lokaal Meerssens 
muziekgezelschap, maar de 
Verkenners slaagden er boven-
wel in het publiek op de Markt 
van een fraaie show te voor-
zien en er veel toeschouwers 
na het defilé mee te torsen 
naar het feestterrein.

Vliegveld en 
schootsveld
De buksen werden wederom 
geschouderd in de richting 
van het vliegveld. Er was 
gezorgd dat het vliegverkeer 
niet ontregeld zou worden, 
maar andersom gebeurde dat 
wel. Want terwijl veel schut-

ters in de veronderstelling 
waren dat de schietwedstrijd 
herhaaldelijk moest worden 
stilgelegd voor aangekondigde 
en overvliegende vliegtui-
gen, bleek achteraf dat zich 
ook hier problemen met het 
schootsveld voordeden. U 
leest er elders in deze uitgave 
meer over. In komkommertijd 
gaven de media vrij baan aan 
enkele personen die – in hun 
wiek geschoten over scouts als 
schootsveldbewakers of telers-
grond in het schootsveld – hun 
pijlen richtten op de organisa-
tie of de gemeente.

Besluit
Los van dit staartje bij het 
schieten was het in Meerssen 
een fraai opgezet en gezellig 
– want compact – schutters-
feest. Een ZLF op herhaling in 
Meersssen blijkt daarom voor 
herhaling vatbaar.

Foto’s:  Lieske Leunissen en  

Fred Vliegen
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St.-Anna Merum driedubbel getroffen
MERUM – In een tijdsbestek van nauwelijks een week 
werd Limburg twee keer getroffen door hevig noodweer. 
De ravage die op woensdag 14 juli achterbleef, zorgde 
op tal van plaatsen voor veel problemen. Zo ook bij 
schutterij St.-Anna Merum. Een hevige windvlaag, 
komende vanuit Merum trok een alles verwoestend 
spoor in de richting van Ool. Op zijn weg zorgde de 
windvlaag er voor dat de kogelvangers van schutterij 
St.-Anna werden opgepakt en met grote snelheid 
omhoog slingerde, om daarbij de kogelvanger en de hele 
stellage onherstelbaar te vernielen. Nog steeds ontdaan, 
toont schutterijvoorzitter Huub Fonteijn de verwrongen 
resten van de stellage en de kogelvangers.

Schietlocatie
De schietlocatie van schutterij 
St.-Anna Merum is op een 
dijk gebouwd, gelegen aan de 
Maas op een afstand van circa 
driehonderd meter van de 
bebouwde kern van Merum. 
Vanaf het moment dat een 
deel van de Maas niet meer 
als schootsveld mocht dienen, 
werd de schutterij verplicht 
om op kogelvangers te schie-
ten. Vele jaren wordt daar naar 
tevredenheid op geschoten. 

Kogelvangers niet 
verzekerd
Huub Fonteijn: “Toen het 
noodweer haar verwoestende 
werking had uitgeoefend op 
onze kogelvangers, dachten we 
dat de verzekering de schade 
wel zou vergoeden. Niet dus! 
De verzekeringsmaatschap-
pij gaf aan dat de verzekering 
alleen het schutterslokaal 

betrof, maar niet de kogelvan-
gers. De verzekering die we 
hebben via de schuttersbond 
bood ook geen dekkingsmoge-
lijkheid. Informatie heeft ons 
nu geleerd dat er nog steeds 
geen verzekering afgesloten 
kan worden voor kogelvangers. 
Zoals het er nu voor staat, zul-
len we nieuwe kogelvangers 
dus zelf moeten bekostigen. 
Na de financiële tegenslag die 
we onlangs leden doordat we 
juridische stappen moesten 
ondernemen bij een grondver-
koop, was de bodem van onze 
geldkist volledig zichtbaar. We 
weten ons momenteel geen 
raad. Op een extra leden-
vergadering zal ik de leden 
alles haarfijn uitleggen om 
gezamenlijk naar oplossingen 
te zoeken om op de kortst 
mogelijke termijn het schieten 
op de eigen locatie te kunnen 
voortzetten. Voor de rest van 

dit seizoen kunnen we geluk-
kig terecht bij onze zusterver-
eniging in Ool.”

Waarschuwing
Schutterij St.-Anna wil alle 
overige schutterijen daarom 
waarschuwen. Huub: “Op 
de eerste plaats voor het feit 
dat er nog geen verzekering 
bestaat voor kogelvangers. Een 
calamiteitenverzekering van ± 
€ �00 per dag zou dergelijke 
calamiteiten misschien wel 
dekken. Toch denken wij dat 
een calamiteitenverzekering 
geen optie is, omdat je toch 
niet gaat schieten als er nood-
weer is. Een tweede raad die ik 
alle schutterijen wil meegeven 
is om de bak van de kogelvan-
ger zodanig stevig aan de mast 
te verankeren (doormiddel 
van een pin of iets dergelijks) 
dat deze niet door noodweer 
gelicht kan worden.” 

Oplossingen
Huub: “Als schutterij moeten 
we het doen van de contri-
butie van onze leden. Extra 
inkomsten hebben wij alleen 
maar door de organisatie van 
een bonds- of dekenaats-
schuttersfeest. Bedenk wel dat 
je deze inkomsten maar één 
keer in de vier jaar hebt. Valt 
de opbrengst van zo’n schut-
tersfeest tegen, dan heb je 
jarenlang een groot probleem. 
We weten allemaal hoeveel 

geld er gemoeid is met de aan-
schaf van nieuwe kogelvangers. 
Gelukkig hebben we nog leden 
met gouden handen, waar-
door we geen € 40.000 nodig 
hebben voor de aankoop van 
nieuwe kogelvangers, maar 
wel € 25.000. Onze hoop is 
nu gevestigd op steun van de 
gemeente en andere instan-
ties.” 

Moreel niet gebroken
De verwoestende storm van �4 
juli heeft weliswaar een grote 
impact gehad op de schut-
terij, maar het moreel is zeker 
niet gebroken. Integendeel: de 
onderlinge band is alleen maar 
sterker geworden. Huub afslui-
tend: “We hebben al zoveel 
tegenslagen moeten incasseren, 
ook dit probleem zullen we 
wel weer te boven komen.”

g  De ravage die overblijft van twee gevallen kogelvangers is groot. Ze zijn aan de voet overgebroken, namen in hun val nog een aanlegpaal mee, 
maar misten – een geluk bij een ongeluk – de huisvesting van de schutterij van Merum.



Nagekomen 
mededeling
Verzekeringsintermediair 
Zuidstaete heeft schutterij St.-
Anna Merum te kennen gege-
ven een Brand/Stormdekking 
voor schietpalen inclusief 
kogelvangers te kunnen aan-
bieden. Voor alle leden van 
het Huis voor de Kunsten in 
Nederlands-Limburg, waaron-

der ook alle schutterijen vallen, 
bieden zij ook de mogelijkheid 
voor een collectieve pakket-
polis. Informatie kan inge-
wonnen worden via Corinne 
Slangen van Zuidstaete 0475-
390892 of per mail corinne.
slangen@ingan.nl 

  Tekst & foto’s: Wim Pijpers

Column

De geweune Sjöt
Jaren vond ik het helemaal 
niets. Vreemde mensen in rare 
pakjes, paraderend op een hete 
zomerdag. Met de mooiste 
houding aan de toog.
Ik had wel wat beters te doen.
Tot dat mijn buurman zich 
mijn lot aantrok en mij mee-
nam naar zo’n schutterstreffen.
Toen is het gebeurd. Ik kan 
nergens anders meer over 
praten.
Niet dat ik abnormaal ben of 
vaste klant ben bij de psychi-
ater. Nee, helemaal niet. Ik 
ben een gewone man met een 
leuke vrouw en twee schatten 
van studerende kinderen. Een 
goede baan en een mooi huis. 
Geen financiële zorgen maar 
wel een kat en een bordercolli. 

Een gewoon Opel Kadet gezin 
maar dan zonder Opel Kadet.
En toch is het gebeurd.

Nu loop ik ook, liefst elke zon-
dag, rond in zo’n dik wollen 
uniform. Zwart van kleur en 
heerlijk tegen de kou. 
Ik lees alle boeken over de 
geschiedenis van de schutterij. 
Ik weet van alles over de schut-
terstradities en kan eindeloos 
vertellen over de oorsprong en 
de gewoontes van het vogel-
schieten. Ik ken de regels van 
de schuttersfeesten, ik ken de 
verschillen tussen de bonds-
feesten, het ZLF en het OLS 
zelfs het EST. Maar de tradities 
en geschiedenissen van mijn 
eigen vereniging ken ik het g  Kleine verhuizingen zijn nodig 

vooraleer schutters op hun plek 
zijn.
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beste, als heb ik nooit anders 
geweten.
In het begin dacht ik dat ieder-
een voor een schuttersfeest 
naar de winkel of naar de 
stomerij was geweest. Op de 
parkeerplaats lag men te rom-
melen met koelboxen, klap-
stoeltjes en kleding in plastic 
hoezen. Later begreep ik dat 

ze dat gebruikten om 
na de optocht uit te 
rusten, iets verster-
kends te nuttigen en 
kleding te wisselen. 
Ik keek verwonderd 
hoe mensen erbij lie-
pen. Allerlei spullen, 
schoenpoets en kle-
dingborstels, wapens 
en instrumenten, 
werden in grote tas-
sen, door sommigen 
zelfs op karretjes, 
meegenomen. 
Ik liep schuchter, 
geheel in uniform, 
alleen met mijn 
geweer.
Nu loop ik ook met 

een winkeltas (op wielen), 
volgepakt met water, natte 
doekjes, borstels, reserve 
handschoenen, poetsdoekjes, 
een schoon T-shirt, een korte 
broek, een pet met opschrift 
I love de sjötterie, een paar 
broodjes, een zonnebril, een 
Schotse regenjas en een body-
warmer.

Ik ben wie ik altijd al wilde 
zijn.
Unne geweune Sjöt.

  Leon Franssen

Foto: Lieske Leunissen



Afstanden optocht OLS-Grubbenvorst
GRUBBENVORST – Ondanks nieuwe richtlijnen verliep 
de optocht lang niet vlekkeloos.
Alle goede bedoelingen van de commissie ‘Afstanden 
OLS-optocht’ ten spijt waren er tal van opstoppingen 
tijdens de optocht in Grubbenvorst.

Vanaf het begin had onze 
vereniging (no. 43) te maken 
met een harmonica-effect ten 
opzichte van onze voorgan-
gers. Vanzelfsprekend hebben 
de verenigingen achter ons 
dezelfde problemen gehad. 
Diverse malen hebben we 
echt moeten inhouden en 
zelfs moeten stoppen. Het 
dieptepunt kwam vlak na het 
defilé. Voor ons stond alles 
stil en we konden toen niets 
anders meer doen dan ook 
stoppen. Gelukkig hebben de 
twee schutterijen vlak achter 
ons het defilé kunnen afmaken 

en werd er aan de volgende 
verenigingen een teken gege-
ven. Op de tv-beelden kon je 
zien hoe de commandant van 
Klimmen met armbewegingen 
zijn collega uit Maasniel pro-
beerde te waarschuwen voor 
een dreigende stop midden in 
het defilé. Als commandant 
ben ik tijdens de optocht één 
keer getipt met de opmerking 
dat onze afstand correct was, 
maar ik weet zeker, dat we 
diverse keren niet op de juiste 
afstand hebben gelopen; zowel 
te kort op onze voorganger als 
te ver achter Vlodrop. 

In de commissie zijn diverse 
oorzaken besproken, die kun-
nen leiden tot deze problemen. 
Ook is toen afgesproken, dat 
er niet gesanctioneerd zou 
worden als er zich problemen 
tijdens een optocht (politie, 
ambulance, brandweer etc.) 
zouden voordoen. De beide 
bruggen die noodzakelijk 
waren voor de optocht werden 
al gesignaleerd en als moge-
lijk probleem onderkend. Er 
zou dus niemand uitgesloten 
worden. De leden van de com-
missie hebben dit dus goed 
ingeschat en er is naar mijn 
mening goed op gereageerd 
door niemand uit te sluiten.

In de week vóór het feest 
werd de weersvoorspelling 
met de dag dreigender; er zou 
een ware hittegolf op komst 
zijn. Grubbenvorst heeft er 
werkelijk alles aan gedaan 
om het ons zo aangenaam 
mogelijk te maken. Bij de start 
stonden bakken met water 
ter verkoeling en er werden 
gratis flesjes water uitgedeeld. 
Ook tijdens de optocht werd 
op diverse plekken water 
verstrekt. Het OLS-bestuur 
maakte bekend dat voor het 
aannemen van drinken geen 
punten in mindering zouden 
worden gebracht. Toch heb 

ik op minstens één plaats een 
jurylid gezien op vijf meter na 
een ‘drinkplaats’. Als er geen 
puntenaftrek is, hoeft daar 
ook niet gejureerd te worden. 
De waterverstrekking is eerder 
een onderwerp van gesprek 
geweest in de commissie 
‘afstanden’. Dit zou in het ver-
leden herhaaldelijk de voort-
gang van de optocht verstoord 
hebben. Er is toen voorgesteld 
om (afhankelijk van het weer) 
drinkplekken in te richten, 
waar de verenigingen een aan-
tal meters in vrij gelid kunnen 
passeren om te drinken. De 
bekers kunnen aan het eind op 
een tafel gezet worden en zon-
der te stoppen kan de schut-
terij weer in het gelid gaan 
lopen. In deze stroken zou niet 
worden gejureerd; er hoeft dus 
ook geen jury te staan. Helaas 
is hier niet meer verder over 
doorgepraat, maar zoals we 
het nu hebben uitgevoerd, lijkt 
onze optocht op een carnavals-
stoet, alle goede bedoelingen 
ten spijt.

Ik ben er van overtuigd, dat 
het dringend noodzakelijk is 
om de hele gang van zaken 
rondom de optocht nader te 
bekijken en te reguleren. Een 
prachtig schouwspel voor 
het publiek en goede door-
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stroom van de 
wedstrijden op 
het feestter-
rein moeten 
hierbij het uit-
gangspunt zijn. 
Sancties zijn 
dan volgens mij 
niet nodig. Ik 
hoop daarom 
dat de bovenge-
noemde com-
missie opnieuw 
bij elkaar gaat 
komen.

 André Meijers
g  Opstopping, zelfs bij het defilé, Laar en Voerendaal.

Foto: Lieske Leunissen

g  Auteur André Meijers met Amstenrade, ‘op de hielen geze-
ten’ door Doenrade.                            Foto: Lieske Leunissen
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 door Joost Schers / tekst en foto’s

Het is inmiddels meer dan twee jaar geleden, dat de 
brand in het schutterijmuseum uitbrak. De brand 
betekende gelukkig niet het einde van het museum en 
daardoor is het tijd voor een kleine situatieschets van de 
afgelopen twee jaar. Maar voordat ik hierop in ga, wil ik 
eerst even uw geheugen opfrissen.

De brand en de zorg 
voor de collectie
Op �0 april 2008 heeft de 
brand gewoed die het histori-
sche pand, waarin het schutte-
rijmuseum sinds 200� gehuis-
vest zat, verwoestte. De schade 
aan de collectie had veel erger 
kunnen uitvallen, maar desal-
niettemin waren veel kostbare 
schuttersattributen beschadigd 
of geheel verbrand. Hetgeen 
dat gered kon worden werd 
uiteindelijk gehuisvest in een 
loods op het bedrijventerrein 
van Tegelen. Deze loods is tot 
op heden de plaats waar het 
schutterijmuseum zijn bestaan 
voortzet en in de afgelopen 
twee jaar heeft de collectie een 
grote restauratie ondergaan 
onder leiding van conservator 
Luc Wolters, die samen met 
een kleine groep van vrijwil-
ligers zoveel mogelijk van de 
schade heeft hersteld. Een 
klein deel van collectie van 
het museum kan men soms 
bij tijdelijke tentoonstellingen 
bezichtigen, zoals laatst tijdens 
de aanloop naar het OLS in 
Grubbenvorst.

