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Het volgende nummer van het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
zal in maart verschijnen. Kopij 
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worden bij de redactie,  
t.a.v. Luc Wolters,  
Dr. Schweitzerstraat 4,  
6369 XL Simpelveld, E-mail:  
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Bij de voorpagina: 
Het Groot Internationaal 
Schuttersfeest (nadien OLS) 
vormde in �896 aanleiding voor 
deze groepsfoto van organise-
rende schutterij Sint-Severinus 
Grathem, zie pag. 20.

Hereniging van Um en Ut. 
Schutterij Sint-Elisabeth Stokkem heeft voor 
het eerst in de historie in één jaar zowel het OLS als het LDS 
gewonnen. Daarmee worden d’n Um en de Ut verenigd, 
die zich omhelzen dankzij Jacqueline Stals (l.) en charter-
meester Hubert Scheepers. Toch is dit niet voor ’t eerst dat 
de twee trofeeën verenigd werden; dat geschiedde eerder in 
Opglabbeek waar de dames in 2002 de Ut wonnen en de 
heren in 2003 d’n Um. De vereniging van het tweetal duurde 
toen nog geen kwart jaar, terwijl het tweetal in Stokkem ruim 
driekwart jaar met elkaar kan optrekken. Misschien komt er 
iets van: een Uk? 
Foto: Fred Vliegen / tekst: Luc Wolters

De jeugd aan zet: vader Marc en zoon Robin Verkissen uit 
Vaesrade.
Foto: Fred Vliegen

We hebben goud in handen
Heeft u onlangs ook de uitzending van ‘Tussen Kunst en Kitsch’ gezien. Hierin liet een privéper-
soon een tiental zilveren schutterschilden en twee vogels taxeren van een niet nader aangeduide 
schutterij die rustende was. Hij had dat zilver jaren geleden in bruikleen geven van het Schutterij 
Museum. Na sluiting van de locatie in Stramproy, wilde hij het terug. Dat had voeten in de aarde. 
En net toen hij het naar Steyl wilde brengen, brandde het museum af. Los van het feit dat de 
taxateur er een verhaal rondom vertelde waaruit blijkt dat hij wat betreft de geschiedenis van het 
schutterswezen wel de klok had horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt, deed hij vervol-
gens een zeer opmerkelijke uitspraak: de platen, die in hoofdzaak uit de �7e eeuw dateren, werden 
met de twee kleine zilveren vogels getaxeerd op een waarde van liefst 35.000,- euro. Voordat we ons 
nu massaal rijk gaan rekenen, zou toch eens moeten worden gecontroleerd of die platen tijdens 
een veiling daadwerkelijk dat enorme bedrag zouden opbrengen. Weliswaar geldt vaak dat het is 
wat de gek ervoor geeft, maar toch.

‘Goud’ heeft u ook in handen met deze nieuwe editie van het Limburgs Schutterstijdschrift. De 
redactie heeft zich weer in de bocht geworpen en Luc Wolters heeft het met onze vormgever 
andermaal uitstekend verzorgd. En dat voor luttele �5 euro per 
jaar. Minder geluk hebben we met onze bijna even traditierijke 
Schuttersdag. Zoals u elders kunt lezen, hebben we ook de editie 
van 20��, die op 8 januari zou plaatsvinden, moeten afgelasten.

Rest mij om u namens het redactieteam toch heel prettige en 
stemmige feestdagen toe te wensen en bovenal een succesvol 
schuttersjaar.
 
  Jos Gerits,  

Hoofdredacteur

Voor alle administratieve zaken, 
zoals aan- en afmelden van 
abonnees, adreswijzigingen 
etc. en voor advertenties en 
betalingen kunt u contact 
opnemen met de secretaris-
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Zwarte Graaf �0, 6439 BB 
Doenrade, tel.: 06-23932�32 of 
046-4422790. E-mail:  
henksmeets_85@msn.com
Het abonnement op het 
Limburgs Schutterstijdschrift 
loopt gedurende het kalender-
 jaar. Opzeggingen a.u.b. één 
maand voor het einde van het 
jaar aan bovenstaand adres.

Ontwerp:

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

Vergaderingen OLS-
Federatiebestuur d.d. 5 okto-
ber en 16 november

Milieuzaken
De circulaire Wapens en 
Munitie:
Inzake deze Circulaire onder-
houdt de OLS-Federatie 
contact met het Ministerie 
van Justitie. Van deze zijde is 
volgende – voorlopige – reactie 
van mevr. Anne Kijlstra van 
het Ministerie van Justitie ont-
vangen: “Om het traditioneel 
schieten bij de schutterijen 
mogelijk te maken zonder dat 
schutters een lidmaatschap van 
de KNSA moeten aangaan, stel 
ik voor de leden van de schut-
terijen die schieten met een 
traditioneel schutterijwapen, 
maar geen wapenverlof heb-
ben, niet meer lid te laten wor-
den van de KNSA. De schut-
ters zullen in deze optie ook 
niet op een andere manier om 
een Verklaring omtrent gedrag 
(VOG) worden gevraagd. De 
verlofhouders/buksmeesters 
van de traditionele schut-
terijbuksen hoeven eveneens 
niet meer lid te worden van de 
KNSA. Om bij de korpschef 
een redelijk belang voor het 
voorhanden hebben van een 
wapen aan te tonen, voegen 

we, naast onder andere schiet-
sport en verzamelaars, een 
hoofdstuk aan de beleidsregels 
toe genaamd ‘In stand houden 
traditie schutterij en schutters-
gilde’. De traditionele wapens 
waarvoor een dergelijk verlof 
kan worden gegeven komen op 
een lijst die in de CWM staat. 
(Dit alles onder voorbehoud)”.

Nieuwe voorzitter  
jurycommissie
Het Federatiebestuur heeft 
tijdens de vergadering van 
24 augustus besloten Henk 
Vranken (foto) – voorzit-
ter van de Bond Eendracht 
Born-Echt – te benoemen tot 
voorzitter van de OLS-jury-
commissie.

Statuten
De vernieuwde Statuten en 
Huishoudelijk Reglement van 
de OLS-Federatie zijn tijdens 
de najaarsvergadering van 5 
oktober goedgekeurd, op een 
paar aanvullingen/wijzigingen 
na. 

Metalen bomen
Tijdens het OLS-20�� te 
Stokkem (B.) op 3 juli zal 
voor het eerst gebruik wor-
den gemaakt van het nieuwe 
schietmateriaal, namelijk de 
metalen schietbomen.

Automatisering
Er is een commissie ingesteld 
onder leiding van Peter Ressen 
die zich zal gaan bezighouden 
met de automatisering/digita-
lisering van de OLS-Federatie. 
In dit kader zal er een proef 
worden uitgevoerd om de 
uitslagen van de wedstrijden 
etc. tijdens het OLS via digitale 
apparatuur sneller te kunnen 
verwerken.

Jubileum
Met betrekking tot het 75-jarig 
jubileum van de Federatie in 
20�2 wordt de oproep gedaan 
aan de schutterijen om mee te 
denken en ideeën aan te reiken 
die nuttig kunnen zijn bij de 
viering van dit jubileum.Voorzitter Henk Vranken van de 

jurycommissie. Foto: Fred Vliegen

Europees Schutterstreffen
Het is nog ver weg, maar wat 
is een jaar? In 20�8 is name-
lijk de OLS-Federatie (regio 
3 van de EGS) in Nederlands 
Limburg aan de beurt om 
het Europees Schutterstreffen 
te organiseren. Als er nu al 
verenigingen zijn die zich kan-
didaat willen stellen om dit te 
organiseren, laat het de OLS-
Federatie dan even weten. In 
20�5 dient de organisator van 
20�8 bekend te zijn.

Immaterieel erfgoed
Op �5 oktober 20�0 heeft een 
afvaardiging van het OLS-
bestuur deelgenomen aan een 
symposium over immaterieel 
erfgoed te Maarssen. Peter 
Ressen heeft bij die gelegen-
heid een voordracht gehouden.

 Jac van der Vorst

Najaarsvergadering OLS
BAEXEM – Zaterdag 2 okto-
ber 20�0 was de najaarsverga-
dering van de OLS-Federatie. 
Jos Michels opende en dankte 
allen die zich hebben inge-
zet. Een mooi jaar, dat echter 
gepaard ging met enkele schie-
tincidenten, die we ons niet 
kunnen permitteren. Daarom 
zal de schietcommissie bin-
nenkort een uiteenzetting 
geven over het uitzetten van 
een schootsveld. 

Er lopen nog immer gesprek-

ken met het Ministerie van 
Justitie omtrent de aansluiting 
bij de KNSA; de besluiten 
moeten we afwachten, maar 
ze ogen positief. Het Prins 
Bernhard Cultuurfonds liet 
weten voortaan een subsi-
die van 20% op aangeschaft 
koningszilver te willen vergoe-
den. Peter Berben deed verslag 
van het persoonlijk kampioen-
schap op 24 en 25 april. Jos 
Michels deed de prijsuitreiking 
bij jeugd en volwassenen (zie 
pag. 39).

Hans Relouw van St.-Jan 
Grubbenvorst blikte terug 
op het OLS, dat zeer positief 
is verlopen. Voor de schiet-
wedstrijden bood hij nog-
maals excuses aan. Namens 
de Stichting OLS 20�� keek 
de burgemeester van Dilsen-
Stokkem, mevrouw Lydia 
Peeters, vooruit naar het OLS 
in Stokkem maar kon nog 
niets melden over het Kinjer-
OLS.

Nieuwe federatiebestuursleden 
werden Peter Ressen (bond 
Maas en Kempen) en Pieter 
Scholtes (RKZLSB). Henk 
Vranken werd voorzitter van 

de jurycommissie. Deze wil het 
jureren automatiseren, zodat 
de prijzen op de OLS-avond 
kunnen worden uitgereikt.
Voorts gaf Henk Vossen een 
toelichting op het Limburgs 
Schutterijmuseum.

In 20�2 bestaat de OLS-
Federatie 75 jaar. Over hoe 
dit te vieren, bestaat nog geen 
duidelijkheid. De mogelijkhe-
den worden verkend om dit 
jubileum te combineren met 
de Floriade 20�2 in Venlo.

Uitvoerig verslag, zie www.ols-
federatie.com
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Weer geen schuttersdag
 door Jos Gerits

Vorig jaar ging de 17e schuttersdag in Baexem niet door 
vanwege barre weersomstandigheden. Vol goede moed 
ging de redactie aan slag om op 8 januari a.s. opnieuw 
een interessante, nuttige en gezellige bijeenkomst te 
organiseren. Twee vergaderingen en veel telefoontjes 
later moesten we vlak voor het drukklaar maken van 
deze editie besluiten dat het er niet inzat. Vandaar dat 
ook de editie van 2011 niet doorgaat.

Aan onderwerpen voor de 
schuttersdag ontbreekt het 
niet. Zo is de wijze waarop 
zowel tijdens het OLS als de 
bondsfeesten wordt gejureerd 
een zeer regelmatig terugke-
rend thema. Ook was professor 
Van Mourik, die de vorige keer 
al op het programma stond, 
bereid om zijn presentatie 
over de conservering van de 
erfstukken als schutterszilver 
en archiefstukken alsnog te 
geven. En dan is er nog de 
stand van zaken rondom de 
kogelvangers. In Nederland 
is de regeling verlengd. Zoals 
uit meerdere artikelen in deze 
editie alsook de advertenties 
blijkt, blijft men 
in beweging. De 
meest interessante 
invalshoek komt 
dienaangaande 
echter uit België. 
Daar verkeren 
schutterijen wier 
vaste schietboom 
buiten de bebouwde kom staat 
feitelijk in een patstelling. Het 
blijkt namelijk heel moei-
lijk om aan hen een formele 
bouwvergunning af te geven. 
Dus wordt gedoogd. Niets aan 
de hand, zo lijkt het. Maar wat 
wanneer een serieus accident 
met persoonlijk letsel rondom 
die schietboom plaatsvindt?! 
Is de schutterij dan verzekerd 
tegen aansprakelijkheid?? 
Gedeputeerde Frank Smeets 
van Belgisch Limburg wilde 
een toelichting verzorgen 

en zijn Nederlandse collega 
Noël Lebens ook. Dan is er 
nog de problematiek rondom 
de schootsvelden. Vanuit de 
Federatie is inmiddels een pre-
sentatie beschikbaar. Ook die 
wilden we in het programma 
inbouwen. Als sluitstuk zou 
redactielid Joost Schers met 
twee van zijn kompanen een 
vendelgroet brengen en daarbij 
een korte toelichting verzorgen 
over de cultuurhistorische 
symboolwaarde van ‘het vaan-
del’. 

Het had dus mooi kunnen 
zijn, maar helaas. Rondom het 
jureren leven zoveel onder-
werpen en aandachtspunten, 

dat we er na twee 
intensieve verga-

deringen als redac-
tie niet uitkwamen. 
De complexiteit is 
te groot om dat in 

een kort bestek te 
verhapstukken. We 
laten dat graag aan de 

jurycommissie. Voorts blijkt de 
Brabantse professor op 8 janu-
ari op de lange latten te staan, 
dus ook die moest van de 
lijst. En van de secretaris van 
het OLS-feest ontvingen we 
bericht dat men de presentatie 
over de schootsveldproblema-
tiek liever in kleine kring met 
de organisatoren van de fees-
ten bespreekt. Een beslissing 
die we niet kunnen volgen, 
omdat het naar onze mening 
toch een uitgelezen kans was 

om aan de buitenwacht 
te tonen dat we er met 
elkaar heel serieus 
werk van maken. Het 
publiek wordt immers 
steeds kritischer. Maar 
natuurlijk respecteren 
we hun besluit. 

Restte de kogelvangers 
en onze dappere Joost. 
En dat is als pro-
gramma iets te mager. 
Jammer van de vele 
tijd die wij in de voorberei-
ding hebben gestoken en ook 
jammer voor het schutterswe-
zen dat een kans ontnomen 
wordt om breed geïnformeerd 
te raken en met elkaar van 
gedachten te wisselen over 
belangwekkende onderwerpen. 
Het is niet anders. Dus heb-
ben we alle sprekers en de zaal 
maar weer afgebeld. 

We zullen ons beraden of 
er een editie 20�2 moet 
komen. U hoort nog van ons. 
Natuurlijk kunt u via onze 
website www.schutterstijd-
schrift.com hierop reageren. 
Graag zelfs.

g  De redactie heeft helaas 
moeten besluiten tot het 
afgelasten van de Limburgse 
Schuttersdag, zo bericht hoofd-
redacteur Jos Gerits.

Orde Gulden Humor
WEERT – Alf Poell, oud-
medewerker van L� en lid 
van het SAS, ontving de 
carnavalsonderscheiding de 
Orde van de Gulden Humor. 

Hij heeft zich bijzonder 
ingezet voor de Limburgse 
cultuur, meer speciaal voor 
de verslaggeving van het 
OLS en voor het Limburgs 
Vasteloavesleedjes Konkoers.

Alf Poell,  
‘gouden humorist’.
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www.schutterstijdschrift.com is vernieuwd
 door Jos Gerits

Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst. Of in 
elk geval vingervlugge 
computerbespelers die 
raad weten met een 
website. Aldus heeft onze 
correspondent Joost 
Schers met vrienden 
gesleuteld aan het goede 
werk dat André Meijers 
twee jaar geleden is 
begonnen. Het resultaat 
vindt u op www.
schutterstijdschrift.com. 
We nodigen u van harte 
uit om een bezoekje te 
brengen.

‘Digitale monnik’
Hier vindt u ondermeer 
de oude vertrouwde index 
van alle nummers van het 
Limburgs Schutterstijdschrift, 
hetgeen andermaal een pro-
duct is van de nijvere handen 
van André. Joost zal dit in 
een nieuwe database bren-
gen. Ook heeft Luc Wolters 
enkele inzendingen op de site 
geplaatst, die te omvangrijk 
waren om integraal over te 
nemen in dit blad. Absoluut de 
moeite waard. Tevens hebben 
we plannen om alle uitgaven 
digitaal op het net te zetten. 

Voor de edities vanaf 64 is dat 
geen probleem, want die zijn al 
in een computerversie beschik-
baar. Alle voorafgaande uit-
gaven zullen moeten worden 
ingescand. Een stevige klus. 
Dus zoeken we nog naar een 
‘monnik’ met een computer, 
scanner, heel veel geduld en 
voldoende tijd. Het Limburgse 
schutterswezen, en velen daar-
omheen, zullen u zeer dank-
baar zijn. U kunt u aanmelden 
via de website.

Stelling keizerin
Op de website zetten we ook 
de traditie voort om prikke-
lende stellingen te poneren. In 
de vorige editie riep ik op om 
géén extra (kleding-)normen 
en spelregels te bedenken voor 
de vrouwelijke leden die zich 
koning of keizer schieten. We 
ontvingen welgeteld één reac-
tie. Een reden te meer om ze 
te koesteren. Deze kwam van 
Wim Hoenen, die zich niet 
zozeer als lid van de jurycom-
missie of het OLS-bestuur, 
maar veeleer als schutter aan-
gesproken voelde. 
Om te beginnen wijst Wim 
erop dat bij zijn weten noch 
de normen- en jurycommissie 
noch de OLS-federatie een for-
meel verzoek hebben gekregen 

om uitsluitsel te geven over de 
vraag waarmee de keizerin van 
Boshoven-Weert naar onze 
informatie nog steeds worstelt. 
Hij vraagt zich af waarom 
wij er een punt van maken, 
wanneer vanuit de formele 
gremia geen aanleiding wordt 
ervaren om er zich druk over 
te maken.

Tradities of een 
‘gebeuren’?
Vervolgens voegt Wim er een 
tegenvraag aan toe die wij hier 
als de nieuwe stelling presen-
teren: 
Is het niet verstandiger om 
eerst antwoord op de vraag te 
geven, wat we met elkaar met 
het schutterswezen in het alge-
meen willen? Hechten we aan 

aloude tradities, zoals in de 
statuten van de federatie staat, 
of willen we een ‘gebeuren’, 
dat lijkt op wat vroeger was, 
maar telkens op onderdelen, of 
in zijn geheel, op verzoek van 
kleinere groepen, of de redac-
tie van een tijdschrift, naar 
wens wordt aangepast, waarbij 
de tradities aan de kant wor-
den gezet.