Werkgroep 
restaureert en 
documenteert
Inmiddels is de 
restauratie dus 
voltooid, maar het 
museum is nog 
volop bezig met 
het ordenen, het 
onderhoud en het 
conserveren. Iedere 
woensdag van �0.00 
tot �7.00 uur zijn 
Jac Beurskens van 

St.-Anthonius en St.-Petrus 
uit Baarlo, Sjeer Jorissen van 
HH. Marcellinus en Petrus uit 
Geleen, Jan Willems (jurylid) 
en Jeu Stoffels uit Tegelen, 
al twee jaar lang achter de 
schermen aan het werk om de 
collectie op poten te houden. 
Sinds januari dit jaar ben ook 
ik, gezien mijn achtergrond 
als geschiedenisstudent en lid 
van St.-Urbanus Belfeld, iedere 
woensdag aanwezig om deze 
ervaren vrijwilligers mee te 
helpen. Twee jaar werk achter 
de schermen heeft inmiddels 
zijn vruchten afgeworpen. Veel 
van de brandschade hebben de 
vrijwilligers kunnen herstellen, 
in januari is gestart met het 
ordenen van de schriftelijke 
archieven en dankzij verschil-
lende giften en in bruikleen 
gestelde materialen is de col-
lectie weer aangevuld tot rede-
lijke proporties.

Oproep: archieven en 
materialen
Ondanks het feit dat het schut-
terijmuseum zijn bestaan tot 
onbepaalde tijd blijft voort-

zetten achter de 
schermen wil het 
LSM de schut-
terijen natuurlijk 
de mogelijkheid 
bieden om de 
collectie op tij-
delijke exposities 
met eigen ogen te 
bekijken. Mochten 
verenigingen nog 
archieven of mate-
rialen beschikbaar 
willen stellen, dan 
zijn deze van harte 
welkom. U kunt 
contact opnemen 
met conservator 
Luc Wolters om 
een afspraak te 
maken. Aangezien 
de historicus ook 
eindredacteur van 
dit tijdschrift is, 
kunt u zijn con-
tactgegevens aan 
het eind van dit 
blad vinden. 

g  De kleren zijn op orde en gereinigd, zo tonen Jeu Stoffels en Jack 
Beurskens.

Schutterijmuseum

g  Het LSM beschikt over veel documentatie betogen Joost 
Schers en Luc Wolters.

g  Het rijke papieren archief wordt geordend door Sjeer 
Jorissen en Jan Willems.
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Collectie
Dankzij diverse giften uit de schutterswereld 
houdt het LSM haar collectie op pijl. Zo 
mocht het museum in de afgelopen tijd ont-
vangen:

•  Koninginnekleed van St.-Sebastianus Neer
•  Koninginnekleed en medailles van Ben 

Sijben (+)
•  Zilveren schildje OLS-jubileum �987 van 

Jean-Pierre Schobben 
•  Compleet uniform (Italiaans) van St.-

Martinus Linne
•  Compleet gildetenue en 2 jubileumboeken 

Akkermansgilde Venlo
•  Jubileumboek St.-Urbanus Belfeld 
•  Hulp bij de reparatie trommen van Marc 

Peil, Geleen 
•  Pluimpjes, leren handschoenen, kno-

pen, vangsnoeren van Laurens Muijtjens 
Klimmen 

•  Compleet uniform (huzaren) St.-Joseph 
Sint-Geertruid 

•  Diverse uniformen met toebehoren, riemen, 
kepies van St.-Michaël Doenrade 

•  Enkele uniformen, leren handschoenen, 
kepies, riemen van St.-Maternus Wijlre 

•  Twee loodsmeltapparaten van Jean Huver 
Gulpen 

•  Twee complete gildetenues van St.-
Aldegundis Buggenum
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Kogelvanger ‘Geld- en Regelvanger’
WAUBACH – Als schutterij 
heb je bij het realiseren van 
een kogelvanger te maken met 
wettelijke regels en vergunnin-
gen. Edoch, hoe het college en 
het gemeentelijk ambtenaar-
apparaat hiermee omgaan, is 
zo divers als gekleurde muisjes 
in strooihagel. Deze diversiteit, 
in het omgaan en handha-
ven van wettelijke regels en 
vergunningen, kan voor de 
aanvrager met welwillende 
medewerking en gedegen 
kennis van de gemeente een 
welkome bron van verlichting 
en ondersteuning zijn bij de 
realisatie van een kogelvanger. 
Maar waar welwillende mede-
werking en gedegen kennis 
ontbreken en creatieve chemie 
binnen het gemeentelijk appa-
raat ver te zoeken is, wordt de 
aanvrager – de schutterij in 
deze – aan de goden overge-
leverd.
In het parochieblad van het 
kerkdorp Waubach, gemeente 
Landgraaf, was te lezen dat de 
voorzitter van deze plaatse-
lijke schutterij bij de aanvraag 
van een dubbele kogelvanger 
hierbij steeds meer verzonk 
in door de gemeente gestelde 
regels en wetten, de handen 
ten hemel hief en uitriep: 
‘Volgens mij gaan we een kern-
centrale bouwen!’
Het bestuur van deze schutte-
rij ging in maart 2009, na een 
onderhoud op het gemeen-
tehuis, met een goed gevoel 
huiswaarts. Immers, met de 
benodigde bouwvergunningen. 
Volgens de wethouder zou de 
dubbele kogelvanger in okto-
ber 2009 naast het clubhuis ’t 
‘Sjutteheem’ staan. Op dezelfde 
plek waar sinds �975 de twee 
traditionele schietpalen staan. 
Men had echter buiten de 
waard gerekend, het ambtelijk 
apparaat.
Dit liet weten dat de nieuwe 
kogelvanger valt onder het 

bestemmingsplan ‘Kern 
Waubach’, vastgesteld in 2007, 
dat niet toelaat dat de bouw 
hoger mag worden dan tien 
meter, behalve voor lichtmas-
ten en ballenvangers. Die zijn 
rijkelijk aanwezig rond deze 
sportlocatie. De bouw van de 
kogelvanger is nu in strijd met 
de bouwvoorschriften van het 
geldende bestemmingsplan, 
deze is immers achttien meter 
hoog. De bestaande schietpa-
len komen niet in aanmerking 
voor het overgangsrecht. 

Daarom dient een planolo-
gische procedure gevoerd te 
worden. De bouwaanvraag is 
dan tevens een verzoek voor 
een planologische procedure 
welke gevoerd dient te worden 
als een bestemmingsprocedure, 
laat de gemeente weten. In de 
onderbouwing hiervan dient 
in ieder geval een akoestisch 
rapport aanwezig te zijn.
De Waubachse schutterij laat 
door Witteveen en Bos een 
akoestische rapportage maken; 
kosten € ��00,-. Deze wordt in 

het najaar 2009 overhandigd 
aan de gemeente met enkele 
ontbrekende constructieteke-
ningen. In december laat de 
gemeente weten dat alles nu 
compleet is voor de bouwaan-
vraag. Dit was echter gebakken 
lucht. In januari 20�0 bena-
drukt het gemeentelijk appa-
raat plotseling dat de bestem-
mingsplanprocedure dient 
te gebeuren door een extern 
bureau. Nadat dit is aangele-
verd, duurt het nog een half 
jaar voordat de bouwaanvraag 
van de schietinstallatie door de 
raad wordt goedgekeurd. 
Bijkomstigheid: de voorzit-
ter van schutterij St.-Joseph 
gaat op onderzoek uit, hoe de 
wet ten aanzien van het tra-
ditioneel schieten anno 20�0 
in elkaar zit. Het ministerie 
van Justitie, afdeling Wapens 
en Munitie, laat hem onder 
meer weten dat het gewijzigde 
Activiteitenbesluit 20�0 aan-
geeft, dat het geluid bij tradi-
tioneel schieten door schutte-
rijen buiten beschouwing laat. 
Jammer van het akoestisch 
rapport en de gemaakte kos-
ten.

De Waubachse schutters 
zijn lichtelijk geraakt; het 
koningsvogelschieten op 
Hemelvaartsdag komt in 
gevaar. De bestemmingsplan-
procedure zal dan immers niet 
voltooid zijn. Er is haast gebo-
den om het schietseizoen 20�0 
te redden. De schutterij vraagt 
extern bureau Aelmans uit 
Ubachsberg met spoed om het 
gevraagde bestemmingsplan zo 
snel mogelijk te realiseren. Dit 
gebeurt medio maart, kosten 
€ 3.000,- Het college ziet 
echter nog een mogelijkheid 
en komt de schutterij als volgt 
tegemoet. ‘De dubbele kogel-
vanger mag gebouwd worden, 
maar pas gebruikt worden na 
goedkeuring van het gewij-

g  De Waubachse kogelvangers, die bloed, zweet, tranen, maar vooral 
veel geld hebben gekost, blaken in de zomerse zon.

 



zigde bestemmingsplan in 
september 20�0. Hierop wordt 
ontheffing verleend voor drie 
schuttersevenementen: het 
koningsvogelschieten, het 
bondsschieten en als laatste 
het clubkampioenschap op �� 
juli 20�0’. Opgelucht haalt de 
schutterij adem. Maar de rin-
kelende gemeentekas weet van 
geen ophouden. De rekening 
voor de ontheffing van deze 
drie evenementen valt zwaar 
op de maag bij de schutters: 
€ 470,-. Voeg hierbij nog de 
rekening van de legeskosten 
bouwaanvraag, ongeveer  
€ 850,-, en de opgelegde 
gemeentelijke procedurekosten 
komen uit op een bedrag van 
€ 5.420,- ! 

Op de totale realisatiekosten 
van € 37.000,- wordt schutte-
rij St.-Joseph Waubach echter 
verblijd met een gemeentelijke 
subsidie van € 500,- door de 
gemeente Landgraaf, bestemd 
voor de dubbele kogelvanger. 
Deze staat nu enkele maanden 
werkeloos te wachten in de 
zomerse zon, opdracht: kogels 
te vangen om het milieu te 
ontlasten. Onwetend dat deze 
opdracht inmiddels teniet is 
gedaan. Kilo’s papier zijn voor 
hem door de printer gejaagd, 
mobiele telefoons die steeds 
weer moest worden opgeladen 
om het gemeentelijk apparaat 
te bereiken en te woord te 
staan. Liters benzine die het 
autootje van dezelfde voor-

zitter moesten voeden om 
vergaderingen bij te wonen. 
Even zo de kosten van het 
gemeentelijk apparaat, maar 
die zijn dan ook gedekt door 
legeskosten. Het één kilogram 
wegende Aelmans document, 
bestemmingsplan ‘schutterij 
St.-Joseph Waubach’ Ex arti-
kel 3.� Wro (postzegelplan), 
voorziet nu in een toelichting 
op bijbehorende juridische 
bindende regels en verbeelding 
voor de bestemmingsplanwij-
ziging. Uiteindelijk wacht het 
toch de eeuwige verbanning 
naar een gemeentelijke kast. 
Kogelvanger: geld- en regel-
vanger.
Schutterij St.-Joseph is vooral 
teleurgesteld over de ont-

brekende chemie binnen het 
gemeentelijk apparaat. Het van 
het kastje naar de muur stu-
ren, wordt hier soms chronisch 
toegepast. Natuurlijk wordt 
het gemeentelijk bestuursap-
paraat overstelpt met lande-
lijke regels en wetten. Maar 
zonder creativiteit en ambtelijk 
initiatief wordt bestuursleden 
van verenigingen de lust om 
te besturen ontnomen. Waar 
een gemeente prat gaat op het 
bloeiend verenigingsleven, gaat 
de slogan; ‘samen met elkaar’ 
schromelijk de mist in.

   Wim Pelzer  
Schutterij St.-Joseph Waubach 
Tekst en foto.

Koningenontvangst Vaals

VAALS / VIJLEN – Sinds 
enkele jaren wordt het schut-
terswezen en met name de 
daarbijbehorende koning-
schappen in gemeente Vaals 
op een bijzondere wijze in de 
schijnwerpers geplaatst. De 
schutterijen van de gemeente 
Vaals, zijnde Sint-Paulus Vaals 
en Sint-Joseph Vijlen, houden 
op verschillende dagen hun 
traditioneel koningsvogel-

schieten. Sint-Joseph Vijlen 
schiet op Hemelvaartsdag op 
‘d’r Köning’ en Sint-Paulus 
Vaals doet dit met Pinksteren. 
De verenigingen huldigen 
uiteraard op de dag van het 
vogelschieten zelf hun nieuwe 
koning, maar gemeente Vaals 
heeft daar meer cachet aan 
willen geven.

Vlak na het koningsvogel-

schieten van Sint-Paulus Vaals 
komen beide zustervereni-
gingen bij het Vereinshoes te 
Vaals bijeen. Daarna vertrek-
ken zij in optocht naar het 
binnenplein van het gemeen-

g  Samen met beide comman-
danten inspecteert burgemees-
ter Reg van Loo met strenge 
blik  schutterij Sint-Joseph 
Vijlen.

   

tehuis. Hier aangekomen 
worden zij opgewacht door het 
College van Burgemeester en 
Wethouders, waarna de burge-
meester beide schutterijen aan 
een officiële inspectie onder-
werpt, waarbij menig misstand 
aan de kaak wordt gesteld!
Na afronding van de inspec-
ties, die meestal onder grote 
publieke belangstelling plaats-
vinden, trekken beide schut-
terijen samen met het College 
van B&W naar de naastgelegen 
Kopermolen. Hier worden 
– nadat meestal enige humo-
ristisch voordrachten over de 
koningen door de burgemees-
ter ten beste zijn gegeven – uit-
eindelijk de nieuwe koningen 
officieel door de burgemeester 
en zijn kompanen geïnstal-
leerd als schutterskoning van 
hun schutterij! Ondanks dat 
dit een extra activiteit op de 
agenda van de schutterijen (en 
de burgemeester!) is, kan met 
zekerheid vastgesteld worden 
dat dit een aanwinst is voor 
het schutterswezen in Vaals. 
Wij zijn er dan ook zeer trots 
op dat onze koningen door de 
burgemeester van ons ‘dorp’ 
officieel worden benoemd!

   John Coenen 
Secretaris Sint-Joseph Vijlen
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OLS 2010: gerakt doer Grubbevors
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Aan tafel met Theo Voorter

Zijn relaas over het OLS 2010
 door Verheyen Jacky

STOKKEM – Ongeveer een maand geleden wonnen Vital 
Weetjens, Josianne Baccus, Hubert Schepers, Marian 
Beelen, Jan Moermans, Davy Scheepers en Theo Van de 
Beek van schutterij Sint-Elisabeth Stokkem het OLS te 
Grubbenvorst. De schietproblematiek op zondag en de 
titanenstrijd ’s zaterdags in een verzengende hitte zullen 
ons bijblijven van een OLS doorspekt met veel emotie 
maar ook veel frustratie. Reden voor het Limburgs 
Schutterstijdschrift om een gesprek te hebben met de 
voorzitter van de Stokkemse schutterij, Theo Voorter.

Stokkem, de te kloppen 
favoriet
Het OLS te Grubbenvorst 
werd op zondagavond na de 
twee klassieke inschietronden 
wegens problemen in het 
kogelveld gestaakt. Oorzaak 
was een verkeerde inplanting 
van de aanlegpalen. Zeer uit-
zonderlijk waren 73 schutterij-
en, dit is ongeveer de helft van 
alle deelnemende schutterijen, 
gerechtigd om deel te nemen 
aan de kaveling ’s zaterdags 
nadien.
De schutters van Stokkem 
trokken met hoge verwach-
tingen naar de kaveling. De 
ambitie, afgaande op de 
puike schietresultaten van het 
huidige seizoen en de derde 
plaats op het OLS van vorig 
jaar, was om minimum een 

top tien plaats te behalen. 
Stiekem werd een OLS-over-
winning voor ogen gehouden. 
Bovendien had Stokkem de 
ambitie nog beter te presteren 
nu de Nederlands Limburgse 
media hen bestempelde als de 
te kloppen favoriet. Vijf schut-
ters maakten verleden jaar al 
deel uit van het zestal, aange-
vuld met buksmeester Hubert 
Schepers, die er vorig jaar niet 
kon bij zijn wegens een allergie 
op het oog. 

Instructies benodigde 
gronden
De kaveling in de hitte eiste 
zijn tol en op een zeker 
moment werden de voorzitters 
van de acht nog in wedstrijd 
zijnde schutterijen naar de 
federatietent geroepen om 

hen te wijzen op de 
organisatieplicht bij 
gebeurlijke winst zo 
niet de wedstrijd te 
stoppen. De burgemeester van 
de gemeente Dilsen-Stokkem 
was niet aanwezig op het 
OLS-terrein maar had verle-
den jaar al ingestemd met de 
organisatie van het OLS bij 
eventuele winst. Terug aange-
komen bij zijn schutters aan 
de schietboom deelde Theo 
Voorter instructies uit aan zijn 
bestuursleden om contact op 
te nemen met de eigenaars 
van de benodigde gronden op 
maandag na het OLS, terwijl 
hij zelf met verlof was in het 
buitenland.

Rond de klok van �8 uur miste 
een schutter van Bocholt een 
‘bölke’ en streden alleen nog 
de schutterijen Sint-Elisabeth 
Stokkem en Sint-Lambertus 
Helden voor de overwin-
ning. De wil en vastberaden-
heid om te winnen was nu 
nog meer toegenomen bij de 
schutters van Stokkem: “nu 
gaan we er voor �00 procent 
voor”, sprak Theo zijn schut-
ters toe. Nochtans waren de 
schutters van Helden niet te 
onderschatten: nauwelijks één 
maand voorheen had het A-

zestal de schietwedstrijd ‘beker 
Hendriks’ gewonnen, vóór 
Stokkem.

‘Voldoende licht’
Theo Voorter, samen met 
Roger Weetjens in de rol van 
hulp-buksmeester, had een 
intens contact met zijn schut-
ters onder de aanlegpaal en 
was van overtuiging dat de 
winnaar deze avond nog zou 
bekend zijn na nog enkele 
kavelronden. Een ander niet 
onaardig detail was dat Theo 
samen met vrouw Josianne 
(tweede ‘schöt’ in het zestal) 
die zelfde avond nog zou 
vertrekken naar een vakantie-
huis in de Provence. Met tien 
personen zouden ze die nacht 
nog op vakantie vertrekken, 
waarvan acht leden van de 
schutterij.

Op een gegeven ogenblik 
kwam een lid van het federa-
tiebestuur naar buiten met een 
lichtmeter om de hoeveelheid 
lux te meten. Theo hoopte om 
nog niet te moeten stoppen 
omdat hij de indruk had dat 
de schutters van Helden hun 
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‘bölkes iets minder zuiver’ 
wegschoten. Twee kavelronden 
verder kwam de finale beslis-
sing van het federatiebestuur 
om de kaveling te stoppen 
wegens het bereiken van �00 
lux en de kaveling ’s zondags 
nadien verder te zetten. 
Theo Voorter was niet akkoord 
met deze beslissing en er volg-
de een discussie die ‘live’ in de 
ether kwam op L� radio. Theo 
was van mening dat er nog 
voldoende licht was om enkele 
ronden verder te kavelen en 
ook deze vraag te stellen aan 
de voorzitters van Stokkem en 
Helden. De OLS-federatie liet 
weten dat het reglement voor-
schrijft om te stoppen bij �00 
lux of minder, waarop Theo 
repliceerde dat het reglement 
ook niet naar de letter was toe-
gepast tijdens het persoonlijk 
kampioenschap van de OLS-
federatie. Hierbij ging ook de 
gedachte naar de schutterijen 
van plaats tien tot en met drie 
die ’s anderendaags moesten 
terugkeren voor de prijsuit-
reiking. In volle frustratie riep 
Theo toen het OLS bij winst 
op ‘onze eigen manier’ te orga-
niseren. 
Gelukkig kon Josianne Baccus 
de situatie goed relativeren 
temeer zij zelf als tweede 
‘schöt’ niet aan de finale van 
de kaveling kon deelnemen. 
Bovenop de vrijgekomen 
emoties en frustratie moest te 
elfder ure nog een vervanger 
voor haar gezocht worden. 

Deze werd snel gevonden in 
de persoon van Theo Van de 
Beek, die aangaf het zichzelf 
nooit te vergeven ingeval hij 
zou missen.
Een emotionele Theo Voorter 
sprak in de feesttent zijn 
schutters moed in voor de dag 
nadien.
Theo, Josianne en de twee 
paraplumannen van dienst 
reden samen naar huis waar zij 
aankwamen omstreeks 23 uur 
30. Vervolgens laadden zij de 
auto in en na twee uurtjes rus-
ten, zonder de slaap te vatten, 
vertrokken zij om drie uur ten 
huize van Theo en Josianne 
op reis richting het Zuiden. 
Theo deelde de wagen met 
parapluman Patrick Brabants. 
Josianne en de anderen zaten 
in de twee andere wagens.

Telefonisch contact
In de wagen werd de klok 
angstvallig in de gaten gehou-
den want om elf uur zal de 
kaveling opnieuw aanvatten. 
Enkele minuten na de start van 
de kaveling miste een schutter 
van Helden zijn eerste ‘bölke’, 
waarop de schoonmoeder van 
Theo volgend SMS verzond: 
“Hoeveel km nog te rijden? 
Stokkem heeft gewonnen”. Dit 
bericht was echter voorbarig 
want nog wel vier schutters 
van Stokkem moesten hun 
‘punten’ nog schieten.
Theo dacht dat de buit al bin-
nen was en tranen van emotie 
rolden over zijn wangen. Hij 

maande zijn chauffeur aan 
om de wagen met Josianne 
daarin voorbij te rijden om het 
heugelijke nieuws te melden. 
Josianne, die regelmatig in de 
achteruitkijkspiegel keek, kon 
het nieuws al raden, afgaande 
op de gezichtsuitdrukking bij 
Theo. Op de eerstvolgende 
parking hielden zij halt. Theo 
belde terstond naar ‘achter-
opschöt’ Davy Scheepers om 
zijn felicitaties over te maken, 
waarop Davy antwoordde: 
“bedankt Theo, maar ik moet 
wel nog schieten! Ik zal je zo 
dadelijk terugbellen”. Enkele 
tellen later was het verdict 
gevallen met Stokkem als win-
naar van het OLS. Terug thuis 
bezocht Theo, zoals altijd 
bij speciale gelegenheden en 
of overwinningen, het graf 
van zijn overleden vader Jan 
Voorter, oud-voorzitter.

OLS op ‘eigen’ manier
Ongeveer één maand later zit 
ik aan tafel met Theo en vraag 
hem om meer opheldering 
betreffende het organiseren 
van een OLS op de ‘eigen’ 
manier. Theo legt uit dat hij 
niet met alles akkoord is con-
form het draaiboek organisatie 
OLS. Het OLS zal een schut-
tersfeest zijn in eerste plaats 
voor de schutters zelf. Zonder 
de benodigde sponsoring is de 
organisatie ervan onmogelijk. 
Doch de schutter zelf moet op 
de voorgrond blijven staan. 
Afgaande op het financiële 

debacle van de organisatie 
van het OLS in �994 zullen de 
Stokkemse werkgroepen streng 
toezien om alle ‘overbodige’ 
financiële uitgaven te bannen. 
Dit zou onder meer buffet-
ten, recepties, lunchpakketten, 
tentjes, tribune en dies meer 
kunnen omvatten.

Als advies naar de OLS-
federatie toe stelt Theo om 
eventueel beroep te doen op 
een ‘festivalmanager’ zodat 
‘kleinere’ schutterijen ook in 
staat zullen zijn om dat grote 
en kostenomvattende feest te 
organiseren.

De burgemeester van de 
gemeente Dilsen-Stokkem, 
Lydia Peeters, heeft zich geën-
gageerd als stuurgroepvoorzit-
ter van de organisatie in 20��. 
De contacten met de boeren 
in de omgeving om de nodige 
terreinen ter beschikking te 
stellen zijn zo goed als afge-
rond. Behalve de logistieke 
steun van de gemeente Dilsen-
Stokkem hebben al verschei-
dene lokale verenigingen spon-
taan hun hulp aangeboden. 
De inwoners & gemeenschap 
zullen gesensibiliseerd worden 
via een apart schrijven. 

Theo: “En laat ons hopen dat, 
bij het door ons verzorgde 
OLS 20��, het weer opnieuw 
mooi is … maar de zinderende 
hitte achterwege blijft.”
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Schutterij Sint-Andreas Schandelo

Hulp gevraagd
SCHANDELO – Tom 
Doesborg is op zoek naar 
gegevens van schutterij St.-
Andreas uit Schandelo-Velden. 
De schutterij was actief in 
�907 (zie affiche) en mogelijk 
zelfs eerder. Jolles noemt deze 
schutterij niet, hetgeen er op 
zou kunnen duiden dat deze 
schutterij vóór �936 rustende 
is gegaan. Er is verder weinig 
bekend over deze schutterij. 
Elke aanwijzing over schut-
terij St.-Andreas Schandelo 
is welkom bij Tom Doesborg, 
Deken van Oppensingel 67, 
59�� AB Venlo, e-mail: Tom.
Doesborg@L�.NL. Samen met 
anderen is Tom bezig met het 
samenstellen van een boek 
over Schandelo.

Zo speurt hij naar een vaandel 
van de voormalige schut-
terij van Schandelo, dat 
in het museum van het 
Limburgs Geschied- en 
Oudheidkundig Genootschap 
(LGOG) terecht is gekomen. 
Schutterijvoorzitter Van den 
Hombergh informeert er in 
�923 bij het LGOG. Wat er 
nadien mee gebeurd is, is niet 
bekend.

Al vaker zagen we affiches 

waarop de deelnemende schut-
terijen staan vermeld. De 
namen van de deelnemende 
schutterijen aan het Groot 
Internationaal Schuttersfeest 
in Baarlo bieden verder gege-
vens van schutterijen die niet 
eerder bekend waren. Of het 
hier buksschutterijen betreft, 
is evenmin bekend. Interessant 
is ook de deelname van schut-
terijen uit plaatsen die dertig 
kilometers of meer verwijderd 
liggen van Baarlo.

g  Op het affiche van Baarlo uit 
1907 wordt de schutterij uit 
Schandelo vermeld als deel-
nemer.

Theo van de Beek schrijft OLS-geschiedenis
STOKKEM – Theo Van de 
Beek uit Stokkem zal de 
geschiedenis ingaan als de 
schutter met het minst aantal 
schoten op zijn naam als OLS-
winnaar. Niet alleen Theo won, 
maar het zestal van schutterij 
Sint-Elisabeth Stokkem won 
[…] het OLS. Zestal heet dat 
officieel, maar in Stokkem 
is dat dit jaar zevental. Theo 
moest op de derde OLS-dag, 
zondag als vervanger inge-
zet worden omdat Josianne 

Baccus met vakantie vertrok.
“Josianne had haar reis betaald 
en ze moest op vakantie ver-
trekken”, aldus Theo. “Dat 
ze met de schutterij Sint-
Elisabeth drie dagen zou moe-
ten schieten op het OLS, daar 
had ze zich niet aan verwacht. 
Wij trouwens ook niet. Om die 
reden werd ik zaterdagavond 
als invaller gebombardeerd. 
Ik ben zondag aan de wed-
strijd begonnen met heel veel 
zenuwen. Ik had de opdracht: 

voor zorgde dat de hele schut-
terij het OLS kon verlaten 
omdat ik dat bölke van � bij � 
cm op de hark liet staan. Dat 
zou ik mijn heel leven niet 
vergeten. Toen ik zondag voor 
het eerst mijn buks aanlegde 
heb ik daar echt mijn tijd voor 
genomen. Ik heb er heel lang 
over gedaan voor ik mijn eer-
ste schot heb gelost. Ik keek 
en keek door het vizier en dan 
heb ik toch maar geschoten. 
Het bölke was gelukkig van de 
hark af. Ik heb maar drie keer 
moeten schieten. Ondertussen 
had men bij de schutterij van 
Helden gemist en waren wij 
winnaar. De andere schut-
ters hebben uren onder de 
schietboom gestaan. Petje af 
voor hen. Ik ben blij dat het 
OLS-gebeuren in juli 20�� in 
Stokkem plaatsvindt.”

  Mark Dreesen

g  Theo Van de Beek, die met 
slechts drie rake schoten 
(mede) het OLS wist te win-
nen.                Foto: Fred Vliegen

niet missen. Stel je voor dat 
ik miste, dat ik als invaller er 
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Fusieschuttersfeest van de gemeente Kinrooi
RAAM – Met in totaal acht schutterijen is Kinrooi 
‘de’ schuttersgemeente bij uitstek. Op zaterdag 29 mei 
2010 organiseerde schutterij Sint-Servatius Raam het 
jaarlijkse fusieschuttersfeest van de gemeente Kinrooi. 

Het fusiefeest startte met een 
gebedsdienst in de kerk van 
Molenbeersel, deelgemeente 
van Kinrooi. De proost van 
Sint-Servatius Raam, pastoor 
Luc, leidde de dienst. Na de 
viering trokken de schutterijen 
in optocht naar het borstbeeld 
van wijlen Meester Creemers, 
grondlegger van het schutters-
gebeuren in Belgisch-Limburg. 
Meester Creemers woonde in 
Molenbeersel en was lid van 
de schutterij Sint-Martinus 
Grootbeersel. Volgens traditie 
huldigen de Kinrooise schut-
terijen elke drie jaar ‘hun’ 
Meester Creemers bij zijn 
borstbeeld met de neerlegging 
van bloemen en een toespraak 
van ‘schutterij’-burgemeester 
Hubert Brouns.

Om �4h00 vertrok de fan-
fare van Kinrooi voor de 
optocht, gevolgd door de acht 
Kinrooise schutterijen en 
dit alles onder een stralende 

zon. Een uurtje later kon de 
schietwedstrijd losbarsten voor 
de felbegeerde fusiebeker. De 
schutters van elke schutterij 
vormden een twaalftal tijdens 
de schietwedstrijd. Resterende 
schutters schoten in drietal-
len. Elk twaalftal diende vier 
ronden te schieten van drie 

schoten per schutter ongeacht 
of rake dan wel mis geschoten 
werd. Het twaalftal dat op het 
einde van de wedstrijd de min-
ste ‘missers’ liet noteren, won 
de fusiebeker.

Jeugdschieten
De vele inschrijvingen van 
de jeugdschutters belooft 
veel goeds voor de toekomst. 
Jeugdschutters schoten op 
individuele basis gedurende 
vijf ronden van drie schoten 
met de luchtkarabijn. Steven 
Aengeveld van Sint-Servatius 
Raam won de derde prijs, de 
tweede prijs was voor Martijn 
Breukers van Sint-Martinus 
Kinrooi en de eerste prijs was 
voor Katia Smits van Sint-
Ambrosius Kinrooi.

Fusiebeker
In de categorie van de volwas-
senen stond geen maat op 
de organiserende schutterij 
Sint-Servatius Raam. Zowel 
het twaalftal alsook de vier 
resterende drietallen noteer-
den geen ‘missers’. Zo werd 
Sint Servatius Raam de grote 

overwinnaar van hun eigen 
fusiefeest. Na de prijsuitreiking 
was er nog tijd voor dans en 
plezier en dit tot in de vroege 
uurtjes. Wederom een geslaagd 
fusiefeest!

  Baens Luc 
Sint-Hubertus Manestraat 
(Molenbeersel)

g  De schutters van Sint-
Martinus Grootbeersel tijdens 
de kerkdienst.

 

g  Meester Creemers, grondleg-
ger van het schuttersgebeuren 
in Belgisch-Limburg, is in 
Molenbeersel gehuldigd met 
een borstbeeld.

g  Burgemeester Hubert Brouns, 
aan het hoofd van een rijke 
schuttersgemeente voert het 
woord bij de driejaarlijkse hul-
diging van meester Creemers.

 

Adreswijzigingen

Wegens verhuizing per � 
augustus wijziging van
Secretariaat  
van de OLS-Federatie
Jac. van der Vorst
Zwartbroekpoort 28
604� LS Roermond
Telefoon en e-mail blijven 
gelijk (wel is het secretari-
aat geruime tijd verstoken 
geweest van e-mail !).