Reageren op de stelling
Er is over deze stelling in het 
verleden al heel veel is gezegd, 
niet in de laatste plaats door 
mijzelf. En nog steeds hebben 
velen hier een uitgesproken 
mening over. We nodigen 
iedereen van harte uit om die 
op onze vernieuwde website te 
plaatsen.

g  Wim Hoenen reageert op de stelling.                     Foto: Fred Vliegen

Jurycursus  
OLS-Federatie
BAEXEM – In de stille win-
terperiode organiseert de 
OLS-federatie wederom een 
oriëntatiecursus voor aspi-
rant juryleden. Doelgroep 
vormen alle geïnteresseerden 
in het jureren van schutterij-
en bij algemene onderdelen. 
De onderwerpen die tijdens 
de cursus aan bod komen, 
zijn: de normen, jureringme-
thodiek en juryethiek, als-
mede praktijksituaties.
Deelname staat open voor 
kandidaten, die opgegeven 
worden door de diverse 
schuttersbonden, of kandi-
daten, die op eigen initiatief 
belangstelling hebben voor 
deze cursus.
De cursus wordt gehouden 
op vijf avonden van �9.00 tot 
22.00 uur of in het gemeen-
schapshuis te Baexem of in 
het Zalencentrum te Beek. De 
cursus wordt gehouden op 
donderdagavond in de peri-
ode van begin maart tot eind 

april. Locatie en data zullen 
in overleg met de cursisten 
worden vastgesteld. Na afron-
ding met een theorietoets 
is het de bedoeling dat de 
kandidaten in het schutters-
seizoen 20�� als stagiair aan 
de slag gaan op de diverse 
schuttersfeesten in Belgisch 
en Nederlands Limburg. 
Ter afronding volgt nog een 
evaluatieavond in het najaar 
waar tevens, bij goed gevolg, 
de certificaten worden uitge-
reikt.
De eigen bijdrage voor deze 
cursus bedraagt zestig euro. 
Het inschrijfformulier kan 
gedownload worden van de 
site van de OLS-federatie 
onder de tabkop ‘OLS’ en dan 
onder ‘downloads’. Opgave 
kan alleen schriftelijk of per 
email met inschrijfformulier 
vóór �5 januari 20�� bij: W. 
Hoenen, Koolweg 47, 6�8� 
BK Elsloo, tel. 046-43795�6, 
e-mail: w.hoenen@home.nl



Column

Onze bril
Elke persoon, elke groep, elk 
volk heeft zijn eigen bril. Die 
is erg plaats- en tijdgebonden. 
De manier waarop wij onder-
meer naar landen als Noord-
Korea en Iran “met hun dicta-
turen” kijken, maar ook onder-
tussen naar de mediterrane 
landen in de EU “met hun 
schulden” en naar de Belgen 
“met hun politieke crisis”. Op 
die manier kijken we ook naar 
het verleden, alsof alles zo zou 
moeten zijn en zo is geweest 
als nu. Natuurlijk was vroeger 
alles beter, maar toch bekijken 
we ook dat vanuit de proble-
men van nu en vanuit het oog-
punt dat alles wat nu en hier 
is, vanzelfsprekend is.
Schutters hechten van nature 
erg aan historische waarde en 
het behouden van zaken. Dat 
is een heel positieve eigen-
schap, gelet op de belangrijke 
culturele tradities en op meer 
materiële zaken als onze zilver-
schatten. Deze conservatieve 
houding heeft er ook voor 
gezorgd dat de feministische 
golf pas veel later zichtbaar 
werd. Maar ook de oprich-
tingsdatum is voor veel schut-
ters belangrijk, het credo lijkt: 
“hoe ouder, hoe beter”. Dat is 
terug te vinden in het hechten 
aan jubilea, ook van lidmaat-
schap.
Echter, hoe reëel is die oprich-
tingsdatum? Tegenwoordig 
richten we een vereniging op 

met een notariële akte en bij 
de Kamer van Koophandel. 
Dat geldt dus ook voor de 
oprichtingen na de Tweede 
Wereldoorlog. In de negen-
tiende eeuw is een algemene 
heropleving van het schut-
terswezen te zien en in de 
sterk groeiende mijndorpen 
ontstaan dus ook schutterijen. 
Ook die oprichting ging nog 
min of meer zoals nu. Maar de 
(laat-) middeleeuwse schut-
terijen, die kenden geen Kamer 
van Koophandel. Het is ook 
niet aan te nemen dat er des-
tijds enkele wijze mannen om 
de tafel zijn gaan zitten en die 
tegen elkaar zeiden: “laten we 
eens een schutterij oprichten”. 
Allereerst zag een schutterij er 
toen heel anders uit, zonder 
uniformen, zonder muziek, 
zonder schuttersfeesten, zon-
der vrouwen. Daarnaast had 
een schutterij waarschijnlijk 
andere doelstellingen dan die 
wij er nu aan verbinden, met 
onze bril van nu. Nu is het 
sociale aspect zeer belangrijk; 
het beschermen (beschut-
ten) en het religieuze zijn 
meer en meer op de achter-
grond geraakt. Er wordt vaak 
onterecht gedacht dat de 
schutterij al eeuwen in haar 
huidige outfit rondloopt, met 
dezelfde geweren, met dezelfde 
onderdelen zoals bieleman en 
marketentster, met dezelfde 
gebruiken zoals schuttersfees-
ten etcetera. Er zijn natuurlijk 
ook onderdelen die wel al 
eeuwenoud zijn, zoals het 
koningszilver en -vogel, de 
officiersrangen, het begelei-
den van de processie en het 
vogelschieten. Met die bril op 
is het ook niet historisch ver-
antwoord om een vereniging 
bij de beoordeling te belonen 
als muziekkorps en gewa-
penden in verhouding zijn. 
Oorspronkelijk waren er voor-

namelijk gewapenden en er 
werden een of twee tamboers 
ingehuurd. Maar daarover een 
volgende keer meer.
Laten we het hele concept eens 
vergelijken met carnaval. Veel 
carnavalsverenigingen zijn 
opgericht in de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog. Wil dat 
zeggen dat zij toen het vieren 
van carnaval hebben uitge-
vonden? Nee, carnaval werd al 
eeuwenlang gevierd, zij het op 
een andere wijze. Zijn alleen 
de elf mensen van de Raad 
carnavalsvierders? Nee, ook 
een groot deel van de bevol-
king viert carnaval en staat 
niet op de ledenlijsten. Zelfs 
de inschrijvingslijsten van de 
optochten zijn daarvoor niet 
toereikend. Maar hoe zullen ze 
dat in de toekomst bekijken? 
Over vijfhonderd jaar zal het 
misschien iemand, met de bril 
van dan, opvallen dat halver-
wege de twintigste eeuw de 
carnaval is uitgevonden, want 

rond die tijd zijn veel “cv’s” 
opgericht. En hoe heilig is zo’n 
jubileum dan nog? Enkel de 
vereniging is zo oud, maar het 
hele concept, het vieren van 
carnaval, is veel ouder.
Spiegel dat eens met de schut-
terijen van de vijftiende en 
zestiende eeuw, een feodale 
maatschappij, met een ver-
ticale sociale structuur, de 
Verlichting en Franse Revolutie 
moesten nog plaatsvinden. 
Met het aantreffen van bij-
voorbeeld een ledenlijst uit 
�500, wil dat niet zeggen dat 
er activiteit was in de jaren 
nadien, ook wil het niet zeg-
gen dat ervoor geen activiteit 
was. Het blijft een minimale 
leeftijd, niet meer, niet min-
der. Deze schutterijen zullen 
hoogstwaarschijnlijk ook al 
eerder bestaan hebben, zij heb-
ben periodes van minder en 
meer activiteit gehad en hun 
doel is met de tijd meegegaan 
en veranderd, net als hun ver-
schijningsvorm.
Toch blijft het leuk om een 
plaatje te maken van je dorp, 
dat in �564 tot Heerlijkheid 
verheven werd en drie jaar 
later vanuit de kasteelheren 
een schutterij opgericht werd, 
precies het jaar tussen de 
Beeldenstorm en het uitbreken 
van de Tachtigjarige Oorlog in.

 Hoebeleg  Een bril bepaalt hoe we kijken.

g   Met de Raad van Elf ging niet 
pas het carnaval van start; dat 
is veel ouder.

Foto: Wortelepin Heijen 1962

g   Een oud schuttersdocument 
is een momentopname, geen 
geboorteakte.
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Hoofdliedendag 75-jarige Brabantse schuttersfederatie
 door Luc Wolters

DEN BOSCH – De Bossche Hoofdliedendag is altijd 
een bijzonderheid, al was het enkel omwille van de 
entourage. Statig maken de gildeleden hun entree in 
de kathedraal van Sint-Jan om na de kerkdienst hun 
opwachting te maken in het Brabantse Provinciehuis. 
Diverse aspecten van de gilden komen aan bod: religie, 
samen eten maar ook verdieping door lezingen en een 
infomarkt. En dat bij een jarige Federatie!

Kort evangelie,  
lange preek
De tweede zaterdag in okto-
ber vindt traditiegetrouw de 
Brabantse Hoofdliedendag 
plaats. Om halftien formeert 
zich een imposante gildestoet 
met deputaties van de vele 
schuttersgilden die Noord-
Brabant rijk is. Tijdig voor 
aanvang van de plechtige 
hoogmis trekt de stoet met 
roffelende trom de kathedraal 
in. Elk jaar neemt een ander 
gilde de organisatorische zaken 
voor zijn rekening, ditmaal 
was dit het Sint-Antoniusgilde 

uit Sint-Anthonis, het gilde 
waarbij de federatievoorzitter 
Jos Verbeeten is aangesloten. 
Hij kweet zich van diverse rol-
len, als preses van de federatie, 
hoofdman van het organise-
rend gilde en dirigent van het 
kerkkoor uit Sint-Anthonis. 
Bisschop drs. A. Hurkmans 
van Den Bosch, die voorging 
in de fraaie gildemis, wist 
zich geassisteerd door zijn pas 
gewijde hulpbisschop dr. J. 
Liesen. Na een kort evangelie 
pakte deze uit met een lange 
preek, waarin hij opriep om H. 
Maria als moeder te aanvaar-
den, elkaar aldus als familie te 
voelen om op die wijze ver-
broedering zoals in het gilde 
te bewerkstelligen. Vervolgens 
werden fraaie nieuwe sjerpen 
– ontworpen door gildebroe-
der Frank van Loon – door 
de bisschop gezegend, die in 
het vervolg voorzitter, vice-
voorzitter en secretaris van de 
federatie zullen tooien.

75-jarige Federatie
Aansluitend toog eenieder 
op eigen gelegenheid naar 
het Provinciehuis in Den 
Bosch, waar de federatie-
voorzitter zijn jaarrede hield. 
Hij blikte terug op 75 jaar 
Noordbrabantse Federatie 
van Schuttersgilden (NBFS). 
Verbeeten bracht hulde aan 
de ‘mannen van het eerste 
uur’ die, nadat diverse bonden 
(in Brabant: kringen) waren 
opgericht, in �935 naar een 
notaris in Gemert togen om 
de overkoepelende Federatie 
te doen starten. Zo werd de 
NBFS gevormd door de krin-
gen ‘Land van Cuijk’, ‘Kwartier 
van Oirschot’, ‘Kempenland’, 
‘Peelland’, ‘Maasland’, waarbij 
nadien nog de kring ‘Baronie 
en Markiezaat’ aansluiting 
vond. Er vindt evenwel niet 

jaarlijks een schuttersfeest van 
de Federatie plaats, zoals het 
Oud-Limburgs Schuttersfeest, 
maar om de zeven jaar het 
zogenaamde Landjuweel en 
frequenter de Federatiedag. 
Jaarlijks zijn er wedstrijden 
voor geweerschieten, voor 
kruisboogschieten en voor 
vendelen, trommen, bazuin-
blazen en standaardrijden. 
De NBFS wordt ondersteund 
door diverse commissies. Een 
daarvan, die zich specifiek 
richt op ‘Studie, Archief en 
Tentoonstelling’ (SAT), ver-
zorgde een bijzondere jubile-
umexpositie in het Museum 
Kempenland in Eindhoven, 
waaraan een speciaal nummer 
van De Gildetrom gewijd was. 
Aan de hand van de zilveren 
koningsschilden, waarbij 
Brabant een grotere traditie en 
voorkeur kent voor opmerke-
lijk en beeldend koningszilver, 
was er aandacht voor de diver-
se beroepen die de koningen in 

g  De Noord-Brabantse Federatie 
kent in de persoon van J.M.J. 
(Jos) Verbeeten evenals bij 
de OLS-Federatie een oud-
burgemeester als voorzitter. 
Hij vervulde die functie van 
1998 tot 2009 in het Brabantse 
Sint-Anthonis (dat grenst aan 
Venray), alwaar hij in 2006 
initiatiefnemer was voor de 
heroprichting van het Sint-
Antoniusgilde. Rechts vice-
voorzitter Jack Goudsmits.

  

g  Een verdienstelijk gildebroeder 
uit Alfen werd gedecoreerd.

  

g  Hoofdliedendag in de grote 
zaal van het Provinciehuis.

 

g  Presentatie van de nota 
Jeugdbeleid.

g  Geen jeugdbeleid zonder jeugd.
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hun schilden lieten graveren. 
In een wandeling door de tijd 
passeren molenaars, boeren, 
handelaars, een pruikenmaker 
maar ook leraren, een bus-
chauffeur en een ijzervlechter 
de revue.

Vandaag begint de 
toekomst
Onder het motto ‘de toekomst 
begint vandaag’ was er aan-
dacht voor de jeugd. Met de 
intocht van groep jeugdleden 
met trom, bazuin en vendel 
werd de oplevering van de 
nota over het jeugdbeleid luis-
ter bijgezet. Het verslag draagt 
als titel de voor omgang met 
jeugd retorische vraag ‘Franje 
of Fundament’. Op basis van 
tientallen interviews met 
schuttersgilden over de wijze 
waarop zij hun jeugdbeleid 
gestalte geven, waren diverse 
aanbevelingen in de nota ver-
vat. De NBFS besloot tot het 
instellen van een commissie 
die zich speciaal op het jeugd-
beleid zal richten, hetgeen 

met jeugdig tromgeroffel en 
bazuingeschal onderstreept 
werd. De Federatie beoogt 
hiermee de kringen en gilden 
te ondersteunen op dit vlak. 
De verantwoordelijke voor 
‘Wapens en Munitie’ schetste 
hierna een bezorgd beeld van 
de onderhandelingen met 
het Ministerie van Justitie en 
het streven van de NBFS om 
een zelfstandige positie voor 
het geweerschieten te krijgen. 
Voorts werd een verdienstelijk 
persoon uit Alfen onderschei-
den met de Federatiemedaille 
en zorgde een gildebroeder 
annex troubadour voor een 
bondige en soms scherpe 
muzikale samenvatting van de 
bijeenkomst.

‘Ad multos annos’
Vervolgens wachtte allen een 
rijkelijke feestdis: een heuse 
Brabantse koffietafel. Die werd 
– met braadworstjes én neut 
– na een openingsgebed door 
de bisschop meester gemaakt. 
Onderwijl was er tijd om de 

laatste gildenieuwtjes 
uit te wisselen. In de 
ruime hal hadden 
enkele standhou-
ders postgevat, die 
als ambachtelijk 
zilversmid, kleer-
maker of bijvoor-
beeld De Gildetrom 
(de evenknie van 
dit Limburgs 
Schutterstijdschrift) 
hun product 
onder de aandacht 
brachten. Een bel 
verzamelde allen 
wederom in de grote 
zaal, waar zij getrak-
teerd werden op het 
optreden van een 
dialectband en een 
als officiële lezing 
aangekondigde en in 
‘gildefrak’ gehesen 
buuttereedner. Met die vrolijke 
noten eindigde het middagge-
deelte, dat besloten werd met 
een borrel in de hal. Een toost 
op de jarige Federatie: ‘ad mul-
tos annos’ (nog vele jaren)!

Foto’s: Henk van den Broek,  
De Gildetrom

g  Het was dringen geblazen bij de stands, 
waaronder die van De Gildetrom.

g  Bisschop Hurkmans (4e v.r.) volgt met 
aandacht het middagprogramma.

g  Troubadour Henk Habraken gaf een 
muzikaal overzicht.

g  Zelfreflectie zorgde voor hilariteit.

g  Als gasten waren onder anderen vertegenwoor-
digers van de Gelders Federatie en de OLS-
Federatie present, namelijk van rechts secretaris 
Van der Vorst, president Michels, en vice-voor-
zitter Litjens.

g  Samen eten en praten verbroedert.

g  De dag wordt steevast met een 
dienst in de Sint-Jan gestart.

Foto 2009: Luc Wolters
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150 jaar Koningin Wilhelmina Nieuwenhagen
 door Jos Collaris, secretaris

Jubileumreceptie
NIEUWENHAGEN –  
Zaterdag 4 september jl. 
had Schutterij Koningin 
Wilhelmina Nieuwenhagen 
haar jubileumreceptie ter ere 
van haar �50-jarig bestaan. 
Vele verenigingen, genodigden 
en belangstellenden kwa-
men hun felicitaties aan de 
vereniging en de jubilarissen 
brengen. De schutterij maakte 
tijdens deze receptie ook haar 
nieuwe beschermheer bekend, 
namelijk dr. Jongschaap. 

Er waren ook diverse jubila-
rissen. Amy Kuijpers en Ria 
Valize zijn beiden �2,5 jaar 
lid, Tiny Collaris is 25 jaar 
lid, Chris Mertens 40 jaar en 
May Kuijpers is 60 jaar lid. 
Al deze jubilarissen opgeteld 
zijn samen �50 jaar lid van 
de jarige schutterij. Allen 
werden in het zonnetje gezet. 
Zowel Chris Mertens als May 
Kuijpers kregen van de schut-
terij hun onderscheiding van 
het lidmaatschap. Bovendien 
had dit tweetal de eer om ook 
nog andere onderscheidingen 
te mogen ontvangen. 
Zo ontving Chris Mertens 
de zilveren medaille van 

de R.K. Zuid-Limburgse 
Schuttersbond (RKZLSB) en 
de gouden OLS-medaille voor 
zijn 40-jarig lidmaatschap. 
May Kuijpers ontving van de 
bondsvoorzitter twee andere 
onderscheidingen. Namelijk 
het zilveren schild van de OLS 
voor 60 jaar trouwe dienst en 
inzet. En vanuit het Europese 
schutterswezen mocht hij de 
zilveren medaille ontvangen 
van het EGS, de Europese 
Gemeenschap der Historische 
Schuttersgilden.
Naast al deze onderscheidin-
gen werd een lid van de jarige 
schutterij nog eens extra in het 
zonnetje gezet, namelijk Tiny 
Collaris. De vereniging kreeg 
bovendien de Koninklijke 
Erepenning van Koningin 
Beatrix. Deze werd overhan-
digd door burgemeester Bert 
Janssen. Na de receptie was de 
feestavond waar nog tot in de 
late uren gefeest werd.