Hierbij het nieuwe post en  
e-mailadres van:
schutterij St.-Sebastianus 
Heel
Paul Derksen, secretaris
Eikelaan 7
6097 CS Heel
0475-572604
sintsebastianusheel@ 
ziggo.nl



‘Anno 1480’
Stadsgilde Weert viert Stadsschuttersfeest nieuwe stijl

WEERT – In 20�0 is het 530 
jaar geleden dat de officiële 
oprichting van Stadgilde Sinte 
Catharina �480 plaatsvond. 
Het Gilde van de Wieërter 
Stadsschötte is, zoals toen 
gebruikelijk, ontstaan vanuit 
een kerkelijke broederschap. 
De oorspronkelijke functie 
van het schuttersgilde was om 
de stad te beschermen. Sinte 
Catharina is tot �949 actief 
gebleven maar nooit officieel 
opgeheven. In �987 is het 
stadschuttersgilde weer in de 
oude glorie hersteld en zijn de 
tradities van honderden jaren 
gelukkig niet verloren gegaan 
voor de stad Weert. Heel bij-
zonder is de middeleeuwse 
basis. Veel andere schuttersgil-
den in het land zijn namelijk 
jonger en gebaseerd op het 
Spaanse militaire model. 

Kleurrijke stoet
530 Jaar historie waren 
samengevat in een jubileum 
dat niet ongemerkt voorbij 
is gegaan. Het Stadsgilde 
heeft dit jubileum uitgebreid 
gevierd. Absoluut een levend 
monument, met een recht-
streekse koppeling naar de 
Middeleeuwen. Het is een 
groots gildetreffen geworden, 
met nationale en internatio-

nale historische gezelschappen. 
Het totaal aantal uitvoerende 
deelnemers bedroeg �.500 per-
sonen. Een bonte en kleurrijke 
stoet heeft zich via een optocht 
aan Weert gepresenteerd. Er 
werd door de deelnemende 
verenigingen gemusiceerd, 
maar ook werden demonstra-
ties gegeven en presentaties 
verzorgd. Daarnaast zijn 
wedstrijden ingericht met de 
handboog en de kruisboog. 

Met de jeugd naar de 
Middeleeuwen
Voor de jeugd was er een 
aantal speciale evenemen-
ten. Daarbij speelden de 
Limburgse Sjöttesjoël, de 
plaatselijke Bibliotheek en 
het Rick College een eigen 
rol. In de Ursulinentuin werd 
een grote vogelshow gebracht 
waarbij de vogels niet alleen 
bekeken konden worden 
maar ook unieke demon-
straties. Daarbij werden 
in de Schildknapenschool 
opleidingen gegeven aan 
de jeugd voor het vervaar-
digen van eigen schilden 
en zwaarden die daarna 
werden gebruikt tijdens de 
gevechtsopleiding en oefe-
ningen. Speciaal 
uitgenodigde 
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‘Anno 1480’
Stadsgilde Weert viert Stadsschuttersfeest nieuwe stijl

middeleeuwse vaklieden gaven 
demonstraties op diverse 
gebieden zoals het vervaar-
digen van maliënkolders, 
pijlen en bogen, leerwerken, 
etc. Kanonniers trokken door 
de stad met hun stuk mid-
deleeuws geschut, getrokken 
door een paar stevige Belgische 
trekpaarden in hun mooiste 
uitdossing, zowel de schutters 
als de paarden. Vuurspuwers 
zetten de omgeving in fel 
licht terwijl de bedelaar in de 
schandpaal werd gekluisterd.

Bijzondere deelname: 
nieuw elan
Naast de 27 schutterijen 
van de bond E.M.M. was 
een vijftiental buitenlandse 
gilden en demonstratiegroe-
pen uitgenodigd. Dit, om te 
demonstreren dat het mogelijk 
is om een nieuw elan aan het 
traditionele schuttersfeest te 
geven. Dit nieuwe elan heeft 
veel aandacht gekregen via een 

uitgebreide P.R. campagne 
die is opgezet met gebruik 

van alle ter beschikking 
staande media en presen-
taties. Vooral de groepen 
uit Italië, met hun mid-
deleeuwse uitdossing en 
bewapening, de Schotse 
Piperbands, de Belgische 

Steltlopers, het Regiment 
Zoeaven van Napoleon uit 
Algiers, Regiment de la Ligne 
uit Frankrijk en niet te verge-
ten, ‘de Reizende beiaard’ met 
als beiaardier Frank Steijns, 
en de Stadsreus Gigantius uit 
Maastricht stalen de show. 
Ook na de optocht gaven deze 
groepen nog demonstraties 
voor het talrijke publiek op de 
diverse terrassen. In het prach-
tige superpaviljoen speelden 
diverse grote amusementsor-
kesten en bands.

Bijstelling opzet
Bijna twintigduizend bezoe-
kers hebben genoten van dit 
prachtige evenement dat onder 
goede weersomstandigheden 
heeft plaats gevonden. Dat 
het publiek de nieuwe aanpak 
waardeerde, liet het blijken in 
de diverse erg positieve reacties 
die via brief, e-mail, telefoon 
en rechtstreeks zijn geuit. Op 
naar het volgende jubileum, 
waarbij vanaf nu bij velen een 
nieuwe gedachte heeft post 
gevat om te komen tot een 
bijgestelde, bij de tijd en het 
publiek passende traditie en 
opzet. Zie ook: www.catha-
rina�480.nl Anno�480

 Bert Adriaens
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Dames kunnen shoppen in Maasmechelen tijdens LDS
MAASMECHELEN – De 
organisatie van het Limburgs 
Damesschuttersfeest 20�0 in 
Maasmechelen zorgt voor 
een primeur. Aangezien 
Maasmechelen zich profileert 
als shoppinggemeente, wordt 
tijdens het LDS op �9 septem-
ber een gratis pendelbus inge-
legd tussen het feestterrein en 
Outlet Center Maasmechelen 
Village. De oude schutterij HH 
Monulphus en Gondulphus 
I heeft daarover een akkoord 
bereikt met de directie van het 
Outlet Center. “Dames die mis 
schieten, kunnen dus meteen 
de bus op richting Eisden”, 
lacht LDS-voorziter Jef 
Albrechts. “Of misschien kun-
nen de heren de bus nemen 
om een cadeautje te gaan 
kopen voor hun wederhelft.”
Intussen hebben zich 39 

schutterijen ingeschreven 
voor het LDS: 23 Belgische, 
�4 Nederlandse en twee 
gastschutterijen. Het feest 
begint al op vrijdagavond 
met een fuif met de Shakin 
DJ’s. Gouverneur Herman 
Reynders van Belgisch-
Limburg heeft zijn aanwezig-
heid op het LDS bevestigd. 
“Ik heb nog nooit gemist 
op de bölkes en wil dat zo 
houden”, onderstreept de 
gouverneur zijn ambitie. 
Tevens hebben de minister 
van landsverdediging, Pieter 
Decrem (CD&V), evenals 
Limburgs minister van werk, 
Ingrid Lieten (sp.a), aangekon-
digd aanwezig te zullen zijn bij 
het LDS. 
Intussen krijgt het terrein In 
de Loten, waar in �984 het 
OLS werd georganiseerd, 

stilaan vorm. De dertien 
aanlegpalen staan er, het ter-
rein is gemaaid en de parking 
klaar. De optochtroute loopt 
helemaal door de woonkern 
Proosterbos. Bezoekers worden 
via wegaanduidingen pro-
bleemloos tot in de buurt van 
het terrein gebracht.
Intussen is de Ut ook vertrok-
ken uit Maasmechelen. De 

Stichting LDS heeft het beeldje 
na een werkvergadering met 
de organisatie terug mee 
genomen. Bij een hapje en een 
drankje nam de oude schutte-
rij afscheid van haar Utje.

 
  Jos Thomassen 

PR LDS 2010

g   De Ut is weer uit handen 
gegeven.

Voorjaarsconcert te Holtum 

HOLTUM – Zondag �� 
april vond er in Holtum een 
concertmiddag plaats die 
opgeluisterd werd door vier 
korpsen, alle vier onder lei-
ding van instructeur Louis 
Swelsen, namelijk: de schut-
terskorpsen van St.-Martinus 
Holtum, St.-Martinus Born, 
HH. Marcellinus & Petrus 

Oud-Geleen en de jachthoorn-
blazersgroep ‘de Lexhy’.

De middag werd geopend door 
twee gezamenlijke marsen met 
alle tamboers, gevolgd door 
een uitvoering van de vier 
korpsen afzonderlijk. De diver-
siteit in de schuttersmuziek 
werd maar weer eens aange-

toond: een trompetterkorps, 
een klaroenkorps, jachthoorns 
en een tamboerkorps.

Als afsluiting werden er drie 
marsen met alle muzikanten 
samen gespeeld: ‘Californian 
beach’, ‘Rumba Marianne’ en 
(uiteraard) ‘Esprit’. Circa vijftig 
muzikanten samen musicerend 

zorgden voor een geweldige 
finale van deze middag, wat 
door het publiek beloond 
werd met een groot applaus 
en een roep om ‘Zugabe’. Al 
met al kan men terug kijken 
op een geslaagde en zeer gezel-
lige muzikale middag die 
zeker navolging zal krijgen de 
komende jaren.

g  Drie drumbands van schutterijen een jachthoornkorps onder leiding van Louis Swelsen concerteerden in Holtum.
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Bond EMM krijgt nieuwe ijzeren schietbomen
LAAR-WEERT – Zondag 
�6 mei j.l. was het voor de 
Kantonnale Schuttersbond 
Eendracht Maakt Macht voor 
Weert en omstreken een bij-
zondere dag. Na maanden van 
besprekingen, voorbereidingen 
en vooral zelfwerkzaamheden, 
samen met het constructiebe-
drijf van bondsvoorzitter Theo 
Looymans, werden de nieuwe 
schietbomen gepresenteerd 
aan en ‘ingeschoten’ door de 
schutters. De oude houten 
bomen waren vervangen door 
stalen exemplaren.
Schutterij St.-Sebastianus te 
Laar had de primeur om tij-
dens haar bondsfeest, het 347e 
van de bond, als eerste deze 
veel lichtere en slankere schiet-
bomen te mogen plaatsen. De 
Laarse schutters hadden de 
schietbomen netjes in een rij 
neergezet, hetgeen een keurige 
aanblik gaf.
Voorafgaande aan het inschie-
ten werden de bomen ingeze-
gend door de zeereerwaarde 
heren pastoor Heemels, mode-

rator van de 
OLS-Federatie, 
en pastoor 
Tervoort van 
de parochies 
Boshoven en 
Laar, geestelijk 
adviseur van 
St.-Sebastianus 
Laar. Tijdens 
de inzegening 
hadden alle 
buksmees-
ters met hun 
buks plaatsgenomen onder de 
hen toegewezen schietboom. 
Na de inzegening werden de 
eerste schoten gelost door de 
beschermheer van de Bond 
EMM, dhr. E.S. Raatjes, tevens 
de schenker van deze 27 ijze-
ren schietbomen.
Dat bij de inzegening ook de 
buksen waren besprenkeld 
met wijwater, leverde in Laar 
uitstekende prestaties. Hiervan 
getuigen de schietresultaten, 
die bijzonder goed te noemen 
waren: maar liefst 35 zestallen 
konden de twee maal acht-

tien punten laten noteren en 
op het einde van de dag was 
er geen winnaar en moesten 
de prijzen dan ook gedeeld 
worden wegens de invallende 
duisternis.
De bond EMM is de heer 
Raatjes bijzonder dankbaar. 
Bestuur en leden hopen dat 
zij deze schietbomen tot in 
de lengte der jaren kunnen 
gebruiken.

 Thieu Timmermans, EMM

FOTO 0�:

g  Foto linksboven. De hoofdrolspelers bij de inzegeningplechtigheid van de nieuwe schietbomen van bond EMM v.l.n.r.: beschermheer en mecenas 
Raatjes, die op 14 juni zijn 85e verjaardag vierde, bondsvoorzitter en eigenaar van het constructiebedrijf Theo Looymans, moderator M. Heemels 
(met stola) van de OLS-Federatie en pastoor Tervoort, geestelijk adviseur van de organiserende schutterij St.-Sebastianus Laar.
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Musici Rieu-orkest te gast bij St.-Willibrordus Meijel

MEIJEL – Zaterdag 24 juni 
was een speciale dag bij 
de Meijelse schutterij St.-
Willibrordus. Ter voorberei-
ding op de concoursdeelname 
was er een repetitiedag, het 
nieuwe slagwerk werd offici-
eel aangeboden en er was een 
concert door muzikanten van 
André Rieu.
Overdag kregen de korpsleden 
les van (beroeps)muzikanten, 
waarbij niet alleen muziek 
werd beoefend, maar ook werd 
gelet op houding, exercitie en 
vele andere facetten die aan 
bod komen bij de voorbe-
reiding voor het concours in 
oktober van dit jaar. In een 

ongedwongen sfeer werd er 
gewerkt, waarbij ook voldoen-
de tijd was ingeruimd voor de 
nodige ontspanning. 
Aan het einde van de middag 
werd er voor publiek opgetre-
den: eerst door het korps van 
de schutterij, dat de concours-
werken ten gehore bracht. 
Daarna werd het splinternieu-
we slagwerk van de schutterij 
officieel overgedragen. Leon 
Hoeben van de firma Adams 
zorgde voor de (symbolische) 
overdracht door het aanbieden 
van een ingepakte trom aan 
de twee jongste tamboers van 
de schutterij, Nienke de Bruin 
en Nina van Enckevort. Deze 

beide jongedames hadden de 
eer om deze trom uit te mogen 
pakken, waarmee de over-
dracht een feit was. 
Daarna volgde het spannend-
ste gedeelte van deze dag: een 
demonstratieconcert door 
leden van de familie Falize, 
slagwerkers bij het orkest 
van André Rieu. Het aanwe-
zige publiek kon genieten van 
prachtig slagwerk, waarbij de 
mogelijkheden van de nieuwe 
trommen ten volle werden 
benut. Een genot om naar 
te kijken en te luisteren, een 

fantastisch concert van deze 
muzikanten. Aan het einde 
volgde als toegift nog een spe-
ciaal optreden door Marcel 
Falize met zijn zoons Dean en 
Glenn; het was geweldig! De 
muzikanten en het publiek, 
allen hadden ze van de optre-
dens genoten. 
De dag werd afgesloten met 
een gezellige avond bij het 
clubgebouw van de ‘gruun 
van Méél’, die met tevreden-
heid terugkijkt op een zeer 
geslaagde dag.

g  Ter voorbereiding op een concours haalde St.-Willibrordus Meijel 
enkele musici van het orkest van André Rieu in huis, om het muziek-
korps te onderwijzen en enthousiasmeren.

Buks gezocht
Schutterij St.-Jacobus Hunsel is in verband met de uitbreiding 
van de schiet-activiteiten op zoek naar een tweedehands buks, 

type Hendrix of Jansen, kaliber �2. 
Contact: Noud Lucassen, e-mail: lucassen.noud@gmail.com 

tel.: 06-4623226�.

Erevoorzitter  
Jacob Gorissen
MAASTRICHT – Tijdens 
het eerste bondsfeest van de 
RKZLSB te Itteren-Maastricht 
werd ing. Jacob Gorissen door 
voorzitter mr. Pieter Scholtes 
de zilveren plaquette van het 
erevoorzitterschap omgehan-
gen. Hij had deze stoffelijke 
blijk van waardering te danken 
aan zijn benoeming eerder dit 

jaar in die erefunctie tijdens de 
bondsvergadering. Daar en op 
de schuttersweide werd deze 
onderscheiding aan een per-
soon die de Zuid-Limburgse 
bond twintig jaar met verve 
vertegenwoordigd heeft 
met applaus begroet. Jacob 
neemt tevens afscheid van 
de OLS-Federatie. Dit jaar in 
Grubbenvorst was zijn laatste 
OLS als juryvoorzitter.        

  Luc Wolters

Herman Hawinkels
PUTH – Herman Hawinkels, 
die de functies van eind-
redacteur (2005-2006) en 
hoofdredacteur (2006-2007) 
vervulde voor het Limburgs 
Schutterstijdschrift, heeft 
inmiddels de stap genomen 
om geüniformeerd lid te wor-
den. Hij was reeds aangesloten 
bij schutterij St.-Sebastianus 
in zijn woonplaats Puth, maar 
heeft bij het afgelopen bonds-
feest in 20�0 een belangrijke 

rol in de organisatie gespeeld 
alsook de verenigingen wel-
kom geheten. Behalve geweer-
drager is Herman namelijk 
ook vice-voorzitter van de 
schutterij van Puth.