Koninklijke 
onderscheiding  
Tiny Collaris
Burgemeester Bert Janssen 
van Landgraaf heeft zaterdag 
4 september j.l. zijn laatste 
koninklijke onderscheiding als 
burgemeester van Landgraaf 
uitgereikt. De gelukkige was 

Tiny Collaris-Moonen (58). 
Zij werd Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Het lintje 
verdient de Landgraafse aan 
de vele jaren dat zij actief 
was en is binnen schutterij 
Koningin Wilhelmina uit 
Nieuwenhagen. In 2009 was 
Tiny Collaris 25 jaar lid van 
de vereniging, maar de viering 
werd uitgesteld tot zaterdag 
4 september 20�0. Die dag 
vierde de schutterij namelijk 
het �50-jarig bestaansfeest met 
een grootse receptie waar veel 
verenigingen en instanties acte 
de presente gaven. De schut-
terij kreeg mede daarvoor een 
Koninklijke Erepenning.

Nieuwe beschermheer
Na tien jaar heeft Koningin 
Wilhelmina uit Nieuwenhagen 
weer een nieuwe bescherm-
heer. De schutterij maakte 
tijdens de receptie op zaterdag 
4 september j.l. haar nieuwe 
beschermheer bekend. Dit is 
dr. J.J.G. (Sjef) Jongschaap. Hij 
voelt zich zeer vereerd en zal 
de taak van beschermheer zo 
goed mogelijk uit voeren. Hij 
ontving een zilveren schild dat 
bij deze ‘zware’ taak hoort.
Dr. Jongschaap is huisarts in 
de kern Ubach over Worms, 

maar is afkomstig van 
Nieuwenhagen (inge echte 
Sjweëgelsöpper). Hij is 6� 
jaar, zeer sociaal en heeft een 
zwak voor verenigingen. Zo 
is hij reeds meer dan 30 jaar 
beschermheer van harmo-
nie Laura uit Lauradorp. Dr. 
Jongschaap en zijn echtgenote 
Resie, die hem bij zijn taak zal 
ondersteunen, zijn zeer geïnte-
resseerd in de schutterij. Naar 
horen zeggen, wordt in huize 
Jongschaap al veel gesproken 
over de schutterij. Bestuur, 
leden en ereleden van schut-
terij Koningin Wilhelmina uit 
Nieuwenhagen zijn dan ook 
zeer blij dat dr. Jongschaap 
beschermheer is geworden.

g  De jubilarissen v.l.n.r.: May Kuijpers, Chris Mertens, Tiny Collaris, 
Ria Valize en Amy Kuijpers.

g  Tiny Collaris werd gedeco-
reerd.

 

g  Dr. Jongschaap aanvaardde 
het beschermheerschap.



LDS Maasmechelen een succes

Maar is LDS nog rendabel?
MAASMECHELEN – Het 
Limburgs Damesschuttersfeest 
bij schutterij Sint-Monulfus en 
Gondulfus I in Maasmechelen 
was een voltreffer. Een goede 
reclamecampagne had zo’n 
vierduizend toeschouwers naar 
de Ringlaan gelokt. Jammer 
genoeg voor de organisatoren 
was het spektakel op de tweede 
schietdag te vroeg afgelopen 
zodat omstreeks �7u de tent 
nagenoeg leeg was.
Stilaan moet men zich vragen 
beginnen stellen bij het LDS. 
Is dit damesschuttersfeest nog 
rendabel? Wij mochten een 
jaar meedraaien in de organi-
satie en waren als stuurgroep 
bij de uiteindelijke afrekening 
toch wel even beduusd over 
het financiële resultaat. Ok, 

geld maakt niet geluk-
kig maar tegen-

over een jaar 
hard werken 

mag wel iets 
staan.

Vooreerst moet 
men zich zowel 

bij de schutte-
rijen als bij de 

OLS-stich-
ting eens 

bezinnen over dit evenement 
dat gaandeweg aan interesse 
inboet. Met amper 32 van de 
in totaal meer dan �60 schut-
terijen op de wei mag en moet 
die vraag worden gesteld. Te 
meer daar het prijzengeld 
hetzelfde blijft voor de orga-
nisatie. Dat is namelijk bere-
kend op 75 schutterijen. Maar 
onkosten zoals tent, vergun-
ningen, prijzengeld, bewaking, 
enz zijn exact hetzelfde voor 
32 als voor pakweg 75 schut-
terijen.
Een vlugge berekening leert 
ons, volgens de schatbewaar-
der in Maasmechelen, dat 
een LDS-winnaar zo’n �5.000 
euro onkosten heeft. Daarvan 
komt 3.�75 euro op rekening 
van de Stichting LDS. Het 
leeuwenaandeel gaat naar de 
tent, stroomvoorziening en 
omroepinstallatie. 
Als je nou eens de pech zou 
hebben dat de eerste dag vol-
ledig uitregent en/of de tweede 
dag niet veel schutterijen meer 
terug komen, dan ben je de er 
(financieel) geweest. Moet dit 
nou de bedoeling of het gevaar 
zijn voor een organisator? Wij 
denken van niet. 
Als de Stichting zich dan ook 
nog eens het een en ander 

veroorlooft, tien 

consumptie-
bonnen per 
persoon en 
per jurylid – 
die overigens 
met 24 euro 
royaal betaald 
lijkt voor één 
uur werk – vraagt, een eigen 
koffiemachine, maar niet 
eens blijkt te beschikken over 
(twee) eigen printers, dan mag 
men zich als organisatie best 
vragen stellen. Als je dan jury-
leden de overgebleven bon-
nen ziet inruilen voor pakken 
chips – waarschijnlijk voor de 
kleinkinderen – dan houdt het 
helemaal op.
Hoe het dan verder moet? 
Da’s wellicht een vraag voor 
ons allemaal en zeker voor de 
bobo’s binnen de schutterswe-
reld.
Maar desondanks alles heb-
ben wij ons als Stuurgroep 
best geamuseerd en weten de 
mensen in Mechelen weer dat 
er nog zo iets als een schut-
terij bestaat in hun dorp. Toch 
vonden wij het, als journalist 
al meer dan twintig jaar actief 
binnen het Limburgse schut-
terswezen, tijd om de kat de 
bel aan te binden 
vooraleer iemand 
in het rood ein-

g  Het LDS werd gewonnen door 
Jolanda Florax, Jacqueline 
Stals en Anna Plessers van 
sint-Elisabeth Stokkem.

digt. En dat wensen we hele-
maal niemand toe.

 Jos Thomassen

Uitslag:
�. St.-Elisabeth Stokkem
2. St.-Laurentius Bocholt
3. St.-Dionysius Opoeteren
4. St.-Hubertus Nattenhoven
5. St.-Margaretha Ittervoort

Foto’s: Fred 
Vliegen
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loopt taps naar onder in plaats 
van dat het bolvormig is. Het 
vendelen in België wordt niet 
alleen door enkele schutters-
gilden beoefend, maar voorna-
melijk door aparte vendelver-
enigingen en jeugdbonden. De 
meeste van die verenigingen 
houden zich bezig met de 
zogeheten ‘vrije reeks’, waarbij 
er minder strakke regels gelden 
dan bij het Nederlands ven-
delen. 

Het vendelen geschiedt 
wederom op de maat 
van de muziek, maar 
dat mag op moderne 
pop/rock nummers. 
Hierdoor kan er sprake 
zijn van tempowisselin-
gen en mag de vlag de 
grond wel raken. Door 
het lagere gewicht wordt 
er ook meer gegooid 
met de vlag, daarbij 
doorloopt de vendelier 
bepaalde patronen en 
vendelt de groep niet 
altijd één persoon na, 
zoals bij de schuttersgil-
den gebruikelijk is. Er is 
helaas geen historische 
basis meer bij dit soort 
vendelen. 

Duitsland
Het samenwerkings-
verband van de Duitse 
‘schützenbruderschaf-
ten’ is na de Tweede 
Wereldoorlog zeer hoog 

geweest, waardoor binnen een 
relatief groot gebied slechts 
enkele methodes qua vendelen 
bestaan. De belangrijkste twee 
manieren worden hieronder 
uitgelicht:
Als eerste is er de Nederrijnse-
methode, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een relatief 
groot vendel van tussen de 
�,80 tot 2,60m per vierkant. 
Er wordt gevendeld op de 
maat van een wals. Men begint 
boven, eindigt onderaan en 

werkt zich weer naar boven 
toe. Dankzij de strakke richt-
lijnen zijn er weinig tot geen 
variaties in volgorde of in 
soorten figuren mogelijk.
Als tweede is er de 
Middenrijnse-methode. 
Hierbij is er qua grootte 
veel overeenkomst met de 
Belgische vendels voor de vrije 
reeks, maar men vendelt op de 
maat van een vlot marstempo. 
De vendelier heeft ook meer 
keuzevrijheid in zijn figuren, 
maar ook hier werkt de ven-
delier de slagen af van boven 
naar onder en vervolgens weer 
naar boven.

Oostenrijk
In Oostenrijk wordt gevendeld 
met kleine vendels en daarbij 
zit er ook geen contragewicht 
aan de vlaggenstokken. Het 
feit dat er geen contragewicht 
aan zit, leidt tot twee elemen-
ten die typerend zijn voor 
Oostenrijks vendelen: a) de 
vendelier heeft de vlag altijd 
met twee handen vast;  b) er 
wordt altijd op een snel, veelal 
gehaast, tempo gezwaaid. De 
figuren worden wederom van 
boven naar beneden uitge-
voerd en ook bij dit soort ven-
delen zit er weinig variatie in 
het spel van de vendelier.
De provincie Tirol vormt ech-
ter een uitzondering binnen 
het Oostenrijks vendelen en 
heeft wonderbaarlijk veel over-
eenkomsten met het Brabants/

Nederland
De vendels die de gildes/schut-
terijen in dit land gebruiken, 
zijn ca. �,80 bij �,80m en aan 
de stok is een contragewicht 
geplaatst in de vorm van een 
metalen bol van circa 4 kg. Het 
totaalgewicht komt dan neer 
op zo’n 5 kg. De jeugdklasse 
(<�6 jaar) heeft overigens een 
lichtere uitvoering.  
Het is de kunst om alle figu-
ren met de vlag in één vast 
tempo te maken. Binnen 
de OLS-federatie wordt dit 
voornamelijk ‘op het gevoel’ 
gedaan in tegenstelling tot de 
situatie binnen de Brabantse 
en Gelderse Federatie, waarbij 
in Brabant wordt gevendeld op 
de maat van de gildetrom en 
in Gelderland op de maat van 
walsmuziek. 
Binnen iedere provincie 
bestaat dezelfde systematiek 
qua figuren. Men werkt de 
figuren af in volgorde van 
hoog naar laag: men begint 
boven het hoofd te zwaaien 
en eindigt uiteindelijk onder-
aan het lichaam. Alle slagen 
moeten zowel links als rechts 
uitgevoerd worden. 
In Brabant en Limburg is 
er meer variatie qua figuren 
doordat er meer gegooid 
kan worden en doordat het 
lichaam ook een andere 
houding mag aannemen dan 
alleen de staande. In Brabant 

en Limburg vendelt men 
trouwens buiten ‘oppe sjöt-
tewei’, terwijl ze in Gelderland 
‘indoor’ vendelen bij wedstrij-
den.

België
De vendels die in België 
gebruikt worden, zijn een stuk 
kleiner en lichter dan die in 
Nederland. Naar schatting 
zijn die ongeveer �,50m bij 
�,50m en het contragewicht 

Vendelen in Europa
 door Joost Schers

In het vorige nummer van het LS heb ik een artikel 
geschreven over de geschiedenis van het vlaggengebruik, 
ditmaal zal mijn stuk gaan over het vendelen in Europa. 
Net zoals het schutterswezen zelf is ook het vendelen 
wijdverspreid; naast Nederland en België bestaan er 
ook in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië 
vendelgroepen. De verschillen (of overeenkomsten) zal 
ik in grote lijnen duidelijk proberen te maken. Daarbij 
moet ik wel de kanttekening plaatsen dat er beslist 
kleine variaties en uitzonderingskwesties zullen zijn 
binnen hetgeen dat ik u nu per gebied vertel. 

g  Brabants vendelen.

g  Duits vendelen.
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Limburgs vendelen. Allereerst 
komt dit doordat de maten en 
het gewicht van de vendels in 
grote lijnen overeenkomen, 
maar ook de grondfiguren die 
gemaakt worden, lijken veel op 
die van ons. Een aparte uitzon-
dering is wel dat de kleuren 
van de vendels overeenkomen 
met de kleuren van de lands-
streek en niet met de kleuren 
van de Schützenverein. 

Zwitserland
Het vendelen in Zwitserland 
wordt streng bepaald door 
ongeschreven regels die mon-
deling van (ervaren) vende-
lier op (aspirant-) vendelier 
worden overgeleverd. Het 
vendelen wordt beoefend door 
de Alpenbroederschappen die 
voornamelijk op religieuze 
feestdagen actief zijn, waarbij 
allerlei tradities ter voorbe-
reiding en ten einde van het 
vendelen in acht worden geno-
men. Dit zijn kleine, lichte 
vendels (doorsnee circa �,50m) 
inclusief contragewicht, 
waarop altijd de Zwitserse vlag 
staat. De vendelier heeft jaren 

nodig om een volleerd beoefe-
naar van deze kunst te worden.  
Men moet vele spectaculaire 
figuren (zoals het hoog naar 
boven gooien) sierlijk in elkaar 
over laten lopen, waarbij aller-
lei ongeschreven (en dus voor 
mij onbekende) regels in acht 
worden genomen.

Italië
Ik wil hier mijn kans grij-
pen om het vendelen in de 
Toscaanse stad Siena nader uit 
te lichten. Elk van de �7 wijken 
in Siena heeft zijn eigen schut-
terij met uniformen gebaseerd 
op kleding uit de Renaissance 
(�4e eeuw) en die schutterijen 
hebben elk hun eigen vende-
liers, de zogeheten ‘alfieri’. De 
schutterijen trekken uit in een 
optocht op twee heiligendagen 
in de zomer, die al sinds �260 
gevierd worden. 
Het vendelen hier geschiedt 
volgens de figuren afkomstig 
uit het vendel-lesboek van 
een zekere graaf Francesco 
Ferrero Alfieri, die de regels 
van het vendelen in �638 op 
schrift heeft gesteld op basis 
van grondstellingen die waar-
schijnlijk al veel ouder zijn. De 
eerste voorbeelden over het 
vendelen in Siena dateren uit 
het jaar ��47. 
De alfieri maken gebruik van 
vlaggen van circa �,50 bij 
�,50m. De figuren gaan niet 
van boven naar onder, maar 
van links naar rechts en het 
slotstuk wordt gevormd door 
het hoog omhoog gooien van 

de vlag. Dit omhoog werpen 
heeft grote symboliek. Het 
is een uiting van het streven 
naar vrijheid. De alfieri zijn 
trouwens niet de enigen wier 
vendeltechnieken afgeleid 
zijn van een lesboek. Ook de 
zwaaifiguren binnen de Duits- 
en Nederlandstalige gebieden 
zijn afgeleid van methodes die 
worden uitgelegd in lesboeken 
uit de �7e eeuw.

Conclusie
Ondanks de landsgrenzen, 
ondanks de verschillende tra-
dities en ondanks de verschil-
lende historische gebeurtenis-
sen in de besproken gebieden 
zijn de overeenkomsten bij 
het vendelen groot. Hetgeen 
je makkelijk terug kunt zien 
in de maten, in de systema-
tiek en in de diverse figuren. 
Van de totaal drie stukken die 
ik nu over het vendelen heb 
geschreven is mijn belangrijk-
ste constatering dat – ondanks 
de praktische verschillen in 
uitvoering – vlaggengebruik 
door de eeuwen heen in ver-
schillende hoedanigheden een 
belangrijke vorm van expressie 
is geweest binnen de Europese 
cultuur, dat voornamelijk 
door het schutterswezen tot op 
heden in ere wordt gehouden. 

Bron: Toorians, J., Het vendel, 
(1969).

g  Tirools vendelen.

g  Zwitsers vendelen. g  Vendelen in Siena.

g  Vendelier uit het Noord-Franse 
Lille.
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Zes eigen kogelvangers voor St.-Salvius Limbricht
 door Raimond Vleeshouwers

LIMBRICHT – Na jarenlang 
op zeven schietbomen te heb-
ben geschoten, kent St.-Salvius 
Limbricht – net als andere 
schutterijen – de verplichting 
om vanaf � januari 20�� op 
kogelvangers te schieten. De 
Limbrichtse schutterij heeft 
evenals andere verenigingen 
een kogelopvang-installatie 
geïnstalleerd. Menigeen zal 
zich afvragen wat daar zo bij-
zonder aan is, je ziet ze toch 
overal? Welnu, dat zal blijken.

In het najaar van 2008 werd 
gestart met het aanvragen van 
offertes voor één kogelvanger. 
Maar hoe daarmee met zuster-
verenigingen een schietwed-
strijd te houden of het per-
soonlijk kampioenschap van 
de bond? Dan zou één kogel-
vanger absoluut te weinig zijn. 
Al snel werd overwogen om 
niet één maar zes kogelvangers 
te laten bouwen. Echter het 
prijskaartje voor zes kogel-
vangers bedraagt ‘af fabriek’ 
al snel zo’n �50.000 euro; dat 
is natuurlijk onbetaalbaar. De 
enige oplossing was dan ook 
om het project in eigen beheer 
en met eigen leden uit te voe-
ren. De meesten zagen het niet 
zitten, meenden dat het een 

onbegonnen klus was. Maar 
na een grondig vooronderzoek 
werd toch een begin gemaakt 
met planning en uitvoering. 
Door her en der te gaan kijken 
en informatie in te winnen 
bij en via de leden ging een 
uitvoerbaar en ook betaalbaar 
plan steeds meer tot de moge-
lijkheden behoren.

Tijdens het winter windbuks-
schieten in 2008, waar ook 
Huub Zelissen van schutterij 
St.-Lambertus Broeksittard 
bij was, werd over het idee 
gepraat. Huub had er als 
rasechte constructieman wel 
oren naar en was meteen erg 
enthousiast. Hij bood alle 
medewerking aan om samen 
met hem in zijn constructie-
werkplaats te gaan bouwen. Al 
vrij snel werd het ijzer inge-
kocht om in het najaar 2008 
te beginnen met de bouw van 
maar liefst drie masten, waar-
aan telkens twee kogelvangers 
kwamen te hangen. Natuurlijk 
werd ook nagedacht over het 
ophijsen en laten zakken van 
de kogelvangers die immers 
per mast zo’n �.400 kilogram 
wegen. Doordat het schutter-
sterrein van St.-Salvius in een 
uithoek van het Limbrichtse 
sportveld ligt, is daar veel kans 
op vandalisme. Daarom werd 
met kettingtakels gewerkt, 
waardoor de motoren boven in 
de masten werden gemonteerd. 
Bijkomend voordeel was, dat 

contragewichten overbodig 
waren, die bij sommige schut-
terijen al tot problemen had-
den geleid. Echter, het plaatsen 
van de motoren boven in de 
mast was nog nooit eerder 
ergens gebouwd. Alle kleinere 
en grotere technische proble-
men werden stap voor stap 
opgelost. 