 Luc Wolters

g Herman Hawinkels, Puth 
2010.              Foto: Lieske Leunissen

g Erevoorzitter Jacob Gorissen             
Foto: Fred Vliegen
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Schietwedstrijd Beker Meester Creemers

NIEL-BIJ-AS – Op zater-
dag �5 mei 20�0 was er bij 
St.-Martinus Niel-bij-As de 
wedstrijd om de beker Meester 
Creemers. De inrichters had-
den gezorgd dat alles prima 
in orde was. Er was een goede 
opkomst van de schutters. 

Er waren 42 
deelnemende 
drietallen. 
Het weer was 
mooi, maar 
de wind deed 
de harken af 
en toe schud-
den. Er werd 
geschoten met 
de zon achter 
de hark. Dit 
waren moei-
lijke omstan-
digheden. Na 
twee ronden 
op punten 

van �,5 cm waren er nog 28 
drietallen in wedstrijd. Toen 
werd er een pauze ingelast 
om de harken te voorzien van 
punten van � cm. De wedstrijd 
ging verder en na 5 ronden 
waren er nog maar 6 ploegen 
in wedstrijd voor vijf prijzen. 

Vanaf toen ging het snel. Elke 
ronde viel een ploeg af tot er 
nog maar twee over waren. Er 
werd gedacht dat deze twee er 
een spannende strijd van zou-
den maken. Maar twee ronden 
verder was het beslist. In totaal 
waren �3 ronden gekaveld (39 
schoten). De gelukkige win-
naar was het drietal, bestaande 
uit Veuskens Jaak, Bosmans 
Patrick en Plessers Jean van 
St.-Harlindis en St.-Relindis 
Ellikom. Zij wonnen deze 
beker de eerste maal, nadat ze 
eerder alle ereplaatsen behaald 

hadden, waaronder 5x tweede. 
Het ‘verliezend’ drietal was van 
St.-Ambrosius Kinrooi, dat 
het tweede opeenvolgende jaar 
tweede werd.

De ereplaatsen:
�.  HH. Harlindis & Relindis 

Ellikom
2. St.-Ambrosius Kinrooi
3. St.-Elisabeth Stokkem
4. St.-Martinus Grootbeersel
5.  HH. Monulphus 

& Gondulphus 
Maasmechelen �g  Het winnend drietal, bestaande uit Veuskens 

Jaak, Bosmans Patrick en Plessers Jean.

Bondskampioenschap Juliana

De winnaars van het persoonlijk bondskampioenschap van de bond 
Juliana,  v.l.n.r.: Joop Linders (2e in de D-klasse, Venray), voor hem 
Toos Linders-Verhaeg (2e C, Venray), Bianca van Dorrestein (1e C, 
Venray), Wim Kuijpers (3e B; Baarlo), Ger Heldens (2e B, gedeeld 
3e algemeen, Baarlo), Huub Bertrand (1e B, winnaar algemeen, 
Baarlo), Marcel Maessen (3e A, Helden) en Peter Rosenberg (1e A, 2e 
algemeen, Baarlo). Knielend Tom Rossen (3e D, Grubbenvorst), Jan 
Rievers (1e D, Grubbenvorst), Wim Sitsen (3e C, Baarlo) en Pierre 
Hebben (2e A, gedeeld 3e algemeen, Kessel). Links burgemeester Arno 
Verhoeven van de gemeente Leudal.

Schutterskampioenen 
Groot Valkenburg
HOUTHEM – Op zaterdag 
26 juni schoten de schutters 
van de vier schutterijen uit 
de gemeente Valkenburg a/d 
Geul onder bijzonder warme 
omstandigheden met fel zon-
licht op de kleine bolkes om 
de hoogste eer op de schut-
tersweide achter Chateau St.-
Gerlach te Houthem. Bij de 
zestallen behaalden de schut-
ters van St.-Mauritius Strucht 
voor de derde opeenvolgende 
keer het Kampioenschap 
Groot Valkenburg met 
36 punten. De 2e plaats 
was voor de Nobele 
Schutterijen Valkenburg 
(32 pt.), 3e St.-Martinus 
Houthem (3� pt.) en 4e 
Nachtwachtgilde Berg 
en Terblijt (29 pt.). De 
gemeentebeker werd 
door wethouder Charles 
van Melsen uitgereikt 
aan schietmeester Rob 
Bovens van Strucht.
Bij het individueel kam-
pioenschap vielen na 
de voorronde al veel 
geoefende schutters af 
vanwege het verraderlijke 
zonlicht. Na een faire maar 
spannende strijd werd Henk 

g  De beste schutters van Groot 
Valkenburg v.l.n.r.: Rob 
Bovens (2e), Anita Derks 
(3e) en Henk Tabbers (1e).

Tabbers, schietmeester van de 
Nobele Schutterijen Kampioen 
van Groot Valkenburg. Hij 
ontving de gemeentebeker en 
het erekruis om te dragen op 
zijn keizersuniform. 2e werd 
Rob Bovens van Strucht en 3e 
Anita Derks van St.-Martinus 
Houthem. De volledige uitslag 
en meer foto´s zijn te vinden 
op www.schutterijhouthem.nl.

   Maurice de Lange 
Houthem
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Koningsvogelschieten 2010 Oirsbeek 
OIRSBEEK – Op Hemelvaartsdag 13 mei 2010 opende 
Kon. Schutterij St.-Lambertus traditioneel het seizoen 
met het koningsvogelschieten. Een bijzonderheid was 
het 25-jarig jubileum van ons keizerspaar Zef en Paula 
Debije. Voor deze gelegenheid waren negen keizersparen 
aanwezig van de OLS Broederschap van Keizers. Er 
werden drie vogels opgezet: voor de keizers, voor de 
burgers en voor de schutters. Rond 16u begonnen 
vier buksen te knallen. Het frisse weer en een enkel 
miezelregenbuitje konden de vele toegestroomde 
toeschouwers niet deren. Zij genoten van een 
enerverende en spannende strijd. 

De keizersvogel
De keizersvogel kwam als eer-
ste naar beneden. Hierop werd 
geschoten door negen keizers: 
Frans Pluijmers (Geleen), 
Jos ter Haar (Sweijkhuizen), 
Frenk Goeden (Beegden), 
Jelle de Jonge (Hingen), 
Pieter Giebels (Horn), Math 
Lebens (Holtum), Daniël 
Neutgens (Buchten), Fred 
Hannen (Merum) en Pierre 
Demandt (Nattenhoven). Na 
een spannende strijd schoot 
keizer Pieter Giebels van St.-
Martinus uit Horn bij het 
64e schot de vogel af. Het 
was een ronde spaanplaat 
met als opschrift: ‘Zef - Paula 
25 jaar Keizerschap’ met een 
afbeelding van een roofvogel. 

Giebels kreeg als aandenken 
een zilveren medaille met 
inscriptie van onze keizer Zef 
Debije omgehangen.

Op de burger- of erevo-
gel werd door 42 personen 
geschoten. Er werd met twee 
buksen van Schinnen gescho-
ten. De vogel gaf zich pas bij 
het 245e schot van de 2�-jarige 
scholier Dennis Bus gewon-
nen, die in 2006 al burgerko-
ning was.

De koningsvogel
Na de openingsschoten door 
burgemeester, ex-koningin, 
erevoorzitter en schuttersleden, 
gingen uiteindelijk vijf schut-
ters voor het koningschap: 

g  De Hornse keizer Peter Giebels toont de door hem afgeschoten 
keizersvogel, geflankeerd door het zilveren keizerspaar Debije van 
Oirsbeek.

de ex-koning Ron Schiffelers, 
voorzitter Jos Palm, buksmees-
ter Frits Roberts, Dave Roberts 
en Hans Kicken. Er ontspon 
zich een zenuwslopende finale 
waarin de voorzitter de geluk-
kigste was, die de vogel met 
het 245e schot afschoot. Hij 
was reeds in 2002 koning. 
Jos Palm kreeg in de pastorie 
door pastoor L. Cordewener 
de koningsplaten omgehan-

gen. Na een korte toespraak 
werd het koningspaar door de 
schutterij naar huis begeleid. 
Met echtgenote Marianne als 
koningin aan zijn zijde ging 
Jos een bijzonder koningsjaar 
tegemoet; in augustus orga-
niseerde onze schutterij het 
laatste bondsfeest van de bond 
St.-Gerardus Amstenrade.

  Archivaris Wim Douven

g  Voorzitter Jos Palm ging als nieuwe koning op de schouders.

KONINGINNEJURKEN
en

BRUIDSJURKEN
Alleen nieuwe jurken, 300 stuks,

minder dan de helft van de winkelprijs.

VERKOOP OP AFSPRAAK

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

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

LOUISE MODE
Vroenhof 10 - Valkenburg-Houthem

(zie ook Gouden Gids)
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Koninklijke onderscheidingen
Felix Stefens, 
Nieuwstadt
NIEUWSTADT 
– De 79-jarige 
Felix Stefens 

uit Nieuwstadt is tijdens het 
koningsvogelschieten van 
schutterij Sint-Jan op 24 
mei j.l. door burgemeester 
Akkermans van Echt-Susteren 
gedecoreerd als Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. Deze 
onderscheiding viel hem ten 
deel als gevolg van zijn jaren-
lange inzet voor diverse ver-
enigingen in de gemeenschap 
Nieuwstadt. Zijn verdiensten 
hebben met name betrekking 
op Schutterij Broederschap St.-
Jan en postduivenvereniging 
De Zwaluw. Stefens (geboren 
9 november �930) bekleedt 
de rang van luitenantkolo-
nel. Hij heeft jarenlang, sinds 
�987, het gehele onderhoud 
van het schietterrein voor zijn 
rekening genomen, waarbij 
hij de tijdens oefeningen en 
schietwedstrijden verschoten 
kogels terugzoekt en opraapt. 
Ook verzorgt hij de nieuwe 
schietharken. Hij is al geruime 
tijd schutter, namelijk 64 

jaar lang. Stefens is telkens 
aanwezig bij activiteiten van 
de schutterij en waar hij kan, 
is hij nog altijd actief. Bij 
gelegenheid van het bonds-
schuttersfeest te Hingen werd 
zijn onderscheiding nog apart 
gememoreerd en onderstreept 
met een felicitatie en een bloe-
metje voor zijn eega.

  Luc Wolters

Felix Stefens, Nieuwstadt.
Foto: Fred Vliegen

Bèr Triepels, 
Leuken-Weert
WEERT – Uit handen van 
burgemeester J. Niederer 
kreeg de heer H.W.G. Triepels 

zaterdag 5 juni 20�0 een 
Koninklijke onderscheiding. 
De onderscheiding is uitge-
reikt tijdens de feestavond ter 
gelegenheid van het 65-jarig 
bestaan van voetbalvereniging 
DESM in het clubgebouw aan 
de Koekoeksweg. Hij ontving 
de versierselen behorend bij de 
onderscheiding Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau.
H.W.G. (Bèr) Triepels is 
geboren op 5 juli �94� in 
Nederweert en woonachtig 
te Weert. Hij was bestuurslid 
en vice-voorzitter van schut-
terij Sint-Job Leuken-Weert, 
oprichter en voorzitter van 
de oudervereniging van 
basisschool Budschop in 
Nederweert. In zijn hoedanig-
heid als exploitant van het Hof 
van Leuken was hij betrokken 
bij de activiteiten van diverse 
verenigingen. Hij is voorzit-
ter van de accommodatie- en 
kantinecommissie van voet-
balclub DESM, vrijwilliger bij 
basisschool Leuken en actief 
voor de parochiekerk aldaar. 
Daarnaast is hij vrijwilliger bij 
het woonbegeleidingscentrum 
van de Stichting Pedagogisch 

Sociaal Werk Midden-
Limburg.
[tekst ontleend aan Gemeente 
Weert]

Bèr Triepels, Weert.
Foto: Gemeente Weert

Jo Hensgens
Jo Hensgens, schutterslid 
van kruisboogschutterij St.-
Hubertus Haanrade ontving 
samen met zijn echtgenote 
Keet een koninklijke onder-
scheiding voor het vele werk 
dat het tweetal verricht. 
Behalve voor de schutterij in 
de Kerkraadse wijk Haanrade, 
zijn beiden actief voor de 
acolietenvereniging, een carna-
valsgroep en de OLV-kapel.

Jubilarissen
12,5 jaar
-  Hub Paffen  St.-Mauritius Strucht

25 jaar
-  G.C.L. Baetsen  St.-Petrus Kelpen-Oler
-  H.J.J. Collaris-Moonen  Kon. Wilhelmina Nieuwenhagen
-  L.J.M. Crombach  St.-Sebastianus Spekholzerheide
-  A.M.G. Heijlen-Stals  St.-Barbara Tungelroy
-  P.J. Janssen  St.-Barbara Tungelroy
-  H.J.H. Laumen  St.-Stephanus Dieteren
-  J.P.H. Laumen  St.-Stephanus Dieteren
-  W.G.P. Litjens-Peeters  St.-Leonardus Panningen-Egchel
-  A.W.L. Poulussen-van Herten  St.-Michaël Ool-Herten
-  E.L.E. Rutjens  St.-Petrus Kelpen-Oler
-  C.A.F.A. Thijssen  St.-Rochus Stevensweert
-  M.L.E. van Vlodrop  St.-Michaël Ool-Herten

40 jaar
-  A.H.J.G. Helwegen-Roumen  St.-Michaël Ool-Herten
-  J. Kurstjens  St.-Urbanus Montfort
-  J. Mans  St.-Urbanus Montfort
-  Ch. Mertens  Kon. Wilhelmina Nieuwenhagen
-  H.H. Nieling  St.-Lambertus Broeksittard
-  J.M. Schulpen  St.-Stephanus Dieteren
-  N.P.M. Zegers  St.-Michaël Ool-Herten

50 jaar
-  G.J. Bornebroek  St.-Martinus Asenray
-  Ch.J.C. Geurts  St.-Martinus Asenray
-  L.M.H. Geurts  St.-Martinus Asenray
-  J.W.H. Graus  St.-Rochus Stevensweert
-  L. Hawinkels  St.-Urbanus Montfort

60 jaar Erelid OLS (zilver)
-  M. Kuijpers  Kon. Wilhelmina Nieuwenhagen

NB:  in LS 87 staat J.H.A. (Jo) Kusters, Oirsbeek, in het overzicht zowel 
bij de 40-jarigen als de 50-jarigen vermeld. Hij is robijnen jubilaris.
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Onder de schietboom
Jubilarissen Wessem
WESSEM - Tijdens het jaar-
lijkse koningsvogelschieten op 
Hemelvaartsdag �3 mei jl. wist 
John Theulen de koningsvogel 
af te schieten. Bij die gelegen-
heid werd een drietal jubilaris-
sen gehuldigd, namelijk: 
Sevrien Scheeren: hij ontving 
het zilveren OLS-insigne. Hij 
is lid sinds �985, nu 25 jaar, 
sindsdien lid van de exerci-
tiegroep, commandant sinds 
�987, bestuurslid sinds �999, 
sinds vele jaren B-schutter 
en in �995 medeoprichter en 
huidig bestuurslid van de Club 
van 50.
Pieter Bidlot: hij ontving het 
zilveren OLS-insigne. Hij is lid 
sinds �985 en is geweerdrager. 
Hij is bestuurslid en lid exer-
citiegroep sinds �999, schutter 
van het A-zestal sinds 2008 en 
momenteel verantwoordelijk 
voor de totale horeca binnen 
de schutterij. 
Ton Dierx: hij ontving het 
gouden OLS-insigne. Hij is lid 
sinds �970, van �975 tot �99� 
was hij vaandeldrager en van 
�990 tot 2007 officier, thans 
buiten dienst. Hij is een zeer 
verdienstelijk schutter en was 
in 2002 Schutter van het jaar 
“St. Joris”. In 2000 kreeg hij de 
Speld van Verdienste St.-Joris 
voor 30-jarig lidmaatschap.

Schutterij St.-Antonius 
- vogelschieten
STRAMPROY – Op �e pink-
sterdag konden de schutters 
van St.-Antonius Stramproy 
weer strijden om het koning-
schap. Voor Leon Kusters was 
het een speciale dag; hij had 
zich de afgelopen twee jaar 
koning weten te schieten en 
zou dus vandaag het keizer-
schap kunnen behalen. 
Rond half twee vertrokken de 
manschappen vanaf het club-
gebouw richting huize Kusters. 
Na enkele mooie woorden van 
vice-voorzitter Leon Briels en 
het nuttigen van een drankje 
werd weer koers gezet richting 
ut Heier Heufke alwaar de kof-

g   De Wessemse schuttersjubilarissen, v.l.n.r.: Ton Dierx, Pieter Bidlot 
en Sevrien Scheeren.

fietafel al klaarstond.
Tegen half vijf werden de eer-
ste kogels op de drie vogels 
van dames, heren en jeugd 
afgevuurd. De jeugd ging in 
een rap tempo van start en 
hier was de winnaar dan ook 
als eerste bekend: Robert Maes. 
Een poosje later kwam de 
volgende vogel naar beneden. 
Het was Christine Kunnen 
die het verlossende schot had 
afgevuurd.
De heren waren toen ook al 
ver gevorderd. De vogel had 
niet veel schoten meer nodig 
toen Leon Kusters weer aan 
de beurt was. Er hing plots 
een doodse stilte rond de 
schietboom. Er klonk een 

g   De winnaars van het schieten, 
v.l.n.r.: koningspaar Frans en 
Marian Verhaag, Christine 
Kunnen en Robert Maes.

Hub Maas nieuwe 
koning St.-Hubertus 
Ubachsberg 
UBACHSBERG – Na een 
felle spannende strijd viel 
bij het 80e schot de beslis-
sing en kan Hub Maas zich 
koning der schutterij 20�0 
noemen. Hub is comman-
dant en zal deze functie 
het komende seizoen dan 
ook overdragen aan de 
reservecommandanten Lars 
Conjaerts en Sjef Odekerken.
Als koningin zal dochter 
Linda de nieuwe koning 
Hub Maas begeleiden, wij 
wensen ze een geweldig sei-
zoen met veel prijzen toe.

Hub en Linda Maas  
vormen het koningspaar  

van Ubachsberg.

schot maar helaas voor Leon, 
de vogel bleef op zijn plaats. 
Een minuut later was Frans 
Verhaag aan de beurt en hem 
lukte het wel om de vogel af 
te schieten. Met zijn vrouw 
Marian aan zijn zijde zal Frans 
de vereniging het komend 
seizoen vertegenwoordigen. In 
de avonduren werd het feest 
voortgezet in het nieuwe club-
lokaal, café Van Loon.

 Jan Haga koning 
Stadsschutterij Heerlen
HEERLEN – Tweede 
Pinksterdag, 24 mei 
20�0, was het traditionele 
Koningsvogelschieten van 
Stadsschutterij St.-Sebastianus 
Heerlen. Op deze prach-
tige lentedag was het om 
�2:00 uur de beurt aan de 
fractieleden van Heerlen. 
Van de �8 deelnemers won 
Marco Peters (CDA). Bij het 
Vriendschapsschieten bestre-
den 24 afgevaardigden van 
het Gilde Blauw Sjuut, De 
Winkbülle en Garderezjiment 
d’r Kuëb va Heële elkaar. Jan 
Kochen van de Blauw Sjuut 
schoot de vogel af. Hierna 
arriveerde de Stadsschutterij 
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en begon het Erebestuur 
begon als eerste aan zijn 
vogel. Burgemeester Depla, 
die de eerste keer de zware 
buks hanteerde, verrichtte het 
openingsschot maar uitein-
delijk ook het laatste schot, 
hetgeen hem de titel Koning 
van het Erebestuur verschafte, 
voor het eerst door een bur-
gemeester. Bij de dames van 
de schutterij wist bestuurslid 
Marian Kwakkelaar de vogel af 
te schieten en volgt daarmee 
dochter Jolanda op.
Hierna waren dan de man-
nelijke leden aan de beurt, die 
met �6 personen om de eer 
streden. Opvallend genoeg 
schoot Patrick Meeuwsen 
zowel de kop als beide vleugels 
af. Nadat de vogel was losge-

schoten wist vaandrig 
Jan Haga deze met 
95e schot het laatste 
restje ervan naar 

onder te schieten. 
Hij is koning van 
Stadsschutterij St.-

Sebastianus. Op 2 
juni werd de 
koningsden 
geplant voor 
zijn woning.

f
Jan Haga 
behaalde in 

Heerlen het 
koningschap.

Rob Bovens koning 
Strucht
STRUCHT – Pinksterzondag 
23 mei wist de 38-jarige Rob 
Bovens tijdens het konings-
vogelschieten van schutterij 
St.-Mauritius Strucht met het 
292e schot de laatste resten 
van de houten koningsvogel 
af te schieten. Rob Bovens 
maakt reeds 28 jaar deel uit 
van de Struchtse schutterij. 
Hij bekleedt de functies van �e 
schietmeester en bestuurslid 
en was in �99� en 2006 ook al 

g  Burgemeester Depla van 
Heerlen beleefde zijn vuurdoop 
maar werd koning van het 
Erebestuur.

g  Tijdens het bondsschuttersfeest in Strucht ontvingen Rob Bovens, 
die opnieuw koning werd, en Piet Bisschops, die wederom voorzitter 
werd, de deelnemende schutterijen.                      Foto: Lieske Leunissen

koning. Zijn echtgenote Stanny 
vergezelt Rob als koningin.

Voorzitterswisseling 
Strucht
STRUCHT – Tijdens de jaar-
vergadering van schutterij St.-
Mauritius Strucht d.d. vrijdag 
23 april werd Piet Bisschops 
gekozen tot nieuwe voorzitter. 
Hij volgt hiermee Jef Swillens 
op.
Bisschops had reeds zitting in 
het dagelijks bestuur van de 
Struchtse schutterij van �970 

tot 2000, waarvan in de peri-
ode �984-2000 als voorzitter.
Hierna ging Piet Bisschops 
zich toeleggen op de lokale 
politiek. Eerst als burgercom-
missielid met de portefeuille 
inwonerszaken, cultuur, wel-
zijn, onderwijs, sport en 
sociale zaken in de gemeente 
Valkenburg a/d Geul en van 
2006 tot 20�0 als raadslid en 
fractievoorzitter van de poli-
tieke partij Inwoners Belang 
Groot Valkenburg (IBGV). Dit 
jaar nam Piet Bisschops niet 
meer deel aan de gemeente-
raadsverkiezingen en maakte 
hij de keuze om bestuurlijk 
weer actief te worden in het 
plaatselijke verenigingsleven, 
met name binnen schutte-
rij St.-Mauritius. Het bloed 
kruipt kennelijk waar het niet 
gaan kan…
Piet Bisschops is geen onbe-
kende in de schutterswereld. 
Zo is hij reeds vele jaren secre-
taris van de muziekcommissie 
van de ZLSF en sinds �998 
paradecommandant van het 
OLS. In 2008 ontving Piet de 
koninklijke onderscheiding Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau.

Broer Smeets, koning, 
generaal en aanstaande
VOERENDAAL – Bij Kon. 
St.-Sebastianus Voerendaal 
culmineert Broer Smeets een 
aantal functies en titels. De 
vice-voorzitter van de schut-

terij werd gepromoveerd tot 
generaal. Hij kreeg de groot-
tenue uitvoering daarvan, 
met zwarte lange jas en steek. 
Vervolgens lukte het hem om 
de koningsvogel af te schieten. 
Bij gelegenheid van het plan-

g Een huwelijksaanzoek vervolmaakt het koningsfeest van de nieuw-
bakken generaal.                                                        Website schutterij

ten van de koningsden ver-
raste Broer zijn koningin door 
haar ten huwelijk te vragen. 
Enigszins overdonderd knikt 
de aanstaande instemmend. 
De kus en het applaus maken 
het koningsfeest compleet. 
Het is te bekijken op youtube 
(huwelijksaanzoek.wmv).

 Luc Wolters

Jubilarissen  
St.-Oda Boshoven
-  Jan Kneepkens, 50 jaar 

(OLS en FKM)
-  Leon Moonen, 25 jaar 

(OLS)
-  Maurice Briels �2 ½ jaar  

(OLS en FKM)



Wij gedenken
Math. van Knippenberg, 
lid van de Bussen Schutten 
Neer. Overleden op 23 januari 
20�0.

In memoriam:  
Math van Knippenberg
Veel te vroeg is op 59-jarige 
leeftijd, uit ons midden heen-
gegaan ons zeer gewaardeerd 
lid Math. van Knippenberg. 
Volgens eeuwenoude traditie 
hebben wij met schutterseer 
op 29 januari afscheid van 
hem genomen. Hierbij was 
bijna de voltallige broeder-
schap present.
Math was 35 jaar lid, waarvan 
vele jaren als bestuurslid. Dit 
kenmerkte zijn aanwezig-
heid binnen de broederschap. 
Hij had onder meer de zorg 
voor de uniformen en was 
zodoende mede verantwoor-
delijk ervoor dat de broeder-
schap altijd perfect voor de 
dag kwam; iets dat bij hem in 
goede handen was. 
Hij was binnen onze broeder-
schap de enige timmerman; 
ook hier zorgden zijn ‘gouden’ 
handen ervoor dat op dat 
gebied alles tip top in orde 
was. Het deed hem pijn, dat 
zijn gezondheid hem in de 
steek liet en hij dit alles los 
moest laten. Uiteindelijk ver-
loor hij het oneerlijke gevecht 
tegen een ziekte waarvan zeer 
moeilijk te winnen is.
Maar ook winnen kon hij, 
prima schutter als hij was, 
behaalde hij onder meer 
in �985 de hoogste eer, de 
koningstitel. Daarom sierde 
het koningszilver tijdens de 
uitvaart de kist van de overle-
dene. Zijn laatste OLS was in 
Neer; dat had hij zich waar-
schijnlijk anders voorgesteld. 
Genoten heeft hij er echter 
niet minder om. Vellen papier 
zouden we nog vol kunnen 
schrijven aan herinneringen en 
anekdotes maar laat ieder die 
maar voor zich vasthouden.

Math., je was een schut in hart 
en nieren! Veel sterkte voor 
zijn vrouw Marjo, Inge en Rob 
alsook Sanne en John.

 Bussen Schutten Neer

Hans Reuters, 
lid van Bussen Schutten Neer. 
Overleden op 67-jarige leeftijd 
op 28 maart 20�0.

In memoriam: Hans Reuters
Voor de derde keer binnen 
een jaar waren wij als Bussen 
Schutten in grote getale 
aanwezig om ons gestorven 
medelid Hans Reuters volgens 
traditie op 3 april de laatste 
schutterseer te bewijzen.
Te vroeg is hij van ons heenge-
gaan, na een verloren gevecht, 
dat niet te winnen was. 
Vechten voor een zaak waar hij 
voor stond, kon hij als de beste 
en dat zeer dikwijls met suc-
ces. Zijn gedrevenheid werkte 
aanstekelijk op de rest, zodat 
resultaat niet uitbleef.
Hans was pas enkele jaren lid; 
als adviseur voor de sponsor-
commissie raakte hij bij de 
organisatie van het �00-jarig 
bestaansfeest van de bond 
‘Juliana’ nauw betrokken bij 
de schutterswereld, wat hem 
al doende deed besluiten lid 
te worden. Al jaren echter had 
hij interesse en waardering 
voor het werk van de Bussen 
Schutten en voelde zich 
zodoende nauw betrokken bij 
de broederschap. Een ziekte 
belette hem echter om nog in 
uniform actief deel te nemen 
aan festiviteiten, maar een foto 
in uniform, gemaakt enkele 
weken voor zijn overlijden 
maakte hem apetrots. Zoals 
vermeld was actief op straat 
meelopen hem niet meer 
gegund, maar zijn bijdrage 
aan de broederschap om zijn 
mening niet onder stoelen of 
banken te steken, kwam bij 
besluitvormingen vaak goed 

van pas. Hij was en voelde zich 
een echte ‘Bussen Schut’. Wij 
wensen zijn vrouw Karien, 
kinderen en kleinkind heel veel 
sterkte toe.

 Bussen Schutten Neer

Frans Smeets, 
lid van Sint-Oda Boshoven. 
Overleden op 5 maart 20�0.

g  Frans Smeets (1933-2010), 
Boshoven.

In memoriam: Frans Smeets
Op vrijdag 5 maart j.l. is ons 
het droevige bericht toegeko-
men dat ons zeer gewaardeerd 
lid Frans Smeets is overleden. 
Frans Smeets was lid sinds 
�960 van schutterij St.-Oda 
Boshoven. In ons jubileumjaar 
zou hij zelf dus ook het vijf-
tigjarig lidmaatschap hebben 
gevierd en de daarbij horende 
medaille ontvangen. Helaas 
heeft dit net niet meer plaats-
gevonden.
Frans was een zeer actief lid, 
vooral met onze financiële  
acties, waarvoor hij altijd 
samen met zijn vrouw Toos op 
pad was. Met de bouw van ons 
clublokaal heeft hij erg veel 
betekend voor onze vereni-
ging. Kogels maken en gieten 
en noem maar op; Frans was 
er altijd. Op �0 maart hebben 
we Frans met schutterseer naar 
zijn laatste rustplaats gebracht. 
In naam van alle schutters een 
laatste schuttersgroet.

 Marion Briels-Caris

Frans van Oijen, 
lid van St.-Jan Grubbenvorst. 
Overleden op 67-jarige leeftijd 
op 27 maart 20�0.

g  Frans van Oijen (1942-2010), 
Grubbenvorst.

Thieu Verspagen,
lid van St.-Antonius 
Altweerterheide. Overleden 
op 86-jarige leeftijd op �7 mei 
20�0.

g  Thieu Verspagen, 
Altweerterheide.

In memoriam:  
Thieu Verspagen
De schutterij heeft afscheid 
moeten nemen van haar 
geëerd lid dhr. Thieu 
Verspagen. 
In het jaar �939 melde Thieu 
zich aan als lid van schutterij 
Sint-Antonius Altweert, maar 
doordat de schutterij in de 
oorlogsjaren door de bezetter 
op non actief was gesteld, werd 
zijn lidmaatschap daardoor 
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onmogelijk gemaakt. Direct 
na de heroprichting van de 
schutterij, in �956, sloot Thieu 
zich alsnog aan als lid, hetgeen 
resulteerde in een lidmaat-
schap van 54 jaar. Eenmaal 
opgenomen als lid was hij 
ook bijzonder actief binnen 
de schutterij en kon Thieu 
zich voor de volle honderd 
procent daarvoor inzetten. Al 
snel na het ingaan van zijn lid-
maatschap werd Thieu in het 
bestuur gekozen en fungeerde 
hij jarenlang als penningmees-
ter. Als de kas wel eens leeg 
was, zei Thieu: “Maaktj uch 
mer gein zurg, wat neudig es 
kumtj er waal” en zorgde hij 
ervoor dat de nodige gelde-
lijke middelen weer aanwezig 
waren. Als schutter toonde hij 
ook zijn kwaliteiten. Hij was 
namelijk een van de schutters 
van het zestal dat op het OLS 
te Ool-Herten een vijfde prijs 
behaalde en de misser was niet 

van hem afkomstig. Ook wist 
Thieu de koningsvogel naar 
beneden te schieten en kon 
hij zich de trotse koning van 
schutterij St.-Antonius noe-
men en zich als zodanig pre-
senteren. Dat Thieu zijn schut-
tershart op de juiste plaats had 
zitten, liet hij meerdere malen 
merken. Zo ging hij vaak na 
het korpsschieten naar huis 
om zijn vee te verzorgen en 
was hij op tijd  weer terug, 
onder de boom, om de nodige 
punten te schieten tijdens het 
kavelen. In �995 werd besloten 
om nieuwe uniformen aan te 
schaffen maar deze investe-
ring was dermate hoog dat de 
bodem van de verenigingskas 
in zicht kwam daar tevens 
bleek dat ook de schuttersbuks 
ook aan vernieuwing toe was. 
Direct na de bewuste verga-
dering werd door Thieu het 
initiatief genomen om te zor-
gen voor de gelden voor een 

nieuwe en hoognodige schut-
tersbuks zodat deze alsnog 
kon worden aangeschaft. Ook 
binnen de bond Eendracht 
Maakt Macht was Thieu geen 
onbekende en fungeerde hij 
op menig schuttersfeest als een 
geliefd optekenaar.
Schutterij St.-Antonius wenst 
Truus en haar familie veel 
sterkte toe om het verlies van 
Thieu te kunnen dragen.