Na anderhalf jaar zagen, boren 
en lassen verlieten drie masten 
en twee stuks kogelvangers 
de werkplaats. De installatie 
was zelfs zo gemaakt dat het 
geheel als een bouwpakket op 
locatie in elkaar kon worden 
geschroefd, hetgeen op �7 
april gebeurde. Deze eerste 
kogelvangers werden uitgepro-
beerd om na te gaan of alles 
goed functioneerde voordat 
de resterende vier afgebouwd 
zouden worden. Hieraan werd 
in de zomermaanden nog heel 
hard gewerkt. Sommige leden 

hebben er zelfs dagelijks aan 
gewerkt en er ettelijke vrije 
dagen aan besteed. Bovendien 
moest nog het hele terrein 
onder handen worden geno-
men, zoals het plaatsen van 
oplegpalen en de bestrating 
daarbij. Omdat het een afge-
legen plek is, werd het geheel 
voorzien van een twee meter 
hoge omheining, compleet met 
elektronische beveiliging, ter 
bescherming tegen vandalisme. 
Tevens werd een toiletunit aan 
het clubgebouw toegevoegd. 
Het complete terrein heeft 
daarmee een grondige renova-
tie ondergaan. 

Eindelijk was het dan zover, 
toen op vrijdag �0 september 
de officiële opening van de 
kogelvanginstallatie plaats-
vond. Het werd een heus feest 
met vele schuttersvrienden, 
sponsoren, sympathisanten en 
genodigden. De gehele schut-
terij trok vanuit het schut-
terslokaal naar de schietwei 
achter het kasteel Limbricht. 
Voorzitter Jos van Cleef heette 
allen welkom en dankte het 
bouwteam. Loco-burgemees-
ter Meekels gaf het startsein 
waarna de bouwers de zes 
kogelvangers met een druk op 

g  De eerste twee kogelvangers in 
de lucht.

Het ophijsen van de 
kogelvangers.
 

g  De opening.

g  Met het openingsschot werd de 
installatie vrijgegeven.

 



g  Het bouwteam, v.l.n.r.: Huub Zelissen, Peter Wetzels, Nic Konings, Harrie Hochstenbach, Raimond 
Vleeshouwers, Jan Lanjouw, en Wim Konings.

de knop gelijktijdig omhoog 
lieten gaan. De installatie werd 
door pastoor Bronnenberg 
ingezegend, waarna de aanwe-
zigen een eerste schot konden 
wagen op deze unieke kogel-
vangers.

Het persoonlijk kampioen-
schap 20�0 was op �9 sep-
tember de eerste wedstrijd op 
de gloednieuwe kogelvangers. 
De kogelopvanginstallatie van 
schutterij St.-Salvius is uniek, 
want gebouwd voor en door 
de leden zelf!

Wereldrecord vendelen 2011
NIEUW-DIJK – Op zater-
dag 27 augustus 20�� zal het 
wereldrecord vendelen worden 
gehouden in het Gelderse 
plaatsje Nieuw-Dijk, gemeente 
Montferland (vóór 2005 
Didam). 20�� is het �00-jarig 
jubileum van het dorp. Verder 
zijn er diverse jubileumvie-
rende verenigingen, zoals de 
voetbalclub en de schutterij 
zelf, die dan respectievelijk 
75 en 90 jaar worden. Naast 
alle activiteiten in dit Nieuw-
Dijkse jubileumjaar heeft 
de Gelderse Federatie van 

Schuttersgilden en Schutterijen 
de plaatselijke schutterij St.-
Antonius gevraagd om de 
najaarsvergadering van de 
Europese Gemeenschap van 
historische Schutterijen (EGS) 
te organiseren. De schutterij 
is na overleg met de jubileu-
morganisatie akkoord gegaan 
met dit verzoek en daarmee 
wil ze de kans grijpen om 
op zaterdag 27 augustus een 
wereldrecordpoging vendelen 
te organiseren.

Het doel is om minimaal 750 
vendeliers vijf 
minuten lang 
synchroon 
dezelfde oefe-
ning te laten 
doen. Een 
belangrijk 
obstakel dat 
de organisatie 
hierbij aantreft, 
is de moeilijk-
heid om alle 
vendeliers 
gelijkmatig te 
laten vendelen, 
waarbij er reke-
ning gehouden 
moet worden 
met de diverse 
Europese ven-
deldisciplines. 
De oplossing 

om zoveel 
mogelijk vende-
liers bij elkaar 
te krijgen en in 
staat te stellen 
tot het zo gelijk-
matig mogelijk 
vendelen, is het laag houden 
van de moeilijkheidsgraad. De 
samenstellers van de recordpo-
ging hebben een vendeloefe-
ning samengesteld, bestaande 
uit een reeks simpele slagen, 
die in principe iedere vende-
lier, ondanks verschillen in 
niveau, leeftijd en/of vlaggen-
grootte en dis-
cipline, in staat 
moet stellen om 
mee te doen.

Een filmpje van 
de vendeloefe-
ning voor het 
wereldrecord en 
verdere informa-
tie over de jubi-
leumactiviteiten 
zijn respectie-
velijk te vinden 
op www.wereld-
recordvendelen.
nl en op www.
nieuw-dijk-
�00jaarjong.nl. 
Hopelijk zullen 
ook de vendel-
groepen binnen 

de OLS-federatie gehoor geven 
aan de oproep tot dit wereld-
record. Vendeliers, zet alvast 
27.08.20�� in jullie agenda!

 Joost Schers

Foto’s: website schutterij
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9e Vlaamse Gildedag
HOOGSTRATEN – Op de laatste zaterdag van 

september vond wederom de Gildedag plaats van de 
Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden 

(FVHS). Deze werd op 26 september georganiseerd door 
het gilde Sint-Joris Hoogstraten. De gelegenheid werd 
aangegrepen om ook deze plaats in de schijnwerpers 

te plaatsen, die een oude verering van het Heilig Bloed 
kent, en die bovendien acht eeuwen oud is.

Na de ontvangst van gilden 
en genodigden al om negen 

uur ’s morgens volgde er om 
tien uur een gildemis in de  

Sint-Katharinakerk, waarheen 
de gasten door de schutterij 

van Ellikom begeleid werden. 
In de eucharistieviering, tij-

dens welke gecollecteerd werd 
voor de overstromingsramp 
in Pakistan, zou erebisschop 

Mgr. Van den Berghe voorgan-
ger zijn. Aansluitend trok de 

optocht door Hoogstraten met 
ontbinding bij het Begijnhof. 

Met toespraken van burge-
meester Van Aperen en voor-

zitter Paul Stoop (FVHS) wer-
den deelnemers en bezoekers 
welkom geheten. De Rotemse 
schutterij vuurde haar kanon 

af. ’s Middags waren er 
diverse activiteiten. In de 
Begijnhofkerk werd een ten-
toonstelling gestart met gil-
dezilver, -beelden, blazoenen, 
vaandels en geschriften; de 
opening werd opgeluisterd 
door de Kon. Jachthoornkring 
Sint-Hubertus Brasschaat. 
Buiten startten de optredens, 
zoals gildedansen, vendelen, 
trommelkorpsen, schiet-
demonstraties met diverse 
schutterswapens, maar ook 
zangkoren, brassbands en 
andere gasten. Omstreeks zes 
uur werd de gildedag met het 
afhalen van een herinnering 
en zilveren plaquette door de 
deelnemende gilden besloten 
en toog eenieder huiswaarts. 

Foto’s: Fred Vliegen

 Luc Wolters
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Kinjer-OLS 2010: de kinderen kijken terug
 door Joost Schers

STEYL – In de afgelopen septemberuitgave van het 
LS heb ik aandacht besteed aan de deelname van 
Basisschool de Schalm uit Steyl aan het Kinjer-OLS 
2010. Voor dit decembernummer heb ik de kinderen 
van (inmiddels) groep 8 een half jaar na dato weer 
opgezocht om het Kinjer-OLS vanuit hun ogen te 
evalueren en om herinneringen op te halen. Dit is 
zeer belangrijk. Het hele doel van het Kinjer-OLS is 
immers om de jeugd in contact te laten komen met de 
schutterswereld in de hoop dat ze er kennis van opdoen 
en dat ze later de schutterswereld wellicht een warm 
hart toedragen: draagvlak creëren is het devies. De vraag 
is nu in hoeverre dat is gelukt.

Mijn komst naar de basis-
school was natuurlijk van te 
voren afgesproken met de 
leraren en op een vrijdagmid-
dag moesten de kinderen in 
de aula van de basisschool 
plaatsnemen (waar aan de 
muur de groepsfoto van de 
‘schoolschutterij’ een promi-
nente plaats had gekregen) 
om te horen wat ‘dae man van 
de sjötterie’ kwam vertellen. 
Ik viel maar meteen met de 
deur in huis door te vragen, 
wat ze nog konden herinneren 
van het Kinjer-OLS. De eerste 
reactie betrof meteen de hitte 
en diverse kinderen knikten 
hun hoofd als teken van her-
kenning en instemming. De 
tweede reactie had een vrolijke 
noot, door op te merken dat 
de friet lekker was en meteen 
had de klas een glimlach op 
het gezicht en moesten diverse 
kinderen grinniken, toen ze er 
aan het heugelijke feit terug-
dachten.

Natuurlijk brachten zulke bij-
zaken bij mij geen voldoening 
en ik ging specifiekere vragen 
stellen over de optocht en het 
schieten. Summier komt het 
op het volgende neer: de meer-
derheid van de kinderen vond 
het optocht lopen heel leuk 
en kon zich diverse positieve 

reacties van de toeschouwers 
langs de kant nog herinneren; 
ook het schieten vonden de 
meesten zeer spannend. De 
kinderen waren unaniem in 
hun teleurstelling over het feit 
dat ze geen enkele prijs had-
den gewonnen, maar ze waren 
ook unaniem over de lol die 
ze hadden na afloop in de 
feesttent. Los van enkele ‘dis-
sidenten’ waren de kinderen 
over het algemeen zeer positief 
over het Kinjer-OLS en bij de 
vraag wie de deelname aan 

het Kinjer-OLS zou aanraden 
aan andere klassen, stak onge-
veer 90% zijn hand omhoog 
– onder voorwaarde dat het 
de volgende keer niet zo warm 
zou zijn. 

De parate kennis over de 
schutterswereld is ook in 
redelijke mate blijven han-
gen. Ongeveer 50% van de 
kinderen zou de verschillende 
onderdelen van een schutterij 
kunnen benoemen, als ze een 
schutterij voorbij zouden zien 
marcheren. Grofweg eenzelfde 
percentage wist ook nog welke 
functie ieder onderdeel had in 
de optocht en wat die desbe-
treffende persoon precies zou 
moeten doen. Ook van het 
schieten wisten diverse perso-
nen nog het een en ander af.

Dankzij het interview kun-
nen nu een aantal conclusies 
getrokken worden om in ieder 
geval een indicatie van de 
‘effectiviteit’ van het Kinjer-
OLS als draagvlakschepper 
te krijgen. In het geval de 
Basisschool de Schalm kan 

gesteld worden, dat de boven-
genoemde doelstelling van 
het Kinjer-OLS is bereikt. De 
kinderen staan over het alge-
meen redelijk positief over 
het Kinjer-OLS en daarbij is 
het gelukt om de leerlingen 
bepaalde aspecten van de 
schutterswereld te laten herin-
neren, waardoor de opgedane 
kennis niet geheel verloren is 
gegaan, tenminste in het afge-
lopen half jaar. 

De deelnemende scholen 
hebben veelal een band opge-
bouwd met de lokale schutterij 
en de animo voor deelname 
aan een Kinjer-OLS 20�� en 
de kans om wederom honder-
den kinderen en ouders onze 
schutterswereld te laten erva-
ren, is aanwezig. Helaas stellen 
de organisatoren van het OLS 
20�� tientallen schutterijen en 
scholen teleur, door deze kans 
aan zich voorbij te laten gaan. 
Hopelijk zullen de toekomstige 
OLS-winnaars het potentieel 
van het Kinjer-OLS wel inzien.

g  Het Kinjer-OLS werpt vruchten af: Basisschool De Schalm kijkt terug op OLS-deelname.
Foto: Fred Vliegen
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g  Het koningspaar van de schut-
terij uit Hombourg.

Kruisboogschutters Visé vieren zevende eeuwfeest
 door Luc Wolters

VISÉ – Visé koestert zijn beide schutterijen. Het stadje 
aan de Maas (in het Nederlands Wezet genaamd), 
gelegen tussen Luik en Maastricht, telt er twee. De ene 
is de kruisboogschutterij (Arbalétriers) anno 1310 en 
de andere de geweerschutterij (arquebusiers) anno 
1579. Het jaar 2010 stond derhalve in het teken van 
het zevende eeuwfeest van ‘le Compagnie Royale des 
Anciens Arbalétriers Visétois’. Omdat de koninklijke 
schutterij onder de hoge bescherming van Zijne 
Majesteit koning Albert II van België staat, bezocht 
zijn echtgenote de beschermeling.

Koninklijk bezoek
Koningin Paola bezocht op 
22 april Visé, waarmee een 
hartenwens van de schutters 
in vervulling ging. In gezel-
schap van de gouverneur 
van de provincie Luik en de 
burgemeester vereerde Paola 
de kruisboogschutters met 
een bezoek. Heel Visé was 
voor haar komst uitgelopen. 
Op elegante en ontwapenen-
de wijze hield ze het nieuwe 
schuttersstandbeeld ten 
doop. Enkele dagen voor-
heen was het grote korps 
ook al op de been, en wel in 
de provinciehoofdstad Luik, 
om na een optocht door 
de binnenstad de vaandels 
door de bisschop te laten 
zegenen, waarna ontvangst 
bij de gouverneur. Bij gele-
genheid van het jubileum 
werd bovendien een fraaie 
expositie over gildepatroon 
H. Joris en het kruisboog-
schieten ingericht.

Twee imposante 
schutterijen
De schutterijen van Visé ver-
tegenwoordigen twee impo-
sante korpsen, bestaande 
uit diverse afdelingen. Zo 
weten de schutterijen zich 
vergezeld van een statig 
korps tamboers, volledig in 
uniform, dat in de optoch-
ten vooraf gaat aan de 

plaatselijke fanfare. Vervolgens 
is er een groep jeugdige 
kadetten met poloshirt en 
baret evenals een gezelschap 
jongvolwassenen met eigen 
vlag en in jasje-dasje. In de 
stoet gaat bovendien een 
heiligenbeeld mee, Sint-Joris 
bij de kruisboogschutters en 

g  De kussens met Sint-Joris, 
waarop de koning en adjudan-
ten kan knielen.

g  De vaandels van de diverse 
afdelingen.
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g  Voldoende jeugdige aanwas in Visé.

g  De schutters van Visé stralen voornaamheid uit.

g  De kruisboogschutters van Visé worden voorafgegaan door een korps ridders, dat refereert aan de stichting van het 
gezelschap door prinsbisschop Thibaut van Bar uit Luik in 1310. Het geel-blauw zijn diens wapenkleuren.

Sint-Martinus bij de geweer-
schutters. Er is wel een koning, 
maar die krijgt niet het oude 
zilver om zijn schouders. De 
schilden worden namelijk door 
een vast persoon gedragen, 
die representatief is door zijn 
volledig uniform met steek. 
Hij wordt geflankeerd door 
twee adjudanten. Als voorzitter 
fungeert de ‘Général president’, 
die temidden van het korps 
der kolonels loopt. Voorts is 
achteraan nog een korps der 

g  Het beeld van Sint-Joris werd 
door de jongeren meegetorst.



Kruisboogschutters Visé vieren zevende eeuwfeest

officieren. Al deze schutters 
gaan gekleed in frak met hoge 
hoed. Daaronder dragen de 
kruisboogschutters een blauwe 
broek (de kleur van hun 
korps) en de geweerschutters 
een rode broek. Speciaal zijn 
de ridders die in maliënkol-
der, met wambuis en helm de 
tijd van de oprichting van de 
kruisboogschutters uitbeelden. 
Dit geschiedde in �3�0 op last 
van de Luikse prins-bisschop 
Thibaut van Bar. Vervolgens is 

er nog een korps met alle stan-
daardvaandels van de prins-
bisschoppen van Luik, die de 
schutterij van Visé begunstigd 
hebben.

‘De draak is overal’
Na het koninklijk bezoek 
in april kreeg het zevende 
eeuwfeest op 8 augustus een 
vervolg. Bisschop Alouys 
Jousten van Luik ging voor in 
de plechtige eucharistieviering. 
In zijn veel te lange preek, 
die circa 20 à 25 minuten in 
beslag nam, raakte hij wel 
enkele goede thema’s. Zo stelde 
hij zich de vraag waarom de 
schutters geüniformeerd zijn. 
Het toonde zijns inziens de 
dienstbare opstelling van de 
schutters, die daarmee ook 
toonden beschikbaar te zijn 
ten dienste van de kerk. Ook 
refereerde de bisschop aan de 
patroonheilige Sint-Joris, die 
de draak versloeg. ‘De draak is 
overal’, betoogde de kerkleider. 
‘Het is het kwaad, dat telkens 
weer de kop opsteekt; zo ook 
bij het egoïsme van de men-
sen’. Ook hier bood de schutte-
rij soelaas: door als vereniging 
gezamenlijk activiteiten te ont-
plooien werd individualisme 
opzij gezet. Tijdens de dienst 
stonden de ruim honderd 
schutters in de kerk, de tam-
boers, vaandels en ridders zelfs 
voorop het altaar. Enkel voor 
de koning zijn adjudanten was 
een speciale zitplaats gecre-
eerd. Bijzonder was dat alle 
schutters zich onder de mis 
op de klanken van de fanfare 
in beweging zetten en volledig 
links en rechts om een plechti-
ge tocht door de kerk maakten 
om uiteindelijk weer op hun 
uitgangspositie te belanden.

Erehaag
Na de lange kerkdienst was er 
een optocht door de straten 
van Visé. Voor het jubileum 
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g  De schutters van Visé stralen voornaamheid uit.

g  De kruisboogschutters van Visé worden voorafgegaan door een korps ridders, dat refereert aan de stichting van het 
gezelschap door prinsbisschop Thibaut van Bar uit Luik in 1310. Het geel-blauw zijn diens wapenkleuren.

waren diverse inter-
nationale gezelschap-
pen van kruisboog-
schutters aangereisd, 
die deze tocht luister 
bij zetten. Hieronder 
Sinte-Catharina 
Weert (L.), die zowel 
buks als boog han-
teert, kruisboogschut-
ters uit Sansepolcro 
(It.), Bousbecque (Fr.) 
en diverse Belgische 
plaatsen, zoals Dinant 
(B.), Ciney (B.), 
het Brussels Groot 
Serment van de Zavel 
en de geweerschutters 
uit Hombourg. Hoge 
ogen gooiden de 
Italiaanse vendeliers, 
die enkele demonstra-
ties gaven. Voor hun 
gildehuis stonden de 
geweerschutters van 
Visé in vol ornaat 
aangetreden, die een 
erehaag vormden 
voor het jubilerende 
gilden en zijn gasten.

Galabal
Bij het koninklijk col-
lege werden diverse 
schietdemonstraties 
gegeven en vond ook 
de wedstrijd om het 
koningschap van 
de kruisboogschut-
ters van Visé plaats. 
Na de rondtocht 
met nieuwe koning 

g  Voorname kruis-
boogschutters uit 
Brussel

g   Italiaanse vendeliers

g  Het rode korps, de geweerschut-
ters, verzorgde een erewacht.

g  De jongerenafdeling, kruisboog-
schutters Visé.
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en jeugdkoning maakten de 
schutters zich op voor een 
speciaal programmaonderdeel. 
’s Avonds was er namelijk een 
grandioze parade door de stra-
ten van Visé. Talloze mensen 
probeerden een glimp op te 
vangen van de schutterskop-
pels (genaamd ‘Gast’), waarbij 
de kruisboogschutters in tenue 
met hun veelal in galajurk 
geklede echtgenote of vriendin 
hun opwachting maakten in 

een lange stoet richting het 
bal. Zien en gezien worden 
telde hier, vooral voor de veelal 
bewonderde dames, die stre-
den om de aandacht. Hierna 
mocht de nieuwe koning nog 
voorgaan in de cramignon.

Rampspoed 
overwonnen

Onder de vele 
bezoekers werden 
ook de schut-
ters van Mheer 
aangetroffen. 
Evenwel als 
toeschouwers. 

Honderd jaar 
geleden, in 
�9�0, waren 
zij bij het 
zeshon-
derdjarig 

bestaan 
in vereni-
ging met 

schutters 

van Margraten nog als 
deelnemers present. 
Dat jubileum was 
slechts enkele jaren 
vóór de grote ramp-
spoed die de Waalse 
stad in de Eerste 
Wereldoorlog zou 
treffen. Visé werd toen 
door de Duitsers gro-
tendeels verwoest. Het 
stadje herrees uit zijn 
as en werd op oude 
leest met veel gebou-
wen in de (neo-)stijl 
van de Maaslandse 
renaissance herbouwd. 
Hieronder ook de 
gildehuizen van twee 
nog tot op de dag 
van vandaag door de g   Zelfs kruisboogschutters uit het 

Italiaanse Sansepolcro waren 
present.

g   Gewichtige deelnemers

‘Sjut – Patroeën’

St. Sebastianus
of St. Sebastiaan
hieël get
sjutte kenne 
Dienne naam,
mit gedrage
als beeld of
óp de vlag
verseerd
als sjut patroeën
deur allen vereerd.

Elk joar 21 Januari
of d’r veur 
of d’r noa
is Dienne 
feestdaag doa.
D’r kirke
of kirkhofgank
bij alle sjutte 
zieër bekand.

Deur piele oet 
d’r boag 
gesjtórve
umdat Heë 
geleuvet in d’r Heer,
veer höbbe HEM als 
sjut – patroeën 
ge-órve
en vroage Hem veur
sjteun altied weer.

Juli 20�0
Frans Stollman

Niet zomaar een 
bondsfeest
VALKENBURG/MHEER –  
Een commandant, die als 
koning moet fungeren, tij-
dens een bijzonder nat en 
modderig en nat schutters-
feest en bovendien als inval-
ler met een andere vereniging 
het kampioenschap exercitie 
behaalt. U leest het allemaal 
in de bijdrage van Frederic 
Lebouille die als schutter van 
Valkenburg aan het bonds-
feest in Mheer deelnam. 

Lees de volledige bijdrage 
van Frederic op internet, zie: 
www.schutterstijdschrift.com

e  ‘Een gedenkwaardig bonds-
feest’.        Foto: Fred Vliegen

Geen exercitie-
kampioenschap
OIRSBEEK – Om meer 
bekendheid en interesse voor 
de exercitie te creëren, had 
de Oirsbeekse schutterij Sint-
Lambertus het plan opgevat 
om een jaarlijks kampioen-
schap exercitie te organiseren. 
Aanvankelijk toonden zestien 
schutterijen zich positief ten 
opzichte van dit Oirsbeekse 
initiatief. Desalniettemin heeft 
de vereniging moeten beslui-
ten het kampioenschap af te 
gelasten. Het aantal daadwer-
kelijke inschrijvingen bleef 
namelijk steken op acht stuks: 
vier voor de oude en vier voor 
de nieuwe exercitie. Met deze 
geringe deelname verwachtte 
de organisator niet uit de kos-
ten (van huur kiosk, geluid, 
prijzen enz.) te komen.

bevolking gedragen schutters-
gilden (de rode en de blauwe), 
die zich bovendien vereeuwigd 
weten door standbeelden: een 
schutter met kruisboog en een 
met geweer.

Foto’s: Luc Wolters
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Wie de jeugd heeft…
Schutterij St.-Martinus 
Vaesrade mag met recht trots 
zijn op het grote aantal jeugd-
leden in haar vereniging. Een 
heel rot jeugdige muzikanten 
loopt in de drumband; ze zul-
len in de nabije toekomst zeker 
van zich doen spreken.
Voor de tamboer-majoor loopt 
Robin Verkissen trots met het 
bordje, maar vermoedelijk 
duurt dit niet meer al te lang, 
want Robin is al een aantal 
jaren bezig met trommelen. 
Robin is nog even zes jaar 
en hij is de oudste zoon van 
Marc, die in de optochten als 
tamboer-majoor achter zijn 
zoon loopt. De schutterij is 
een familieaangelegenheid en 
het werd de jongeman dus met 
de paplepel ingegeven. Robin 
is lid sinds zijn geboorte en 
vanaf verleden seizoen doet hij 
op de bondsschuttersfeesten 
mee aan de solistenwedstrij-
den. Het eerste jaar was hij 
steevast de jongste solist, maar 
hij behaalde ook al enkele 
medailles met zijn trommel-
kunsten. Volgens vader Marc is 
Robin fanatiek op het gebied 
van trommelen; hij oefent elke 
dag met de trom en als het kan 
ook met een tamboer-maître-
stok.

Ook bij St.-Gertrudis 
Amstenrade wordt uitgekeken 
naar het moment dat een aan-
tal jeugdleden echt gaat mee-
lopen met de drumband. Een 
van hen is Sem Offermanns. 
Sem is vijf jaar en hij is Robin 
opgevolgd als jongste solist 
binnen de schuttersbond St.-
Gerardus. Sem heeft inmiddels 
eveneens al een aantal medail-
les met trommelen verdiend 
en hij doet alle moeite om 
volgend jaar met de drumband 
mee te kunnen lopen met de 
trom. 
De eerste slagen heeft hij bij 
zijn oma op een drumstel 
mogen doen, waarna hij een 
speelgoedtrommeltje kreeg. En 
nog een, want ze gingen snel 
stuk. De vonk sloeg pas echt 
over toen in 2007 de optocht 
van het bondsfeest door 
Amstenrade trok. De ouders 
legden daarop contact met 
de schutterij en Sem begon te 
oefenen. Ook van Sem moet 
gezegd worden dat hij dage-
lijks fanatiek oefent; meerdere 
malen zegt zijn moeder en ik 
ontwaar een lichte zucht. Hij is 
er constant mee bezig, zegt ze. 
Toen hij even in het ziekenhuis 

g  Vaesrade prijst zich rijk met 
diverse jeugdleden.

  

g  Robin Verkissen is een fanatiek 
trommelaar.

g  Sem Offermanns heeft zijn 
vader zelfs lid doen worden 
van de Amstenraadse schut-
terij.

verbleef voor een ingreep aan 
zijn neus, mocht hij een knuf-
fel meenemen. Hij koos echter 
voor zijn trommelstokken en 
hij mocht ze meenemen en op 
een kussen oefenen. Niet met 
de paplepel ingegeven dus, 
maar in dit geval werkt het 
andersom; vader Frank is lid 

geworden van de drumband 
en hij heeft inmiddels de grote 
trom overgenomen van Jan 
Meijers.

  André Meijers



Het OLS 1896
 door Wim Pijpers

GRATHEM – De berichten in de kranten over OLS-
feesten worden – hoe verder we teruggaan in de tijd 
– zeldzaam. Gelukkig kon mevrouw Van Ratingen uit 
Grathem waardevolle informatie aanreiken waardoor 
we toch een goede kijk krijgen op de afloop van het 
OLS-1895 in Neeritter. 

Een geweldig onweer was de 
oorzaak dat het OLS-�895 
niet in één dag uitgeschoten 
kon worden. Vandaar dat het 
schieten op de maandag daar-
opvolgend werd voortgezet. 
Martinus Hermans zorgde 
voor de uiteindelijke beslis-
sing. Hij riep: “Gaef mich iérs 
nog eine pot beer en as ich um 
aaf höb kriegdj gae der auch 
allemaol eine.” Omstanders-
rivalen probeerden Hermans 
nog uit het lood te brengen, 
maar Hermans schoot onver-
stoord zijn laatste punt af. 
De drie Grathemse schut-
ters die voor de overwinning 
van dit OLS zorgden, waren: 
Danissen Doër, kantonnier 
Peter Geraeds en Martinus 
Hermans.

NK 15-2-1896 Grathem
“De schutterij St. Severinus 
alhier die het vorige jaar in den 
schietwedstrijd te Neeritter 
den �n prijs behaalde, is voor-
nemens op den 29 Juni a.s. St. 
Petrus en Paulus, een Groot 
Internationaal Schuttersfeest 
met schietwedstrijd te houden. 
Het Bestuur heeft reeds met de 
werkzaamheden een aanvang 
genomen.”

NK 16-5-1896 advertentie
“Groot Internationaal 
Schuttersfeest te Grathem op 
Maandag 29 Juni �896, (St. 
Petrus en Paulus). Prijzen: 
�e Gouden medaille en 50 
frs; 2e zilveren medaille en 
25 frs; 3e zilveren en �5 frs; 
4e zilveren �0 frs; 5e Gouden 
Eerekruis aan den schutter 

die de meeste punten heeft 
behaald. 6e prijs zilveren 
medaille voor de verstko-
mende schutterij. Onder de 
Muziekvereenigingen worden 
2 prijzen verloot, de �e 20 frs, 
de 2e �0 frs. Tevens wordt aan 
iedere Muziekvereeniging eene 
prachtige herinneringsmedaille 
uitgereikt.
Reeds hebben verscheidene 
gezelschappen ons hunne toe-
zegging gestuurd; zij, die dit 
tot nu toe verzuimden, worden 
beleefd verzocht, voor den 25 
Mei a.s. zulks te doen, omdat 
na dien datum het feestpro-

gramma zal worden opge-
maakt.  De Commissie.”

NK/MR 27-6-1896 advertentie
“Op het internationaal schut-
tersfeest te Grathem (29 Juni = 
maandag) worden geene orgel-
draaiers, harmonicaspelers tot 
uitoefening van hun beroep 
toegelaten.”

NK 2-7-1896 Grathem
“Het festival en schuttersfeest, 
op 29 Juni alhier gehouden, 
mag volkomen geslaagd 
genoemd worden. Talrijk 
waren de opgekomen vereeni-
gingen, welke aan het feest 
deelnamen, alhoewel de felle 
wind niet gunstig te noemen 
was voor de schutters. Er was 
een zeer talrijk publiek opge-
komen, zoodat de feestweide, 
alsmede het heele dorp vol 
vreemdelingen was.
Zooals we vernamen werd 
de �e prijs behaald door de 

schutterij van Beegden, zoodat 
volgens aloud gebruik het 
volgende jaar op St. Peter en 
Paulusdag een schuttersfeest 
te Beegden zal gehouden wor-
den.”

Het OLS-�896 werd gehouden 
op het Brook, een perceel gras-
land waar nu de pastorie met 
tuin ligt en nog een gedeelte 
van het kerkhof.

NK/KW 4-7-1896 Peter en 
Paulus 29 juni 1896
“Niettegenstaande het luister-
rijke feest te Horn op Zondag, 
28 dezer, was het feest in onze 
gemeente niet minder. Nadat 
de schutterij St. Servatius in 
groot ornaat de Hoogmis had 
bijgewoond, ging men zich 
vereenigen tot ontvangst der 
gezelschappen. Ongeveer elf 
uur arriveerde het eerste schut-
tersgezelschap. En nu duurde 
het ontvangen der gezelschap-

g  St.-Severinus Grathem in 1896, v.l.n.r.: tamboermaître Hei Janne Piër Jansen; commandant Tillemans; 
tamboer Mertj Driekus Hermans; en de knielende personen H. Grispen met vlag; (?); Martinus Hermans; 
(? – met partizaan); kapitein Jansen; Peter Geraeds van de kantonnier met partizaan; koning Tjeu van 
Neelke Timmermans; Danissen Doër; (?); staand molenaar Schreurs. Boven met hoed staat burgemeester 
Schreurs.  De foto werd gemaakt op 29 juni 1896 voor de kiosk aan de Bosstraat. 
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pen voort tot ongeveer � uur, 
wanneer met de optocht werd 
begonnen. Vooraan de bruidjes 
met de medailles en kruisen, 
daarna de feestcommissie, 
verder de fanfare St. Agatha, 
gevolgd door niet minder 4� 
schutterijen, elk in hunne 
eigenaardige kleeding – schil-
derachtig voorwaar!
De optocht bewoog zich (het 
stof was hinderlijk voor de 
oogen) slingerend door de 
dorpsstraten, om eindelijk 
op het feestterrein terecht 
te komen, waar onmiddel-
lijk een aanvang met den 
wedstrijd werd gemaakt. 
De uitslag daarvan was als 
volgt: �e prijs Schutterij St. 
Sebastianus Beegden; 2e prijs 
St. Hubertus Molenbeersel, 
Manestraat België; 3e prijs St. 
Lambertus Neeritter; 4e prijs 
St. Martinus Beegden; 5e prijs 
het eerekruis voor den schutter 
die de meeste punten maakte, 
gewonnen door Hubert Caris 
van de schutterij St. Servatius 
Nunhem; 6e prijs zilveren 
medaille voor de verstkomen-
de schutterijen, St. Sebastianus 
te Lille, St. Hubert en Diana 
te Bregel (WP: Brogel of 
Breijell?). Gedurende den wed-
strijd werden in eene fraaie 
versierde kiosk muziekuitvoe-
ringen gegeven door de vol-
gende gezelschappen: Leveroy 
zangevereniging; Baexem har-
monie; Haelen zangvereniging; 
Weert harmonie St. Antonius; 
Echt zang en harmonie; Thorn 

Kerkelijke harmonie. Aan elk 
dezer werd eene fraaie herin-
neringsmedaille uitgereikt, ter-
wijl de uitgeloofde prijzen van 
20 en �0 frs, bij loting respec-
tievelijk ten deel vielen aan �e 
Thorn Harmonie St. Michiel; 
2e Leveroy zangvereniging St. 
Barbara.
Wij mogen dit artikel-
tje niet sluiten zonder een 
woord van lof te brengen 
in de eerste plaats aan de 
Hoogedelgeboren Heer Baron 
Von dem Bottlenberg-Schirp, 
die zoo welwillend was, het 
Beschermheerschap op zich 
te nemen; verder aan de rege-
lingscommissie, die gezorgd 
had, dat alles in de beste orde 
afliep en vooral aan kapitein 
en commandant en last not 
least – aan den secretaris 
der regelingscommissie, die 
zoowel voor als tijdens en na 
de feestdag een voorbeeld was 
van ijver en werkzaamheid; 
ook een woord van hartelijken 
dank aan de feestcommissie, 
die geen moeite spaarde om 
alles een feestelijk aanzien te 
geven en alles zoo kalm en 
ordelijk te doen omgaan, als 
mogelijk was.
Ten slotte kunnen wij niet 
nalaten een warm woord van 
hulde te brengen aan de fan-
fare St. Agatha die, in weerwil 
van het stoffige weer, zich 
gaarne bereid verklaarde den 
optocht en het feest plechtig 
te openen. Ook aan Grathem’s 
inwooners onzen innigsten 

dank voor de sympathie, welke 
zij betuigden, door alles netjes 
te sieren, daar bijna aan elk 
huis de nationale driekleur sta-
tig wapperde.
Voorwaar, deze feestdag zal 
een onvergetelijke dag zijn, 
vooral voor de schutterij St. 
Severinus welker leden zich 

allen even kranig van hunne 
taak kweten!”
Dank aan de familie Van 
Ratingen voor het beschikbaar 
stellen van het fotomateriaal.
Tevens: Peter Roost, �602-2002 
Vier eeuwen Schutterij St.-
Severinus Grathem (2002).
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g  Het dak en enkele overblijfselen van de kiosk zijn in februari 2001 op 
Kapittelsbosch bij de familie Franssen in Grathem teruggevonden.
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Anderhalf bondsfeest in Tungelroy
TUNGELROY – Dit jaar 
moesten bij de Tungelroyse 
schutterij de handen uit de 
mouwen. Immers op 20 juni 
tekende de schutterij voor 
het 349e bondsschuttersfeest 
van de kantonnale schut-
tersbond Eendracht Maakt 
Macht. Dit schuttersfeest werd 
geopend vanaf het balkon van 
de nieuwe multifunctionele 
accommodatie ‘Kimpe Veld’ 
aan het Sint-Barbaraplein. Na 
het openingsgebed van pastor 
Schreinemacher ging schutte-
rijvoorzitter Peter Korten uit-
gebreid in op de volgens zijn 
visie hoognodige revitalisatie 
van het schutterswezen. Niet 
met een verstikkend normen-
boekje en stapels reglementen, 
maar door herbronning van 
de aloude schutterswaarden. 
Werving van ter zake kundige 
mensen op vele terreinen is 
volgens hem nodig. Steeds 
meer zijn het autodidacten 
en ervaringsdeskundigen die 
het beleid bepalen, vaak met 
niet meer kennis dan het 
normenboekje. Dit is volgens 
de Tungelroyse voorzitter 
een zorgelijke ontwikkeling. 
Volgens zijn visie zal één op de 
drie Limburgse schutterijen bij 
ongewijzigd beleid binnen tien 
jaar noodgedwongen op rust 

gaan. De openingstoespraak 
werd stof voor vele discussies. 
Na de woorden van wethouder 
Anton Kirkels en bondsvoor-
zitter Theo Looijmans vertrok 
de optocht, voorafgegaan door 
Tungelroyse Bielemenkes en 
op de klanken van fanfare 
Sint-Jan. Bij de kerk werd het 
defilé afgenomen. Tijdens het 
feest zorgde de Tungelroyse 

g  De zilveren Tungelroyse jubilarissen v.l.n.r. Patrick Janssen, Truus 
Heijlen-Stals en Peter Korten.

 

dj Michel vanne Klak voor de 
muziek en er werd weer eens 
gedanst op een bondsschut-
tersfeest.

Dat de verhoudingen tus-
sen stad Weert en ‘buitenie’ 
Tungelroy niet meer zo zijn 
als voor de Franse Tijd bleek 
uit het feit dat op 6 juni de 
Tungelroyse schutterij zorg 

droeg voor de schietwedstrij-
den van het door de stads-
schutterij St.-Catharina �480 
georganiseerde bondsfeest. 
Bovendien bezochten die dag 
ook twee ambtenaren van 
het ministerie en het OLS-
bestuur het schietterrein in 
Tungelroy om te kijken hoe 
braaf de schutters de buksen 
hanteren en de veiligheid in 
acht nemen. Zichtbaar goed-
keurend vertrokken de ambte-
naren weer richting Den Haag 
en de schietwedstrijd liep zoals 
gebruikelijk in goede orde af.

Onder de stralende zon werd 
op zondag 5 september het 
vrijwilligersfeest van de schut-
terij ingericht. Dit als dank 
voor de medewerking van 
de vele Tungelroyse vrijwil-
ligers en verenigingen bij de 
schuttersfeesten. Een varken 
aan spit, het wereldberoemd 
orkest De Naober, de buks 
en gerstenat deden dit feest 
weer slagen. Bondsvoorzitter 
Looijmans kwam ook nog 
even naar Tungelroy afgezakt. 
Hij huldigde Truus Heijlen-
Stals, Patrick Janssen en Peter 
Korten vanwege het 25-jarig 
lidmaatschap. Het feest ging 
nog tot in de late uurtjes door. 

Drie priesterfeesten bij de Tungelroyse schutterij
TUNGELROY – Op �8 
april vierde pastor R. 
Schreinemacher zijn vijftigja-
rig priesterfeest in Tungelroy. 
Pastor Schreinemacher, 
priester van het bisdom 
Roermond, is reeds jaren 

actief in het parochieel leven 
van Tungelroy. Bij de lokale 
activiteiten van de schutterij 
is hij een vaste gast met grote 
belangstelling voor het schut-
terswezen. Als kapelaan in 
Oirsbeek schoot hij nog ooit 

f  De gouden-priesterjubilarissen pastor R. Schreinemacher (links) 
en pater H. Bergsma CSsR. (midden). De foto is gemaakt tijdens 
de teermaaltijd – met karbonade – van schutterij Sint-Barbara 
Tungelroy bij de zusters birgitinessen van de Maasstraat te Weert.
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de burgervogel af. Tijdens zijn 
priesterfeest ontbrak de schut-
terij dan ook niet.

Op 3 oktober nodigden de 
kerkklokken van Tungelroy 
de mensen uit voor het 
gouden priesterfeest van de 
redemptorist Bergsma. Pater 
Bergsma CSsR was tot � 
december 2007 pastoor van 
de Sint-Barbaraparochie te 
Tungelroy. Tijdens zijn verblijf 
in Tungelroy werd hij actief 
lid van de schutterij. Ook na 
zijn terugkeer naar het kloos-
ter in Nijmegen bleef hij lid 
van de vereniging. Voor de 
verdiensten voor het schutter-
wezen kreeg hij het kruis van 
verdiensten van de Europese 
Gemeenschap der Historische 
Schuttersgilden (EGS). Na de 
sluiting van het klooster is 
pater Bergsma sinds begin dit 
jaar weer woonachtig in Weert 

en als lid weer volop actief 
voor zijn schutterij.

Op 24 augustus was het feest 
in de Sint-Michaelskapel op 

Caelenberg te Niel bij As. Daar 
vierde de Vlaamse jezuïet 
en historicus, professor dr. 
Karel van Isacker, zijn 65-jarig 
priesterfeest. De schutterij van 

Tungelroy tekende voor de 
organisatie van dit briljanten 
priesterjubileum. De H. Mis 
met drie heren volgens de 
buitengewone vorm van de 
Romeinse ritus opgedragen 
(Tridentijns; met de rug naar 
het volk). Uit binnen- en bui-
tenland waren er vele priesters 
naar het rustieke Niel bij As 
gekomen. Onder de honder-
den belangstellenden ook vele 
Vlaamse politici en mensen 
uit de historische wereld. De 
Tungelroyse schutterij ontving 
vele lofuitingen voor de per-
fecte organisatie.
Daags na dit priesterfeest over-
leed pater Karel van Isacker SJ 
in de gezegende ouderdom van 
97 jaar! Uiteraard was schut-
terij Sint-Barbara weer betrok-
ken in de organisatie van de 
plechtige requiemmis op �4 
september, die wederom hon-
derden mensen samenbracht.

g  De 97-jarige Pater Karel van Isacker SJ (1913-2010) in zijn Sint-
Michaelskapel te Niel bij As.

   

Schutters bij symposium Immaterieel Erfgoed
MAARSSEN – Het immate-
rieel cultureel erfgoed staat 
goot in de belangstelling 
sinds de bekendmakingen 
dat Nederland voornemens 
is de conventie hierover door 
de Unesco goed te keuren. 
Zo werd over dit thema op 
vrijdag �5 oktober 20�0 een 
symposium georganiseerd 
door het Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur. Bij de bij-
eenkomst in Maarssen was er 
aandacht voor het belang van 
de conventie voor Nederland 
en hoe dat hier aangepakt kan 
worden. 

Tradities en gebruiken
Veruit het populairste imma-
terieel erfgoed betreft in 
Nederland het sinterklaasfeest. 
Maar het omvat veel meer. 
Bijvoorbeeld ook vele traditi-
onele gewoonten en gebruiken 
uit het dagelijks leven of tal 
van rituelen die de identiteit 
van de gemeenschap bepalen. 

Het is altijd mensenwerk, 
want de mensen vormen en 
organiseren zelf hun eigen 
tradities, die veelal kunnen 
bogen op een lange historie. 
Het culturele veld was bij het 
symposium goed vertegen-
woordigd. Zo ook de schut-
terswereld, waarbij niet alleen 
de Schuttersfederaties van 
Limburg, Noord-Brabant en 
Gelderland van de partij waren, 
maar ook de uit het Limburgse 
schutterswezen voortgeko-
men volkscultuur van de 
reuzen Valuas en Guntrud, 
die beheerd worden door het 
Venlose Akkermansgilde, en 
het Beeselse draaksteken, dat 
aldaar uit de schutterijtradi-
tie tot stand is gekomen. Zij 
bevolkten onder meer de infor-
matiemarkt. Tom Doesborg 
verzorgde voor L� radio een 
uitgebreide reportage, waarin 
de Limburgse schutters uitvoe-
rig aan bod kwamen. 

Schuttersinbreng
Het symposium beoogde in 
de behoefte aan informatie 
over de nieuwe ontwikkelin-
gen te voorzien. Niet alleen 
bij beleidsmakers maar ook 
bij de mensen en organisaties 
uit het ‘veld’, die de lokale 
tradities organiseren, zoals het 
schutterswezen. Tijdens het 
lezingenprogramma ’s och-
tends was er aandacht voor de 
achtergronden van de Unesco-
conventie en het belang van 
lokale participatie. ’s Middags 
was er en aantal praktijkgerich-
te workshops, waarbij enkele 
specifieke thema’s besproken 
werden maar ook naar landen 
gekeken werd, waar de conven-
tie al is omarmd, zoals België. 
Op grond hiervan mocht ons 
aller Peter Ressen, namens 
de Federatie van Vlaamse 
Historische Schuttersgilden, 
een workshop leiden over 
de Vlaamse erkenning van 
het OLS.

Peter Ressen  
besprak de Vlaamse  

erkenning van het OLS.   
Foto: Fred Vliegen

Lees de volledige bijdrage van 
Peter Ressen op internet, zie: 
www.schutterstijdschrift.com

 Luc Wolters

December 2010



Valkenburg kreeg ‘Sjötter’ aan de poort
 door Luc Wolters

VALKENBURG – In het vestingstadje Valkenburg werd 
een schutter aan de poort geplaatst. Hij moet herinneren 
aan de levendige historie van de plaats en de rol van de 
oude schutterijen daarin. De schutter staat onbeweeglijk 
en standvastig op zijn post. Hij zou zomaar de bewaking 
van de stadspoort voor z’n rekening kunnen nemen, 
ware het niet dat hij in brons is uitgevoerd.

Vele miniaturen maken 
een groot beeld
Het idee voor een schutter aan 
de poort werd geboren bij de 
Valkenburgse componist en 
zanger Guus Smeets, die dit 
tijdens een uitzending van TV 
Valkenburg opperde. Hij wilde 
de geschiedenis meer tot leven 
wekken en vond dat dit op de 

beste wijze gerealiseerd zou 
worden door een poortwach-
ter of schutter aan een van de 
stadspoorten te plaatsen. De 
gemeente toonde zich enthou-
siast, evenals de Kunst- & 
Cultuurraad. Het bijeenbren-
gen van de financiën was nog 
een ferme klus. Voor het pro-
ject werd de beeldhouwer en 
realistisch kunstenaar Pierre 
Habets aangetrokken. Hij ver-
vaardigde een schaalmodel van 
het te plaatsen beeld, �3 cm. 
hoog en in brons uitgevoerd. 
De verkoop van de miniaturen 
door de daartoe in het leven 
geroepen stichting ‘Sjötter aan 
de Poort’ alsmede een bijdrage 
van de gemeenteraad maakten 
samen met donaties en de 
verkoop van CD’s de realisatie 
mogelijk.

De pose van Lebouille
Daar Pierre Habets tame-
lijk natuurgetrouwe beelden 
maakt, zocht hij naar een 
geschikte schutter, die de 
wacht zou gaan houden aan de 
poort. Hij kwam uit bij de offi-
cier Harie Lebouille met een 
vrij robuuste gestalte, die ook 
deel uitmaakte van de werk-
groep. Daar de bewakingstaken 
evenwel niet werden uitge-
voerd door officieren maar 
door manschappen, poseerde 
hij met geweer. In het atelier 
van de kunstenaar stond hij 
geruime tijd model. Overigens 
ging het er niet om een speci-
fieke schutter te tonen, maar 
werd vooral zijn postuur in 
het beeld vervat. Het bronzen 
gezicht kreeg daarom nog wat 
andere trekjes, waaronder een 
grote snor met sik.

Heren en drossaarden
Behalve een schuttersbeeld 
werd tevens een plaquette 
gemaakt, waarin een aantal 
heren en drossaarden van 
Valkenburg fraai werd ver-
beeld. Ze worden getoond in 
een uitrusting uit hun tijd. 
Hier werd het nodige histori-
sche speurwerk aan besteed, 
onder meer in de Legermusea 

in Brussel en Delft. Zo komen 
(v.l.n.r.) de volgende personen 
aan bod, te weten Dirk van 
Pallandt, heer van Wittem 
en drossaard van Valkenburg 
(�467-�48�), met toernooi-
lans; de strijdlustige Walram 
de Rosse (�256-�302), heer 
van Valkenburg, Monschau 
en Sittard, met op zijn schild 
de Limburgse leeuw; Thibalt 
van Fouron (�075), heer van 
Voeren en eerste heer van 
Valkenburg; Lucas Willem van 
IJselmuiden, de laatste dros-
saard namens de Republiek der 
Nederlanden (�667-�672), die 
te maken kreeg met de belege-
ring door de Fransen, die na 
hun inname het kasteel opblie-
zen. Het viertal wordt geplaatst 
in de historische entourage 
van de Grendelpoort. Er zijn 
nog enkele creatieve elemen-
ten aan toegevoegd, zoals het 
hekwerk van de valpoort, het 
fluwientje (steenmarter), waar-
naar de Fluwelengrot genoemd 
is, de nabije Gringelput met 
een archeologisch aangetroffen 
kruikje.

Gips, was en brons
Inmiddels werkte de kun-
stenaar aan een gipsmodel 
op ware grootte, waarin alle 

h  De nobele schutterij en de 
stadspoort.

h  Harie Lebouille poseert voor 
het bronzen beeld. Zijn outfit 
heeft de kunstenaar buiten 
beschouwing gelaten.

h  Tijdens enkele werkbesprekin-
gen kwamen uitvoeringen en 
details aan bod.

h  De beste standplaats werd met 
de gipsen modellen uitverko-
ren.
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gegevens, poses en details wer-
den verwerkt. Één attribuut 
was evenwel niet van gips; zo 
maakte schutterslid Harrie 
Hoffmans een houten geweer, 
dat de wakende schutter in zijn 
hand zou houden. Nadat de 
werkgroep zijn goedkeuring 
voor het uiteindelijke model 
had gegeven en er bovendien 
op locatie de beste positie 
voor de schutter en de pla-
quette was bepaald, die aan 
de Grendelpoort vanaf de 
Cauberg goed zichtbaar zou 
zijn, konden de volgende stap-
pen worden ondernomen. Er 
werd een wasmodel vervaar-
digd als exacte kopie van de 
uitvoering in gips. Dit wasmo-
del werd in keramiek vervat, 
bij welk bakproces de was 
smelt en een porseleinen mal 
overblijft. Die ging naar de 
bronsgieterij, waar het beeld 

– in delen – in brons werd 
gegoten. Deze werden bewerkt 
(geciseleerd), waarna het beeld 
gereed was. Ter plekke werd bij 
de Grendelpoort gewerkt aan 
een stevige verankering met 
een fundament in de grond. 
Aan het zicht onttrokken door 
een bekisting werd het beeld 
opgeleverd, in afwachting van 
de plechtige onthulling.

Bielemannen met boor
De onthulling van de ‘Sjötter 
aan de Poort’ liet niet lang 
op zich wachten. Behalve de 
schutterij van Valkenburg, 
waren hierbij ook de schut-
ters van Houthem present. 
Zij vormden voor een korte 
optocht naar de Grendelpoort 
een grote vereniging. Bij 
aankomst bij de oude poort, 
eertijds toegang biedend tot 

het vestingstadje, wachtte de 
schutters en genodigden een 
grote houten kist. Er volgden 
enige toespraken waarin het 
initiatief werd toegelicht en 
dank werd gezegd. Vervolgens 
was na het woord de daad aan 
de bielemannen. De bebaarde 
mannen waren op alles voor-
bereid, daar ze ditmaal niet 
enkel over de verplichte bijl en 
tang beschikten, maar zowaar 
over een heuse elektrische 
boor. Daarmee was het omhul-
sel dan ook rap verwijderd. 
De fraaie levensechte schutter 
oogstte alom bewondering. 

Plaquette met rebus
De plaquette toont vervolgens 
aan de hand van enkele grote 
mannen uit diverse tijdperken 

een stuk Valkenburgse stads-
geschiedenis. Er was een kleine 
puzzel van gemaakt. De heren 
en drossaarden staan namelijk 
niet in de juiste chronologi-
sche volgorde. Wie ze – op 
grond van hun ridderrusting 
– op hun juiste plek zet, lost 
daarmee een rebus op. Een 
leuk idee, maar er moet wel 
gezegd worden dat het raad-
seltje wat flauw is: bovenaan 
valt namelijk ‘Valken****’ te 
lezen, waarbij de in willekeu-
rige volgorde staande letters 
‘b’ ‘u’ ‘r’ ‘g’, horend bij een van 
de ‘ridders’, aangevuld moeten 
worden. Het biedt stadsgidsen 
of schoolmeesters met hun 
groep evenwel de mogelijkheid 
uit te wijden over de histori-
sche gebeurtenissen, waarbij 
bijvoorbeeld de bewaking van 
de stad vereist was. Behalve 
over de personen kunnen ver-h  De vechtlustige heer van 

Valkenburg, Walram de Rosse 
(1256-1302), in maliënkolder. 

h  Drossaard Dirk van Pallandt 
(1467-1481) in volledig schar-
nierend harnas.

h  De laatste Staatse drossaard 
Lucas Willem van IJselmuiden, 
die door de Fransen werd 
belegerd, die het kasteel van 
Valkenburg opbliezen (1672). h  De plaatsing van het beeld.

g  Thibalt van Fouron (1075), 
oudste heer van Valkenburg, in 
leren lapjespak.

g  De bronzen plaquette met de 
vier heren en drossaard.

g  De bronzen delen werden bij-
gewerkt.

g  Het gieten van het brons.
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g  Een grote toeloop van schutters en genodigden.
Foto: NWG Lammer

f 
Een toost 
op de goede 
afloop met 
speciaal bier 
‘Sjötters-grin-
gel’.
Foto:  
Gert Lammer

g  De werkgroep met het College van B&W bij de 
onthulling.   Foto: NWG Lammer

halen of vragen gesteld worden 
aangaande de wapenontwikke-
ling, zoals wie een vuurwapen 
(met buskruit) heeft en daar-
door het jongste personage is, 
of wie een leren lapjespak ter 
bescherming draagt en daar-
door de oudste van de vier is. 
Vervolgens verraden details 
over harnas, helm en wapen de 
onderlinge volgorde.

Ingezegend brons
Na de korte onthulling ver-
plaatste het gezelschap zich 
naar een plek, waar dege-
nen die hadden ingetekend 
op een miniatuurbeeld van 
de schutter hun exemplaar 
ontvingen uit handen van 
kunstenaar Pierre Habets van 
Flow Art. Met iets te eten en 
met diverse artiesten werd 
dit nog een gezellige avond. 
Vervolgens heeft kort daarna 
ook nog de inzegening van 
het beeld plaatsgevonden tij-
dens een aparte bijeenkomst. 
Ongezegend kun je brons 
tegenwoordig niet meer ach-
terlaten. Café De Grendelpoort 
biedt vervolgens nog een spe-
ciaal Gringelbier te koop aan, 
waarmee eveneens de ‘Sjötter’ 
bekostigd zal worden.

g  De Valkenburgse Grendelpoort 
is voortaan voorzien van 
bewaking.

g  Het jaartal 1460 verwijst naar 
de oudste vermelding van de 
Valkenburgse schutterijen.

Landjuweel 1460
De timing voor de plaatsing 
van het beeld in 20�0 was 
overigens zeer goed. Het 
is namelijk dit jaar dat de 
Valkenburgse Jonge en Oude 
Nobelen het 550-jarig jubi-
leum vieren. Zij deden dit 
onder meer met de organisatie 
van het Dreiländereck schut-
tersfeest op �9 september. 
Het herinnert aan de oudste 
vermelding van de schutterij, 
die in �460 het grote schut-
tersfeest, het Landjuweel, in 
Beek won om het nadien zelf 
te organiseren. Ook aan deze 
aanleiding is middels een 
detail aandacht besteed bij de 
beeldengroep. Zo staat op de 
patroontas van de Sjötter het 
jaartal ‘�460’ ter herinnering 
aan het Landjuweel en de oud-
ste vermelding van de schutte-
rij van Valkenburg, geplaatst in 
20�0, bij gelegenheid van het 
550-jarig bestaan. Zo wordt 
met oude historie ook nieuwe 
geschreven.

Foto’s tenzij anders vermeld:  
Flow Art, Pierre Habets  
www.flowart.nl
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‘Sjutteblood’ 

‘Kump ein vrauw bie d’r dokter’:
‘Dokter ich kóm neet 
veur mich mar veur d’r man,
ich wil uch get vroage
misschien wit dier get dervan’.

‘Ich mak mich aldaag zörge
neet allein noe mer óch mörge,
‘t huurt bie dem neet óp
heer had nieks anders
wie sjutterij in d’r kóp’.

‘Heer deet tromme en bloaze,
is óch in ‘t bestuur gekoaze,
exercitie oefene is bie hem gein lux
heer sjteet drie kieër per weëk
ónder de sjwoar sjuttebuks’.

‘Mar mevrouw, zeet blij’,
zag d’r dokter,
‘geer wit, ich bin zelf derbij
en loop mit ‘t geweer
altied sjoeën in de rij’. 

‘Mit uche man is nik aan de hand,
deë is zieër good bie versjtand,
al zouwt geer ‘t waal wille
veur dem höb ich 
gein druppe of pille’. 

‘Dat is eine man 
mit hárt veur de zaak
had veur ‘t sjutte leëve gooje sjmaak,
deë man van uch geet ‘t gans good
deë had ‘t echte sjutteblood !’

Banholt, mei 20�0
Frans Stollman
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Column

Decor
De schutterij heeft, door de 
eeuwen heen voor- en tegen-
standers gehad, gebalanceerd 
op de smalle grens tussen 
sociaal welzijn en uitwassen. 
Telkens zorgen de schutters 
voor onrust bij de geestelijke 
en wereldlijke overheden die 
met lede ogen toezagen hoe zij 
zich tijdens hun sociale acti-
viteiten en feesten losrukten 
van voorschriften, normen en 
regels. Of het nu de protes-
tantse Hollanders waren of de 
R.K.-pastoors: het vogelschie-
ten werd verboden en schut-
terijen mochten geen proces-
sies meelopen of ze moesten 
zich onderwerpen aan strenge 
regels. Ook de Fransen hebben 
de schutterijen verboden en 
van de Duitse ‘Kulturkammer’ 
in de Tweede wereldoorlog 
mocht het ook al niet. Ook 
mensen uit het dorp zoals de 
dames en heren notabelen 
keken in vroeger jaren neer op 
de schutters. En toch gingen 
de schutters gewoon door 
met hun bezigheden, tegen 
de stroom in. Op dit moment 
is het tegenovergestelde aan 
de gang; de schutters worden 
doodgeknuffeld door ‘onze’ 
overheden. Ze zijn opeens hét 
symbool voor mooie sociale 
verhoudingen, verdraagzaam-

heid, vriendschap en cultuur. 
Zelfs de koningshuizen van 
België en Nederland komen 
op onze feesten. En dat terwijl 
ze ons eeuwen lang verguisd 
hebben. 

Maanden geleden werd opeens 
de vraag gesteld: hoe moet 
het dan met de toekomst? 
Schutters kennen deze vraag 
al jaren. Al eeuwen lang zijn er 
magere jaren geweest. Meestal 
moesten we ophouden van 
dezelfde autoriteiten die zich 
nu zorgen maken over onze 
toekomst. Vaak ook werden er 
van buiten regels aan de schut-
terij opgelegd waardoor het 
authentieke karakter veran-
derde en leden geen zin meer 
hadden om aan de nieuwe 
verwachtingen te voldoen. Het 
ging gelukkig steeds over uiter-
lijkheden en niet over de ware 
aard van de schutterij.

Zelfs het feit dat mensen geen 
lid zijn, is op dit moment geen 
belemmering om zich met het 
bestaan van de schutterij te 
bemoeien. Steeds meer komt 
de vraag om dingen te doen 
die totaal vreemd zijn voor een 
schutterij zoals het openen van 
industrieterreinen of winkels. 
Maar ook op boomplantdag 
of de landelijke molendag. 
Vind je het dan gek dat leden 
ermee dreigen op te houden? 
Iedereen moppert, vooral de 
jongere leden. Zij willen graag 
in de schutterij vanwege de 

kameraadschap en niet voor 
dit soort maatschappelijke 
flauwekul.

Tijdens zo’n moppersessie was 
er een schuttersvergadering. 
Er was een uitnodiging om bij 
een begrafenis van een van de 
notabelen uit het dorp met 
de hele schutterij aanwezig te 
zijn. De overledene was ooit 
bij een schuttersbegrafenis 
en vond dat erg indrukwek-
kend. We zouden er veel geld 
voor krijgen. Meer dan dat 
we met erelidkaarten konden 
ophalen. Met de opmerking: 
‘is de dooie soms lid van de 
schutterij’, sloot de secretaris 
de enveloppe. Aanvullend zei 
onze voorzitter: ‘Wij zijn geen 
decor in een toneelstuk van 
een ander. We zijn schutters!’ 
Daarmee was alles gezegd en 
iedereen begreep het.

Ik herinner me ook het vol-
gende: het bestuur mailde 
of we zondagmiddag bij de 
opening van de nieuwe aankle-
ding van de winkelstraat wilde 
zijn; de hele schutterij, in vol 
ornaat. De burgemeester had 
er persoonlijk om gevraagd. 
De meningen werden gepeild. 
Bijna niemand voelde er iets 
voor. Sommigen hadden 
geen tijd, anderen zeiden dat 
ze moesten werken, en zo 
waren er nog meer smoes-
jes. Conclusie: ‘we doen niet 
mee. Ondanks de druk van de 
gemeente’. Ook Harie, de beste 

schjut reageerde: ‘Wat een 
onzin, wij gaan naar schutters-
feesten en niet naar een nieu-
we aankleding van de straat. 
Maar ik heb het zondag erg 
druk.’ ’s Avonds kwam ik met 
Harie aan de praat. Natuurlijk 
aan de toog. Ik vertelde dat 
ik thuis aan het klussen was 
en dat het mij niet gelukt was 
om een deur goed af te han-
gen. Harie, onze timmerman 
reageerde meteen. ‘Ik kom je 
zondag wel even helpen, ik heb 
toch niets te doen. Binnen de 
kortste tijd hangt die deur. Dat 
kun jij toch niet met je kan-
toor vingertjes.’

Kameraadschap is de toekomst 
van de schutterij. Net zoals het 
dit al eeuwen is. Het gaat niet 
om allerlei externe maatschap-
pelijke verplichtingen waar 
schutterijen meer en meer aan 
moeten meedoen. Schutters 
zien liever af van dit soort 
aangeprate maatschappelijke 
bijdrages en concentreren zich 
op de oorspronkelijke waarde 
van de schutterij. De vriend-
schapsband, zorg voor anderen 
in een rare hobby.
Het derde couplet van het �00 
jaar oude Limburgs volkslied 
blijk nog altijd actueel:
‘Waar men kloek en fier van 
aard, vreemde praal veracht;
Eigen zeden, eigen schoon, ’t 
hart des volks bekoort.’
We zijn geen decor. 

  Leon Franssen
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Bielemantreffen: Grevenbicht wint in Klimmen

Liefst 4� bielemannen en sap-
peurs uit veertien schutterijen 
hadden zich aangemeld voor 
de 26e editie van dit treffen. 
Gastheren van dit jaarlijks 
evenement waren ditmaal de 
bielemannen van de 500-jarige 
Broederschap Sint-Sebastianus 
Klimmen, die een jaar tevoren 
in Sint-Geertruid als winnaars 
van dit festijn uit de bus waren 
gekomen.
Het was een schitterend gebeu-
ren, een combinatie van kracht 
en vermaak. Na ontvangst 
met koffie en echte Limburgse 
vlaai ging het onder begelei-
ding van de drumband van de 
Klimmense schutterij naar het 
voormalige gemeentehuis waar 
een groepsfoto werd gemaakt. 
Hier werd de gebruikelijke 
borrel genuttigd, gepresen-
teerd door een speciaal hiertoe 
uigenodigde marketentster 
van schutterij St.-Hubertus 
Ubachsberg. Vervolgens werd 
koers gezet naar de Schuttehei 
alwaar er een welkomstwoord 

volgde door voorzitter Jo 
Lambij en een gebed door 
pater Jan Bos.
 
De strijd om de felbegeerde 
Thei Heylighen trofee kon 
hierna in volle hevigheid 
losbarsten. De achttien wed-
strijden die men daar kreeg 
voorgeschoteld, varieerden 
van ludieke spellen tot pure 
krachtsport en zorgden uiter-
aard voor de nodige hilarische 
momenten. Dit tot groot 
genoegen van de vele aanwe-
zige toeschouwers. Het is nu 
eenmaal bekend dat er een 
heuse broederschap en vriend-
schap bestaat uit beide partijen 
en dat ze altijd uitkijken naar 
deze dag van het grote treffen, 

want iedereen wil die trofee 
mee naar huis nemen. Na drie 
uur bloed, zweet en tranen 
werden de scorelijsten inge-
leverd bij de telcommissie en 
konden de moegestreden deel-
nemers en hun supporters zich 
terugtrekken in de feesttent 
waar twee soorten stamppot 
en een drietal vleesgerechten 
garant stonden voor een over-
heerlijke warme maaltijd. Na 
een ludiek optreden van Prins 
Remy I met zijn imitatie van 
Dieter Koblenz werden de prij-
zen bekend gemaakt. De stoere 
binken kampten met gierende 
zenuwen over wie er zal win-
nen en wie het treffen volgend 
jaar mag organiseren.

De jeugdbielemennekes kwa-
men het eerst aan bod, met 
volgende resultaten: winnaar 
van de jeugd wisselbeker werd 
Yannick Kunz van Jonge en 
oude Nobele Valkenburg, 
die een enorme wisselbeker 
in ontvangst mocht nemen; 
2. Lars Raven, St.-Hubertus 
Ubachsberg; 3. Brian Pisters, 
Nobele Valkenburg; 4. Youri 
Foppen en 5. Twan Peters, bei-
den ‘Heilig Kruis’ Grevenbicht; 
6 en 7. Zeppe en Joppe 
Kauwenberg, St.-Stephanus 
Dieteren. 
 
Hierna kwamen de echte span-
ningen voor de stoere mannen, 

KLIMMEN – Tijdens 
het grote Bielemannen- 
en Sappeurstreffen in 
Klimmen op zaterdag 
18 september jl. wisten 
de bielemannen van de 
Grevenbichtse schutterij 
Broederschap van het 
‘Heilig Kruis’ de eerste 
prijs in de wacht te slepen.

g  Voor het presenteren van een borrel is een 
marketentster onontbeerlijk. g  ’n Soort volleybal, maar dan anders. g  Voor de kids was er een legpuzzel – in stijl.

g  Tableau de la troupe.
   

Limburgs Schutterstijdschrift 89 28 December 2010



Limburgs Schutterstijdschrift 89 December 201029

‘wie o wie?’. De vijf hoogst 
geklasseerden moesten naar 
voren komen en vernamen de 
door hen behaalde score. De 
twee sterkste en beste man-
nen die als laatste genoemd 
werden, waren de bielemannen 
van het ‘Heilig Kruis’. Dit zijn 
de gebroeders Harold (koning 
20��) en Jack Peters. Onder 
groot applaus en met tranen in 
hun ogen mochten zij de naar 
haar overleden man genoemde 
wisseltrofee in ontvangst 
nemen uit handen van mw. 
Heylighen, met de woorden: 
‘Gefeliciteerd met jullie grote 
overwinning en tot ziens in 
Grevenbicht!’.

De uitslag van de stoere man-
nen is als volgt:
�. ‘Heilig Kruis’ Grevenbicht.
2. St.-Jan Grubbenvorst.
3. Eendracht Grevenbicht.
4. St.-Joseph St.-Geertruid.
5. St.-Antonius Slek-Echt.

Omdat de bielemannen van 
Klimmen op voorhand van 
mening waren dat dit eve-
nement géén verliezers zou 
kennen, hadden zij tenslotte 
voor elke deelnemer een zelf 
vervaardigd ‘bielemenneke’ in 
petto.

  Jean Arntz, Grevenbicht 
en Wiel Leunissen, Klimmen

Foto’s: Lieske Leunissen

g  Van dik hout … g  De winnaar Yannick Kunz torste een beker  
mee naar Valkenburg.

g  Bielemannen Harold en Jack uit 
Grevenbicht.

g  Spijkerpoepen in een flesje.
g  Er klinkt een bel over het 

gemaaide heuvelland.

Uit de oude doos
Het Limburgs Schutterij-
museum is in bezit van 

honderden foto’s van vele 
schutterijen. Maar soms 
weten we helaas niet welke 
schutterij gefotografeerd is. 
Daarom vraagt het LSM de 
hulp van de lezers van het 
Schutterstijdschrift om tel-

kens een of meerdere foto’s 
te identificeren. Mocht u een 
schutterij herkennen op een 
of meerdere foto’s, dan kunt u 
de naam van de schutterij met 
het bijbehorende nummer van 
de foto (�, 2, 3 etc.) mailen 
naar j_schers@hotmail.com. 
Helemaal mooi is het natuur-

lijk als u ook nog afzonder-
lijke schutters op de foto kunt 
identificeren. Laat u het ons 
zo specifiek mogelijk weten? 
Het schutterijmuseum dankt u 
alvast hartelijk!

  Joost Schers

Foto 3Foto 2Foto 1
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Oprichting van De Jonge Schutterij Maasmechelen
MAASMECHELEN – Het is winter. De kerst- en 
nieuwjaarsperiode zijn net voorbij en als ik door 
het raam tuur, zie ik dat het landschap bedolven is 
onder een dik sneeuwtapijt; bovendien vriest het dat 
het kraakt. Voor de volgende dagen voorspellen de 
meteodiensten een ware sneeuwstorm en raden zij 
aan om niet de baan te doen als dit niet echt nodig 
is. Brrr … wat een rotweer denk ik bij mezelf terwijl 
mijn blik afdwaalt naar de wandkalender in de keuken. 
Aanstaande vrijdag, afspraak met de ‘Oude Garde’ staat 
daarop te lezen.

Het is immers 50 jaar gele-
den dat onze schutterij, Sint 
Monulphus & Gondulphus 2 
Maasmechelen, werd opge-
richt (december �959). Geen 
evident gegeven om een schut-
terij op te starten zonder een 
voldoend aantal leden, zonder 
uniformen, zonder trommel-
gerief en zonder vuurwapens. 
Reden om een gesprek te 
voeren met enkele leden die 
mee aan de wieg stonden en/of 
de eerste levensjaren van de 
schutterij beleefd hebben.

Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog was het verbo-
den om over vuurwapens te 
beschikken. De wapens van de 
schutterij werden tijdens en 
na de oorlog zorgvuldig ver-
borgen tot de oprichting van 
de voormalige schutterij Sint-
Monulphus en Gondulphus 
Maasmechelen in �956. De 
broers Theo en Jaak Salden zo 
ook Hubert Bemelmans, allen 
jonge twintigers, traden toe tot 
de schutterij. Eveneens in �956 
werd Theo Salden de eerste 
naoorlogse schutterskoning.

Enkele jaren later, in �959, 
verlieten �8 personen de 
schutterij na een onenigheid. 
Enkele maanden later, op 
�3 december �959, kwamen 
ongeveer 25 à 30 personen 
samen voor een eerste verga-
dering alsook de vorming van 
een eerste bestuur. Vanaf toen 

kende de voormalige gemeente 
Mechelen aan de Maas twee 
schutterijen, namelijk Sint-
Monulphus en Gondulphus 
� en 2, beter bekend als de 
‘Oude’ en de ‘Jonge’ schutterij. 
De allereerste koning van De 
Jonge Schutterij was Jan Maes 
na lottrekking onder de aan-
wezige schutters.

De broers Theo en Jaak Salden 
samen met Jean Wevers 
beschikten over een eigen buks 
die ze aankochten voor een 

bedrag van �0.000 frank via 
een financiering van �00 frank 
per persoon en per week. Geen 
sinecure voor jonge knapen 
die graag een stapje in de 
wereld wilden zetten.

1960: een cruciaal jaar 
voor de doorstart
De eerste stap was een aan-
vraag als lid van schuttersbond 
Maas en Kempen maar dat 
was toentertijd niet mogelijk 
wegens te veel schutterijen. De 
Jonge Schutterij was bijgevolg 
beperkt tot deelname aan 
vrije prijsschietingen alsook 
de grote muziekfeesten van 
lokale fanfares. Bij de schut-
terij Sint-Hubertus Aldeneik 
(Maaseik) kochten ze twee-
dehands uniformen aan. Het 
trommelgerief voor ongeveer 
tien tamboers kochten ze aan 
met geld afkomstig van de 
opbrengst van een reuze-bal, 

kienavond en tombola. Het 
schietterrein aan de Zandstraat 
werd gepacht van de kerk-
fabriek voor een bedrag van 
�00 frank per jaar. Op het 
schietterrein kwamen drie 
schietbomen en een materi-
aalkot voor de opslag van de 
harken. Het koningszilver, 
bestaande uit een zilveren 
vogel en zilveren plaat met 
naamgravure van de stichters 
op de achterzijde, kostte 3.000 
frank bij een juwelier in Bilzen. 
Het koningszilver breidde uit 
met een vergulde halve maan 
via een ‘onbekende’ schen-
king uit het dorp Kotem. De 
vlaggenstok bestond uit de 
bast van een bonenstaak. De 
vlag zelf was eigenhandig en 
tweezijdig geborduurd door 
Nelly Thoné. Tijdens het eer-
ste koningsvogelschieten in 
�960 was die slechts aan één 
zijde geborduurd. Tijdens de 
optocht door de straten tijdens 
het allereerste koningsvogel-
schieten riep men vanaf de 
zijkant: ‘hei, do steit niks op 
die vlag’. Hierop repliceerde de 
vlaggendrager: ‘jawel, maar de 
steis aan de verkièrde kant van 
de weeg’. Acht originele doch 
onbruikbaar gemaakte Franse 
paradegeweren kochten ze bij 
een wapenmaker te Lanaken. 
De sabel van de commandant 
was persoonlijk aangekocht 
door Jean Wevers. Hubert 
Beugels was de eerste voorzit-
ter van de schutterij, Theo 
Salden de eerste tamboer-
majoor en Kamiel Hensen de 
eerste vlaggendrager.
In �96� werd De Jonge 
Schutterij lid van schutters-
bond De Maasvallei.

In �964 besloot het toenmalige 
bestuur om een dertigtal nieu-
we uniformen aan te schaffen 
met geleend geld. Tot drie 

g  Om de uniformkeuze te bepalen toog een bestuursdelegatie tot 
drie maal toe naar het oorlogsmuseum in het Jubelpark te Brussel. 
V.l.n.r.: Theo Salden, Jan Hamers, Jean Wevers, Jan Salden, Marcel 
Snyders, Christ Dedroog en Jaak Salden. Achteraan bij het kanon 
Pierre Salden.
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maal toe bezocht een delegatie 
van de schutterij het oorlogs-
museum in het Jubelpark te 
Brussel. Ze ontvingen kaarten 
met daarop foto’s van bestaan-
de Belgische uniformen. De 
uiteindelijke keuze voor het 
uniform van de manschappen 
is gebaseerd op het uitgangs-
tenue �9�0 van de Belgische 
grenadiers (granaatwerpers). 
Het uniform voor de tam-
boer-majoor en trommelaars 
is gebaseerd op dit van ‘grote 
tenue �9�3’. Tijdens het laatste 

bezoek aan het oorlogsmu-
seum ging een kleermaker uit 
Neeroeteren mee om schetsen 
te maken van het gekozen uni-
form. In �965 werd voor het 
eerst uitgetreden in de nieuwe 
uniformen.

Nieuwe uniformen en 
vaandel
In �969, op Paasmaandag, 
overhandigde het voormalige 
gemeentebestuur Mechelen-
aan-de-Maas een nieuw 
vaandel aan de schutterij. Het 

g  De optochtfoto dateert van in de periode 1960-1964. De foto toont de eerste uniformen, tweedehands 
aangekocht bij de schutterij Aldeneik (Maaseik). De tamboer-majoor is Theo Salden, de enige oprichter in 
leven en nog steeds geüniformeerd als officier en actief als buksmeester en ononderbroken bestuurslid sedert 
1956 (drie jaar bestuurslid bij de ‘Oude’ schutterij en 50 jaar bij ‘De Jonge’ schutterij).

ontwerp was van de hand 
van Hubert Donders. Pastoor 
Wellens wijdde de vlag in de 
kerk van Proosterbos (paro-
chie te Maasmechelen).

Bovenstaand relaas is mij ver-
teld door Jaak Salden, Johny 
Hamers, Jan Salden, Hubert 
Bemelmans, Theo Salden en 
Martin Salden in aanwezigheid 
van huidig voorzitter Emiel 
Soetens. 

Tegenwoordig kampt het 

schutterswezen met een ver-
strengde regelgeving op het 
gebied van schieten en milieu. 
Toch ben ik van mening dat 
de oprichting van een schut-
terij, vijftig jaar geleden, niet 
gemakkelijker is geweest dan 
dit vandaag het geval zou zijn. 
Organisatiefaciliteiten waren 
amper voorhanden: indertijd 
werden bijvoorbeeld grote 
blokken ijs in juten zakken 
met de fiets vervoerd als koe-
ling voor bier en frisdranken. 
De vermelde bedragen in 
bovenstaand artikel zijn ter 
informatieve titel maar geven 
wel een duidelijk beeld van 
de gebrachte financiële opof-
feringen en ontzeggingen. 
Dergelijke onderneming kan 
enkel tot stand komen door 
een groep van eensgezinde 
enthousiastelingen (lees fana-
tiekelingen?).

In vergelijking met andere 
schutterijen/gilden die hun 
oorsprong vinden in de �6de 
à �7de eeuw, is onze schutterij 
dus nog vrij ‘jong’. Het is van 
primordiaal belang voor het 
huidige bestuur om het werk 
van twee generaties lang in 
stand te houden en te kaderen 
binnen de evolutie van een 
veranderende maatschappij. 

 Verheyen Jacky

Van het eerste uur
In de historie van schut-
terij HH. Monulphus & 
Gondulphus 2 Maasmechelen 
zijn de broers Theo Salden en 
Jaak Salden in de ‘spotlights’ 
geplaatst als oprichters en 
mensen-van-het-eerste-uur. 
Meer dan vijftig jaar na de 
oprichting zijn de broers Theo 
en Jaak – schutters in hart en 
nieren – nog steeds van de 
partij. Bewijs hiervan is de eer-
ste erekruis schietwedstrijd te 
Bocholt op 22 mei 20�0 waar 

zij �02 bölkes van de hark wis-
ten te schieten zonder misser. 
Op de foto zien we links voor 
officier Theo Salden met naast 
hem de bijna tachtigjarige Jaak 
Salden. Achter v.l.n.r. voorzit-
ter Emiel Soetens, comman-
dant Jacky Verheyen en koning 
Kris Snyders. Voor deze laatste 
twee was dit het eerste erekruis 
ooit. Het aantal erekruizen 
voor de broers Theo en Jaak is 
ontelbaar.



MAASNIEL – De Nederlandse 
Bond voor Tamboer-majoors 
(NBvTM), die uit de drum-
bands in de schutterswereld 
is voortgekomen en eerder 
is voorgesteld (zie LS 80, 
7), hield een Nederlands 
Kampioenschap. Het doel 
van de bond is om tamboer-
majoors te verenigen en te 
bewerkstelligen dat zoveel 
mogelijk hetzelfde systeem 
als uitgangspunt dient. 
Hiertoe worden oefenmid-
dagen gehouden op het gebied 
van houding en show. Er is 
aandacht voor loophouding, 
showmarcheren, exercitie en 
vanzelfsprekend de stoktekens, 
die conform militair systeem 
uit zijn te voeren.
Op grond van het door de 
NBvTM bepaalde tamboer-
majoor systeem werd op 
zaterdag 28 augustus het eerste 
individuele kampioenschap 
georganiseerd. Deze vonden 
plaats op het schuttersterrein 
van schutterij St.-Urbanus 

Maasniel. De beoordeelde 
wedstrijden bestonden uit 
de onderdelen: �. standaard 
(beheersing van de methode) 
en 2. showgedeelte.  
Het mag weinig verbazing 
wekken, dat Louis Swelsen, 
de tamboer-maître die als 
voortrekker optreedt en door 
wie de gehanteerde methode 
werd samengesteld, hoge 
ogen wierp. Hij werd op beide 
onderdelen winnaar en daar-
mee vanzelfsprekend ook all-
round kampioen. 

Voorts worden 
de Nederlandse 
Kampioenschappen 
op 27 augustus 20�� 
al aangekondigd.

Foto’s: Fred Vliegen

 Luc Wolters

Kampioenschap Tamboer-majoors

g  Diverse tamboer-majoors traden aan voor het kampioenschap.

g  Gastgevers namens  
St.-Urbanus Maasniel waren 
vader en zoon Koelen.

g  Buiten deelname … nog even.

g  Allround kampioen (standaard én show) werd Louis Swelsen.

De uitslagen:
Standaard: 
�.  Louis Swelsen  

(schutterij Born)
2.  Wil Koelen  

(schutterij Maasniel)
3. Theo Speetgens
4. Bert Crompvoets
5. Henry Jongen

Standaard Jeugd:
�.  Joeri Kalkhoven  

(harmonie Born)

Show:
�.  Louis Swelsen  

(schutterij Born)
2.  Wil Koelen  

(schutterij Maasniel)
3.  Henry Jongen
4.  Wim Derksen  

(drumfanfare Heel)
5.  Michael Beugels  

(schutterij Oirsbeek)

Allround kampioen
�. Louis Swelsen
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Schuttersfeestdag in Houthem
HOUTHEM – Zaterdag 4 september werd een prachtige 
zonnige schuttersfeestdag voor de Houthemse schutterij 
St.-Martinus. Voorafgaand aan het jaarlijkse traditionele 
koningsvogelschieten en het schieten op de burgervogel 
werd de schutterij bijzonder verrast. De schutterij 
ontving namelijk uit handen van de heer Royen van het 
Coöperatiefonds van de Rabobank Maastricht e.o. een 
cheque ter waarde van maar liefst 5.000 euro voor de 
realisatie van de wettelijk benodigde kogelvanger, die op 
het Houthemse sportcomplex wordt geplaatst. Met deze 
ruimhartige bijdrage van deze betrokken bankrelatie is 
de financiering van de gezamenlijke oefenlocatie voor 
de Houthemse en Valkenburgse schutters bijna rond. 

Koninklijke Onder-
scheiding Pierre Dullens
Tijdens de opening van het 
koningsvogelschieten bleek 
wethouder Thijssen ook een 
hele bijzonder verrassing in 
petto te hebben. Toen hij 
tijdens zijn speech de ambts-
keten als loco-burgemeester 
omhing werd het muisstil 
op de schuttersweide. Pierre 
Dullens bleek degene te zijn 
die hij in het zonnetje wilde 
zetten voor jarenlange inzet 
voor zijn schutterij en de 
handbalvereniging Iason. 
Pierre ontving temidden van 
zijn schutterij en zijn eigen 
schuttersfamilie met dochters 
en kleinkinderen een konink-
lijke onderscheiding. Voor 

ruim veertig jaar actief zijn 
in de schutterij als technisch 
coördinator, bestuurslid, tam-
boer-maître, jeugdcoördinator 
en officier werd hij beloond. 
HV Iason ondersteunde de 

aanvraag van harte vanwege 
zijn jarenlange inzet voor het 
jaarlijkse internationale hand-
baltoernooi. Pierre is een niet 
meer weg te denken persoon 
in de Houthemse gemeen-
schap en het verenigingsleven 
in het bijzonder.

Koningen
Toen de strijd om de konings-
titels eenmaal kon beginnen 
bleken de schutters bijzonder 
trefzeker en waren er eerder 
dan verwacht nieuwe koningen. 
Bij het burgervogelschieten had 
oud-lid Math Roumans voor de 
tweede opeenvolgende keer het 
geluk aan zijn zijde. Volgend 
jaar lonkt voor hem de titel 
burgerkeizer. 

Bij het koningsvogelschieten 
was na een spannende strijd 
Wim Derks degene die het laat-
ste stukje van de houten vogel 
naar beneden schoot en schut-
terskoning werd. Samen met 
zijn dochter Yvette en bordjes-
draagster Naomi Selten zullen 
zij komend schuttersseizoen 
het trotse middelpunt zijn van 
hun schutterij. Een bijzondere 
eer en genoegen omdat zij de 
twintig deelnemende schut-
terijen aan het schuttersfeest 
op zondag 5 juni 20��0 vanaf 
het kiosk mogen begroeten en 
ontvangen. Meer informatie en 
fotoreportage op www.schut-
terijhouthem.nl 

 Maurice de Lange

g  De Koninklijk Onderscheiden 
Pierre Dullens.

g  Burgerkoning Math Roumans en koningspaar Wim en Yvette Derks.

Lommelaar Roger Boons wint Nationaal Koningschieten
LONTZEN – Op 3 oktober  
vond in Lontzen de �7e 
editie van het Nationaal 
Koningschieten plaats. Liefst 
75 koningen uit alle disciplines 
namen deel en schoten met 
een buks naar de houten vogel. 
Ook onze drie Lommelse 
schuttersgilden waren goed 
vertegenwoordigd en zetten 
onze stad op de kaart. Roger 
Boons van de St.-Jozefgilde 
uit Lommel Kolonie schoot 
immers de laatste splinter stuk 
en kroonde zich hiermee tot 
Nationaal Koning 20�0.

g  Roger Boons van de St.-Jozefgilde uit Lommel Kolonie werd Vlaams 
Nationaal Koning 2010.  Foto: Fred Vliegen

Ook de St.-Sebastiaangilde uit 
Lommel mocht twee prijzen 
in ontvangst nemen. Dit was 
de grootste en mooiste groep 
tijdens de optocht en sleepte 
de prijs voor het mooiste defilé 
in de wacht. Het spreekt voor 
zich dat dit gevierd moest 
worden. Bij aankomst in 
Lommel kwam burgemeester 
Peter Vanvelthoven de nieuwe 
koning feliciteren met de 
behaalde trofee.

Tekst ontleend aan:
www.toerismelommel.be
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‘Minstens één maal koning zijn van de schutterij’
MAASMECHELEN – Op 
zondag 5 september hield 
schutterij HH. Monulphus en 
Gondulphus 2 haar jaarlijkse 
koningsvogelschieten. Om 
�3h45 vertrokken 33 leden 
in uniform aan de kantine 
op het schietterrein voor de 
optocht door de nabijgelegen 
woonwijk. Na de ontbinding 
hiervan ontving Tony Snyders 
uit handen van de voorzitter 
een zilveren schild wegens het 
behalen van twee ‘erekruizen’ 
tijdens het vorige jaar. Nadien 
ontving het koningspaar, Laura 
en Tim Snyders, een diploma 
en meerdere trofeeën voor hun 
prestaties op bondsfeesten en 
LDS. Na het afnemen van het 
koningszilver, pluim en sabel 
bij huidig koning Kris Snyders 
kon de strijd om de koningsti-
tel aanvangen.
Elf heren, ouder dan zestien 
jaar, streden om de felbegeerde 
koningstitel. Dit aantal was 

onverhoopt hoger dan voor-
gaand jaar. Het vogelschieten 
werd een poos gestaakt om de 
ontknoping te volgen bij het 
jeugdschieten, waar zich vijf 
gegadigden inschreven.

Jeugdkoning
De koningsvogel voor de jeugd 
werd volledig eigenhandig ver-
vaardigd en getekend (op een 
houten plaat) door Madeleine 
Salden. Op de tekening zagen 
we drie koolmeesjes eten van 
een voedselbol, opgehangen 

aan de tak van een boom. De 
jeugdleden schoten beurt om 
beurt met de luchtkarabijn. 
Bedoeling was om de onder-
ste helft van de houten plaat 
te scheiden van de bovenste 
helft. Op een gegeven moment 
wiebelde de onderste helft 
van de plaat fel heen en weer. 
Nog twee schutters waagden 
hun kans maar de plaat bleef 
hangen. Uiteindelijk eiste 
Kristof Verheyen de titel van 
jeugdkoning op door de vogel 
naar beneden te doen vallen. 
Tijdens de kerstviering van 
de schutterij zal Kristof een 
zilveren schild ontvangen als 
blijvend aandenken.

Schutterskoning
De elf kandidaten voor de titel 
bij de volwassenen schoten, 
zoals gebruikelijk, gelijktijdig 
met twee buksen op de vogel, 
die bewust minder ‘zwaar’ was 
vervaardigd door buksmeester 

Theo Salden. Na �82 scho-
ten wist Emiel Soetens de 
vogel naar beneden te halen. 
Voor Emiel, voorzitter van de 
schutterij, is dit de eerste titel. 
Samen met partner en tevens 
marketentster Sarah Spruyt 
vormen zij het koningspaar 
20��. In een eerste reactie na 
de installatie als nieuwe koning 
opperde Emiel de wens dat 
elke schutter zich minstens één 
maal tot koning van de schut-
terij zou kunnen kronen. 

 Verheyen Jacky

g Jeugdkoning Kristof Verheyen.

g Koningspaar Sarah Spruyt en 
Emiel Soetens.
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Koningschap met dank aan buksmeester
 door Guido Eerlings

BOCHOLT – Traditioneel is 
op �5 augustus het vogelschie-
ten te Bocholt. De weergoden 
waren ons wederom goed 
gezind. Onder een helder-
blauwe hemel mochten we 
met fierheid door de dorps-
kom trekken. Dit jaar met 
onze nieuwe uniformen. Op 
de gekende terreinen van den 
Damburg waren er weer de 
gekende speeches. Doch dit 
jaar was die van onze burge-
meester wel bijzonder, een 
aangename verrassing. Een 
clublokaal zal er nu zeker 
komen en nog wel achter de 
schietbomen, zodat de sup-
porters vanuit de kantine de 
wedstrijden kunnen volgen. 
Dit kan alleen maar ten goede 
komen van het verenigings-
leven. Hierover een volgende 
keer meer, maar nu terug naar 
het vogelschieten.
 

Nadat het eerste schot gelost 
was, leek het of een gat in het 
luchtruim was geschoten, want 
het water viel met bakken uit 
de lucht. Een domper op het 

feest, maar er werd gewoon 
verder geschoten. Die vogel 
moest eraf en dat ging dit jaar 
wel erg snel dat het haantje 
tuimelde. Normaal worden 
op die ring een �60-tal kogels 
verschoten. Maar met zo’n 
schutters moest het wel snel 
gaan. Dat ze bij Bocholt goed 
aan het schieten zijn, hoeft 
geen betoog meer. Derde op 
het OLS is niet niks; dat is er 
verdorie kortbij zijn! Onlangs 
werd de Beker Maasvallei nog 
naar Bocholt gehaald met 8� 
schoten per schutter. Die van 
Bocholt zijn goed bezig; hoe 
kan het ook anders met zo’n 
leer- en buksmeester Harry 
Ooms. Bij het vogelschieten 
was het na �04 schoten zover. 
25 Schutters namen deel, 20 
echte schutters en 5 afhakers 
toen het spannend begon te 
worden. Betty Perceval was 
de gelukkige schutter die de 
koningstitel 20�� op haar pal-
mares mag schrijven. Dat zij 

een goede schutter is, weten ze 
bij Bocholt wel. Pas één jaar lid 
en nog nooit eerder met een 
buks geschoten, toch al een 
erekruis schieten, is niet niks. 
Toch een goede leermeester, 
die Harry. 

Hierna konden de tombo-
laschutters onverwacht snel 
onder de buks om een prijs 
naar beneden te schieten. 
Ondanks de regen werd dit 
ook een succes. Zou het aan de 
drang liggen om met de zware 
buks te schieten dat men al dat 
water trotseert? Ondertussen 
verzorgden de schuttersleden 
het volledige feest, van tappen 
tot afwassen en de barbecue. 
Ook was Fred (skippy on tour) 
wederom te gast, met dank 
voor zijn foto’s!

Foto’s: Fred