  Schutterij St.-Antonius 
Altweerterheide

Mei Roberts, 
oud-officier en meer dan 
70 jaar lid van St.-Gertrudis 
Amstenrade. Overleden 24 mei 
20�0 op 88-jarige leeftijd en 
begraven met schutterseer op 
29 mei.

In memoriam: Mei Roberts
J.B.M. (Mei) Roberts is als 
oud-officier van schutterij St.-

Gertrudis Amstenrade overle-
den op 88-jarige leeftijd op 24 
mei 2000. Op zaterdag 29 mei 
hebben we hem met gepaste 
schutterseer te ruste gelegd op 
het kerkhof in Amstenrade.
Mei is in �937 lid geworden 
van onze vereniging en in 2007 
heeft hij zijn 70-jarig jubileum 

Laatste (k)eer
Vanaf de markt klonk een 
zacht getrommel. Langzaam en 
statig kwam een grote groep 
van schutters de bocht om, de 
hoofdstraat op. Voorop liep 
de tamboer-majoor met zijn 
hoofd licht gebogen. Gevolgd 
door de trommels, bedekt 
met zwarte stof. Voor de rest 
was het stil, dood stil. Zelfs 
het normaal voorbij razend 
verkeer, begreep het zwarte 
velours en zette de motor uit. 
Ik waande me in een film van 
Fellini, zo een met veel trage 
camerabeelden waar je vroeger 
naar keek als er niets anders 
op de tv was.

Stilletjes kroop de lange stoet 
van schutters voorbij. Veel 
schutters met evenveel ver-
schillende uniformen, waar-
dig en majestueus. De stoet 
werd gesloten door een zerk 
gedragen door zijn zonen en 
kleinzonen, allen in uniform. 
Ook bij de kerk was het stil 
ondanks de grote groepen 
mensen. Het enige geluid was 
nog steeds het zachte getrom-
mel. 
Mei (Bartelomeus) Roberts 
ging voor de laatste keer de 
trappen op naar de kerk. Meer 
dan zeventig jaar had hij dit 
met zijn schutterij gedaan. 
Maar nu werd hij gedragen, 

voor het eerst. 
De commandant sprak, zijn 
kleindochter sprak. Zonder 
romantiek maar met echte 
emotie en respect. De ‘Last 
Post’ op het 
kerkhof liet 
de tranen 
vloeien. Zelfs 
de meest kor-
date schutter 
was geraakt. 
Geraakt door 
de dood van 
deze oude 
schutter 
die voor de 
laatste keer 
mocht genie-

ten van zijn schutterij; hele-
maal voor hem alleen, alleen 
voor hem.

 Leon Franssen
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g Mei Roberts, Amstenrade.
Foto: Pieter Roberts



September 201044Limburgs Schutterstijdschrift 88

gevierd. Hij werd tamboer in 
het trommel en fluitencorps, 
maar na de oorlog stapte hij al 
snel over naar de geweerdra-
gers. Hierna heeft hij alle ran-
gen doorlopen tot en met lui-
tenant-kolonel. Hij was onder-
scheiden met de gouden OLS 
medaille met kroon. Het was 
in die begintijd moeilijk voor 
een vereniging; er waren wei-
nig financiële middelen, maar 
Mei was een van de steunpila-
ren die onze vereniging in die 
tijd overeind hebben gehou-
den en de basis hebben gelegd 
voor de bloeiende vereniging 
die we nu hebben. Twee keer 
mocht hij in die lange tijd 
het koningszilver dragen. Hij 
deed dat met trots, maar zijn 
grote liefde ging uit naar de 
zware buks. Hij was jarenlang 
buksmeester en bestuurslid. 
Deze passie heeft hij over-
gedragen aan zijn zonen en 
kleinzonen. Met z’n zessen in 
uniform hebben ze hem ten 
grave gedragen. Ofschoon hij 
vanwege zijn gezondheid de 
laatste jaren niet meer actief 
aan de schuttersfeesten deel-
nemen, waren alle schutterijen 
van bond St.-Gerardus op zijn 
uitvaart aanwezig met een 
deputatie om hem de laatste 
eer te bewijzen.
Mei, bedankt voor je inzet en 
rust in vrede.

 André Meijers

J.C.G.W. (Jean) Coenen, 
kapitein van St.-Joris 
Zesgehuchten. Streekhistoricus 
en onderwijzer. Sinds �970 was 
hij gildelid. Hij overleed op 2 
juni 20�0 en werd met gilde-
eer begraven te Geldrop.
 
In memoriam: Jean Coenen
Op 2 juni is de historicus Jean 
Coenen uit Maasbracht op 
54-jarige leeftijd overleden. Hij 
is dinsdag 8 juni in Geldrop 
begraven. Coenen, geboren 
in �956 in Weert en getogen 
in Geldrop, was al enige tijd 
ernstig ziek. Tot zijn ziekbed 
was hij leraar geschiedenis 

op het Eindhovense Lorentz 
Casimirlyceum. Sinds �998 
woonde hij in Maasbracht 
waar hij samen met zijn vrouw 
het Bureau voor Regionaal 
Historisch Onderzoek had, dat 
hij als pas afgestudeerd histori-
cus al in �984 had opgericht.
Hij heeft de geschiedenis 
beschreven van tal van dorpen 
en steden uit De Kempen en 
de Peelland-regio, zoals Asten, 
Geldrop, Aarle-Rixtel, Heeze, 
Leende, Zon, Best, Nuenen, 
Someren, Boxtel, Mierlo en 
onlangs nog twee delen over 
Weert.
Ook werkte hij bij de afde-
ling militaire geschiedenis 
en strategie aan de Militaire 
Academie in Breda. Daarnaast 
was hij nog en kapitein en 
schutter bij het Sint-Jorisgilde 
in het Brabantse Zesgehuchten. 
Verder hield hij regelmatig 
lezingen over schutters- en 
gildezilver in Oost-Brabant en 
Limburg.

 René Vroomen

Bernard (Ben) Sijben, 
erelid van Sint-Sebastianus 
Neer. Overleden op 95-
jarige leeftijd op �� juni 20�0. 
Begrafenis met schutterseer op 
�6 juni.

In memoriam: Ben Sijben
Met grote verslagenheid heb-
ben wij kennis genomen 

van het overlijden van ons 
oudste en zeer gewaardeerd 
oud-bestuurslid en erelid 
Ben Sijben, 84 jaar lid van de 
OLS-Federatie. Hij is onder-
scheiden met de gouden OLS-
medaille met kroontje. Hij 
is opgenomen tot lid van de 
Edele Eedbroederschap van de 
Souvereine Orde van de Rode 
Leeuw van Limburg en de H. 
Sebastianus. Hij ontving de 
gouden onderscheiding van de 
Europese Gemeenschap van 
Historische Schuttersgilden 
(EGS).
Wij wensen zijn kinderen, 
kleinkinderen, achterkleinkin-
deren en verdere familie veel 
sterkte toe in deze moeilijke 
tijd.

  Beschermheer, bestuur en 
leden van Drumband-schut-
terij St.-Sebastianus Neer

Dré Briels, 
lid van St.-Antonius 
Stramproy. Overleden op 24 
juni 20�0.

In memoriam: Dré Briels
Dré Briels (Hoube Dré) was 
56 jaar lid van schutterij St.-
Antonius Stramproy. Vanwege 
zijn afnemende gezondheid 
heeft hij het laatste jaar de 
schuttersfeesten niet meer 
kunnen bezoeken. Dat bete-
kende gelijk het gemis van de 
vaste parapluman bij het eerste 

zestal. Het geeft meteen aan 
dat Hoube Dré altijd intensief 
betrokken is geweest bij het 
reilen en zeilen van de schut-
terij. Zo was hij een van de 
kartrekkers bij de bouw van 
clubgebouw ‘ut Heier Heufke’ 
in �983. Van �977 tot 2000 was 
hij bestuurslid waarvan �9 jaar 
ondervoorzitter. Reden genoeg 
om hem tot erebestuurslid te 
benoemen. In �963, �97�, en 
�986 werd hij kampioen van 
de vereniging en in �98� kwam 
hij als eerste uit de bus bij het 
kampioenschap van de bond 
EMM. Na de zilveren en gou-
den medaille volgde in 2004 de 
gouden medaille met kroontje 
van de OLS-Federatie. In �994 
behaagde het de koningin om 
Dré te verrassen met een lintje.
Dré kon ontzettend genieten 
van het samenzijn met andere 
mensen. Als hij dan ook eens 
te laat aan de schietboom 
kwam, was dat niet zijn schuld 
maar van al die mensen die 
hem kenden en met hem wil-
den praten. Dre heeft circa 
30 jaar mee geschoten op het 
OLS, meestal als achteropsjut. 
Mooie prijzen werden behaald. 
Zoals �x de 9e, 2x een 7e, �x 
de 4e, en als hoogtepunt de 
2e plaats op het OLS �995 in 
Voerendaal. Dré heeft ook 
jarenlang de materiaalwagen 
naar de schuttersfeesten gere-
den; dat is altijd prima gegaan, 
alleen was het een aantal keren 

g  Jean Coenen (1956-2010), 
Maasbracht.

Foto: website schuttersgilde

g  Ben Sijben, St.-Sebastianus 
Neer.

g  Dré Briels, St.-Antonius 
Stramproy.



verstandiger om de thuisrit 
aan zijn vrouw Lies over te 
laten.
Met Pinksteren bij het vogel-
schieten dit jaar was hij 
duidelijk onder de indruk 
en geweldig trots toen hij als 
eerste onderscheiden werd 
met het St.-Antoniusspeldje. 
Een blijk van waardering voor 
al zijn verdiensten. Dit was 
– naar nu blijkt – zijn laat-
ste bezoek aan zijn geliefde 
Heier Heufke. Maar wij zullen 
Dré niet vergeten. Of het nu 
onder de schietboom is, aan 
de kaarttafel of aan het buffet. 
De naam Hoube Dré zal nog 
vaak met respect uitgesproken 
worden. Dré overleed op 24 
juni in het St.-Jans Gasthuis 
te Weert. Op 30 juni werd Dré 
met schutterseer begraven op 
de begraafplaats in Stramproy. 
Moge hij rusten in vrede. 

Wiel Schrijen, 
erelid van Kon. St.-Sebastianus 
Voerendaal. Overleden op 7�-
jarige leeftijd op � juli 20�0.

g  Wiel Schrijen, Voerendaal.
Foto: Jubileumboek 450 jaar

In memoriam: Wiel Schrijen
Het is onze droeve plicht mede 
te delen dat op � juli op 7�-
jarige leeftijd overleden is ons 
zeer gewaardeerd erelid Wiel 
Schrijen. In 2004 was hij onze 
trotse koning en samen met 
Mien vormde hij een trots 
koningspaar. Hiervan heeft hij 
niet lang mogen genieten want 
op de zondag van het OLS in 
2004 sloeg het noodlot toe. 

Wiel is nooit meer de ‘oude’ 
Willy geworden, iets waar hij 
altijd heel veel moeite mee 
heeft gehad. 
Wiel heeft veel voor onze 
vereniging betekend; in �995 
zat hij bij de organisatie van 
het OLS in de werkgroep PR, 
van �987 tot 2004 was hij lid 
van onze schietploeg, hij was 
bestuurslid bij ons Eregilde, 
diverse malen koning bij het 
Eregilde en schenker van onze 
buks ‘D’r Willie’, enz. Voor zijn 
vele verdiensten werd hij een 
paar jaar geleden opgenomen 
in de Soevereine Orde van de 
Rode Leeuw van Limburg en 
de H. Sebastianus.
Met het overlijden van Wiel 
verliezen wij niet alleen een 
trouw lid maar vooral een fijne 
schuttersvriend. Wij danken 
Wiel voor al wat hij voor onze 
vereniging heeft betekend en 
zullen hem met respect en 
dankbaarheid blijven geden-
ken. De begrafenisplechtig-
heid met schutterseer heeft op 
woensdag 7 juli 20�0 plaatsge-
vonden bij welke gelegenheid 
Wiel Schrijen onder schut-
tersgeleide naar zijn laatste 
rustplaats gebracht is.

  Bestuur, beschermheer, leden 
en Eregilde 
Koninklijke schutterij  
St.-Sebastianus Voerendaal

Jan Verstegen, 
lid van verdienste van St.-
Sebastianus Herkenbosch. 
Overleden op 7�-jarige leeftijd 
op 2 juli 20�0.

In memoriam: Jan Verstegen
Na een kort ziekbed is op 
vrijdag 02 juli overleden ons 
gewaardeerd lid Jan Verstegen. 
Jan is sedert achttien jaar lid 
van onze vereniging en in deze 
periode hebben wij Jan leren 
kennen als iemand die altijd 
voor een ander klaarstond. Hij 
heeft veel werk verricht bij de 
nieuwbouw van ons schut-
terslokaal en de aanleg van 
de omringende groenstroken 
en heeft mede vele duizen-
den kogels gegoten en ook 
geraapt. Voor zijn inzet is hij 
in 2005 benoemd tot Lid van 
Verdienste.
Sedert een aantal jaren begon 
zijn gezondheid achteruit te 
gaan waardoor hij en zijn 
vrouw zich genoodzaakt zagen 
om in maart van dit jaar het 
mooie Herkenbosch te ver-
ruilen voor een appartement 
in Roermond. Helaas hebben 
zij daar samen niet lang van 
mogen genieten. Op woens-
dag 7 juli hebben wij afscheid 
genomen van Jan en hem met 
schutterseer naar zijn  laatste 
rustplaats begeleid. Jan is 7� 
jaar oud geworden.

Ger van Bun, 
bestuurslid en 2e luitenant 
der D.d. Stadsschutterij 
Maastricht, bestuurslid van 
zowel ZLSF als RKZLSB. 
Overleden op 23 juli 20�0. 
Uitvaart met schutterseer op 
28 juli 20�0.

In memoriam: Ger van Bun
Het overlijden van Ger van 
Bun scheen onvermijdelijk, 
maar deed toch menige schut-
ter opschrikken. Droefheid en 
ongeloof vochten om voor-
rang. Want waren we Ger in 
het afgelopen schuttersseizoen 
niet nog tegengekomen, had-
den we niet nog een praatje 
met hem gemaakt of had hij 
ons niet nog gegroet? Ziekte 
maakte zich in een half jaar 
meester van de beminnelijke 
en immer correcte Ger van 
Bun. Vanaf de herstart in 
�980 was hij betrokken bij de 

dienstdoende Stadsschutterij 
van Maastricht. Hij bouwde 
met anderen de vereniging 
van de grond af op. Ger was 
daarbij niet de man om stil te 
blijven zitten en toe te kijken. 
Hij was een van de voortrek-
kers, werd als schietmeester 
in het bestuur gekozen en 
was actief in diverse commis-
sies. Binnen het bestuur van 
de Stadsschutterij, dat recht 
geeft op een officiersrang, 
droeg hij de verantwoorde-
lijkheid voor de facilitaire 
zaken, in zijn geval speciaal 
het Stadsschuttershuis. Dit 
centraal gelegen onderkomen, 
waarbij Ger zich ook zeer voor 
de restauratie van de officiers-
mess heeft ingespannen, is 
de trots van de schutterij. Er 
vinden tal van bijeenkomsten 
plaats, waarbij de Maastrichtse 
schutterij zich verwant toont 
met de stedelijke militairen. 
Ger stond zelf ook nauw bij 
de militaire traditie in de 
schutterswereld en daarbui-
ten door intensieve contacten 
met militairen, Defensie en 
het Legermuseum te onder-
houden. Op dit museale vlak 
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g  Ger van Bun (1943-2010), 
Maastricht.      Foto: Fred Vliegen



raakte het schuttershart dat 
van de kunstverzamelaar. Zijn 
schilderijen gingen Ger nauw 
ter harte. Hieronder enkele 
schuttersstukken. Zo spande 
hij zich ook in voor de schut-
terij. Na lang lobbyen en vele 
gesprekken wist hij het levens-
grote prachtige schilderij van 
de schutterijofficieren anno 
�907 te verwerven voor het 
Stadsschuttershuis. Over zijn 
inspanningen en de uitein-
delijke goede uitkomst kon 
Ger met verve verhalen. Ger 
beperkte zijn bestuurlijke kwa-
liteiten niet enkel tot zijn eigen 
schutterij. In �989 werd hij 
bestuurslid van de R.K. Zuid-
Limburgse Schuttersbond, 
regelde mede het schieten en 
was nog dit jaar herkozen als 
vice-voorzitter. Als afgevaar-
digde van de Bond werd hij 
bovendien bestuurslid van de 
Zuid-Limburgse Federatie. 
Ger opereerde in de luwte, 
voelde zich thuis in harmoni-
euze omstandigheden. En dat 
siert hem bijzonder. Voor zijn 
jarenlange inzet en betrokken-
heid werd hij opgenomen in 
de Orde van de Rode Leeuw 
in 2005, Commandeur in de 
Nobele Orde van de Papegay 
en was hij drager van het Kruis 
van Verdienste van de EGS. 
Voor de uitvaartplechtigheid 
marcheerde de schuttersstoet 
vanuit het Stadsschuttershuis 
naar de aan de andere kant van 
de stad gelegen Koepelkerk, 
alwaar Ger van Bun een uitge-
leide met schutterseer te beurt 
viel. Afsluiting voor de schut-
ters vond plaats in de mess, 
waar de grote inspanningen 
van Ger nogmaals bleken. 
De restauratie ervan was zijn 
laatste project, de geschilderde 
schutters anno �907 staken 
hun collega’s anno 20�0 een 
hart onder de riem. Maar 
eenieder is pijnlijk duidelijk 
geworden: een tot het laatst toe 
actieve schutterskameraad met 
een ijzersterke instelling is ons 
ontvallen.

  Luc Wolters

Jef Terwingen, 
lid van HH. Monulphus & 
Gondulphus I Maasmechelen. 
Schutbroeder in de Orde van 
de Rode Leeuw. Overleden 
op 67-jarige leeftijd op 2� juli 
20�0.

In memoriam: Jef Terwingen
Vanaf �956 was hij al lid van 
onze schutterij. In de jaren 
zeventig is hij lid geworden 
van het bestuur, waar hij jaren 
de taken van secretaris op 
zich heeft genomen en deze 
ook altijd tot in de puntjes 
netjes heeft afgewerkt. Voor de 
‘schutte’ was hem niets te veel, 
en daar maakte hij ook altijd 
tijd voor. 
Ook het schieten ging hem 
vlot, op jonge leeftijd in �959 
wist hij zich koning te schieten 
van de schutterij en in het jaar 
�97� deed hij dit nog eens. In 
�983 hoorde ook Jef bij het 
winnende zestal dat toen het 
OLS won te Eys en ‘um’ mee 
naar huis namen. Zeker en 
vast mooie herinneringen in 
het leven van onze voorzitter, 
die hij zijn hele leven heeft 
meegedragen.
Naast het schieten had hij ook 
nog vele andere hobby’s. In 
zijn jonge tijd combineerde hij 
het schieten met zijn voetbal, 
hij was daarbij ook trouwe 
supporter van R.C. Genk. 
Naast deze had hij nog een 
grote passie, zijn vogeltjes. 
Tot op een dag het noodlot 
toeslag en onze voorzitter ziek 
werd en hij van de ene dag op 

de andere beperkt werd in zijn 
doen en laten. Wat voor hem 
en zijn familie niet gemak-
kelijk moet zijn geweest. Maar 
door zijn ziekte liet hij zich 
niet doen, wat hij nog kon 
meemaken in de vereniging 
en zijn ziekte hem toe liet, was 
hij aanwezig, was het nu om 
te steunen of te vieren hij was 
erbij.
Zowel als voorzitter heeft hij 
tot de laatste minuut mee 
beslissingen genomen, het 
bestuur heeft hem hier altijd 
bij betrokken, zoals het zich 
behoort. Tot het moment 
kwam, een harde slag voor ons 
allen in de vereniging, onze 
voorzitter is heen gegaan.
Jef, wij zullen U gaan missen 
en U altijd blijven herdenken 
in onze schutterswereld.
Vaarwel en rust zacht,

  Vranken Romain, Vranken 
Marc en Diana

Sjra  Berben, 
lid van de Bussen Schutten 
Neer. Overleden op 62-jarige 
leeftijd op 28 juli 20�0.

Theodor Albert (Ted) 
Fischer, 
oud-tamboer-maître van de 
Jonge Nobelen Valkenburg 
en oud-instructeur van 
diverse schutterskorpsen, 
waaronder St.-Sebastiaan 
Schimmert en St.-Sebastianus 
Margraten. Ook was hij lid 
en ere-instructeur van de 

drumband van Kur-Kapel 
Falcobergia Valkenburg. 
Muziekbeoefenaar, muziek-
liefhebber en instructeur. 
Overleden op 77-jarige leeftijd 
op 28 juli 20�0.

Ger Maassen, 
lid van St.-Sebastianus Eys. 
Overleden op 64-jarige leeftijd 
op 30 juli 20�0. Uitvaart met 
schutterseer op 5 augustus.

g  Ger Maassen (1946-2010), 
Eys.                 Foto: Joep Bindels

In memoriam: Ger Maassen
De jongere generatie van de 
schutterij heeft Ger Maassen 
niet meer actief meegemaakt. 
Daarvoor was hij al te lang 
‘buiten dienst’. Hij kampte 
meer dan drie decennia met 
z’n gezondheid. Ziekenhuis in 
en ziekenhuis uit was zijn lot, 
bijna honderd keer! Schutterij 
St.-Sebastianus Eys is door 
blijven marcheren, Ger moest 
afhaken. Maar niet als schut-
terslid: de vereniging ging hem 
nog altijd ter harte. Dan stond 
hij met egaa Tiny applaudisse-
rend langs de optochtroute. Bij 
vergaderingen of het patroons-
feest was hij er graag bij en hij 
straalde bij de komst van de 
bestuursdelegatie met het jaar-
lijkse kerstpakket. 
Ger Maassen is in �960 lid 
geworden van de schutterij 
van Eys. Meer dan twintig jaar 
was hij klaroenspeler en hielp 
jeugdleden het klaroenbla-
zen onder de knie te krijgen. 
Nadien en als gevolg van astma 
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werd Ger bevorderd tot offi-
cier. Ook was hij een tijdlang 
bestuurslid. Precies dit jaar 
was hij vijftig jaar lid, reden 
waarom hij met het patroons-
feest de gouden OLS-medaille 
met kroontje opgespeld kreeg. 
Het leek alsof pech Ger bleef 
achtervolgen. Het moet ons 
schutters dankbaar stemmen 
dát we door konden gaan met 
marcheren en musiceren, daar 
waar Ger dat niet meer kon. 
En evenzeer dat Ger, hoewel 
hij moest afhaken als actief 
lid, de vereniging toch trouw 
is gebleven. De sfeer van broe-
derschappelijkheid sprak hem 
zeer aan. Als gevolg van zijn 
overlijden konden we dan ook 
geen acte de présence geven 
bij het bondsfeest in Strucht. 
Wat we niet uit het oog 

mogen verliezen, zijn de fraaie 
deugden van Ger. Ondanks 
zijn jarenlange strijd om een 
stukje gezondheid liet hij de 
moed nooit zakken en bleef 
hij vechten, droeg hij lijdzaam 
zijn eigen lot, dat voor velen 
te zwaar zou zijn. Mogen zijn 
opgewektheid, tevredenheid 
en doorzettingsvermogen een 
voorbeeld voor ons allen zijn. 
Hiervoor en voor je jarenlange 
betrokkenheid danken we jou, 
Ger!

  Schutterij Sint-Sebastianus Eys

Geert Gommans, 
lid van St.-Jan Grubbenvorst. 
Bij de organisatie van het OLS 
20�0 was hij lid van de Sectie 
Sponsoring en Inkoop en con-
tactpersoon voor de schutterij. 

Overleden op 6�-jarige leeftijd 
op 4 augustus 20�0.

Jeu Beurskens, 
erelid van St.-Antonius en 
St.-Petrus Baarlo. Overleden 
op 89-jarige leeftijd op �� 
augustus 20�0 en met schut-
terseer uitgeleide gedaan op �6 
augustus.

Jef van der Krogt, 
beschermheer van Sint-
Sebastianus Eys. Overleden 
op 79-jarige leeftijd op 2� 
augustus 20�0 en met schut-
terseer uitgeleide gedaan op 28 
augustus.

Men Admiraal, 
wapenmeester en lid van St.-
Joseph Waubach. Overleden 
op 73-jarige leeftijd op 24 
augustus 20�0 en met schut-
terseer uitgeleide gedaan op 28 
augustus.
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Taptoe Houthem met Groot Signaalkorps 
HOUTHEM – Op vrijdag 3 juni 2011 organiseert het 
klaroenkorps van schutterij St.-Martinus Houthem 
een grote taptoe op landgoed Chateau St.-Gerlach in 
Houthem, gemeente Valkenburg a/d Geul. De taptoe is 
onderdeel van een schuttersweekend met op zondag 5 
juni een bondsschuttersfeest van de RKZLSB met 20 
deelnemende schutterijen in optocht en diverse muziek-
, schiet-, exercitie-, en schoonheidswedstrijden in het 
kasteelpark. 

De taptoe bestaat uit de vol-
gende onderdelen: steroptocht 
door Houthem en presenta-
tie van alle korpsen aan het 
publiek, muzikale showop-
tredens, demonstraties oude 
en nieuwe exercitie, optreden 
van groot gezamenlijk sig-
naalkorps, het afsluitende 
taptoesignaal, het volkslied 
en afsluiting met verbroede-
ring tijdens de naborrel voor 
muzikanten en publiek in de 
feesttent.  De deelnemende 
korpsen zijn Trommel- en kla-
roenkorps Ste Cecile Eijsden, 
Klaroenkorps Harmonie 
Amicitia Banholt, Drumband 
Harmonie Concordia 

Obbicht, Jachthoornkorps 
Edelweiss Heksenberg-
Heerlen, Jachthoornkorps 
St.-Willibrordus Meijel, 
Drumband St.-Rochus 
Hulsberg, exercitiepelotons 
nieuwe exercitie (Maastricht/
Oost-Maarland) en oude exer-
citie.

De grote finale van de taptoe 
bestaat uit een gezamenlijk 
optreden van een zo groot 
mogelijk gelegenheidskorps 
samengesteld uit zoveel 
mogelijk klaroenblazers, sig-
naaltrompettisten, jachthoorn-
blazers en bijbehorende tam-
boers en slagwerk. Dit groot 

signaalkorps speelt samen met 
de aanwezige taptoekorpsen 
gelijktijdig een of meerdere 
gezamenlijk gekozen muziek-
werken. 

De organiserende werkgroep 
wil nu graag in contact komen 
met zoveel mogelijk muzi-
kanten uit signaalkorpsen, te 
weten klaroenkorpsen, trom-
petterkorpsen en jachthoorn-
korpsen die mee willen spelen 
in dit groot signaalkorps. 
Muzikanten kunnen zich indi-
vidueel, in kleine groepen met 
bevriende muzikanten uit hun 
eigen of collega-korpsen of 
met hun gehele korps opgeven 
voor deelname aan dit unieke 
optreden. Voorwaarde is optre-
den in verenigingsuniform met 
eigen instrument. Deelnemers 
hebben gratis toegang tot de 
taptoe.

Individueel opgeven voor 
deelname kan door je aan te 

melden op Hyves via http://
taptoehouthem.hyves.nl waar-
door je alle actuele informatie 
meteen ontvangt. Wil uw vol-
ledig muziekkorps deelnemen 
aan de steroptocht of taptoe? 
Er is nog beperkt ruimte hier-
voor, dus neem snel contact op 
met de werkgroepvoorzitter 
Maurice de Lange via voorzit-
ter@schutterijhouthem.nl. 
Meer informatie op  
www.schutterijhouthem.nl

g  De klaroenblazers van 
Houthem hopen op een grote 
opkomst.
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Correspondenten: 
Belgische bonden: Jacky Verheyen, Hoekstraat 30, 3630 Maasmechelen, tel. 089-774369, e-mail: jacky.verheyen@telenet.be
Bond Berg en Dal: Twan Cratsborn, Lourdesstraat 20, 6465 BM Kerkrade, tel. 06-46277709, e-mail bond_berg_en_dal@telfort.nl
Bond Eendracht Born-Echt: Rob Kuenen, Willem van Gelre-Gulikstraat 62, 6�37 HB  Sittard, 046-4588�74,  

e-mail: robkuenen@hotmail.com
Bond E.M.M.: Thieu Timmermans, Kruisstraat 73, 6034 RJ Nederweert-Eind, tel. 0495-633840, e-mail: timmoors@msn.com of 

m.timmermans2@chello.nl
Bond St.-Gerardus en webmaster: André Meijers, Panhuisstraat ��, 6436 BH Amstenrade, tel. 046-4423644,  

e-mail: andre.meijers@home.nl
Bond Juliana: Bernie van Lierop, Vossestaart �, 5803 LN Venray, tel. 0478-5�0400, mob. 06-53406275, e-mail: bvanlierop@home.nl
Bond Juliana: Joost Schers, Bolenberg 87, 595� AX Belfeld, tel. 06-�2�45624, e-mail: j_schers@hotmail.com
MLSB: Wim Pijpers, zie redactie
RKZLSB: Luc Wolters, zie redactie
Website: Hannes Senden, Mheer, e-mail: hoebele@hotmail.com

Abonnementen / adreswijzigingen:
Henk Smeets, Zwarte Graaf �0, 6439 BB Doenrade, tel. 06-23932�32 of 046-4422790, e-mail: henksmeets_85@msn.com

Inhoudsopgave6e Oktoberfeest Sittard
SITTARD – Zondag �7 
Oktober 20�0 zal in Sittard 
weer het Schutterijen- en 
Gildentreffen plaatsvin-
den in het kader van het 
6e Oktoberfeest. Diverse 
verenigingen – uit Brabant, 
Gelderland en Duitsland 
– hebben zich al aangemeld. 
De organisatie rekent op 25 tot 
30 inschrijvingen. Behalve de 
optocht vindt het schieten om 
de titel ‘Koning der Koningen 
van het Oktoberfeest Sittard’ 

plaats. Opgave voor deelname 
is nog mogelijk. U kunt hier-
voor of voor extra informatie 
terecht bij: Thimo Zegers, tel.: 
046-4523808, e-mail: thimo.
zegers@gmail.com; u vindt 
foto’s op de speciale hyves-site: 
http://schutterijtreffen.hyves.nl
In de feesttent is muziek en 
zijn drie soorten bier te krij-
gen. Stadsschutterij Sint-Rosa 
Sittard hoopt weer velen te 
mogen begroeten op �7 okto-
ber 20�0.

Berg & Dal 50 jaar oud
GULPEN – Schuttersbond 
Berg en Dal is dit jaar vijftig 
jaar oud. Dat wordt gevierd 
met een jubileumfeest, waar-
van de organisatie ligt in 
handen van het bondslid St.-
Hubertusgilde Gulpen. Het 
feest vindt plaats op zaterdag 
�� september in een door de 
Gulpener Bierbrouwerij ter 
beschikking gestelde feesttent 
te Reijmerstok. In die plaats 
verzamelen de schutterijen van 
de bond zich om rond de klok 
van �6.00u in optocht door 
het dorp naar de feestlocatie 
te trekken. Aldaar start een 
gecombineerde receptie en 
presentatie van de schutterijen. 
’s Avonds is er een gezellige 

avond met muziek. In een 
volgende uitgave van dit blad 
leest u meer over de bondsge-
schiedenis van Berg & Dal.

  Luc Wolters

Datum 
Schuttersdag
De datum waarop de 
Limburgse Schuttersdag 
plaatsvindt, is zaterdag 
8 januari 20�� in de 
Baexheimerhof in Baexem. 
Aanvang: �4.00u.



•	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




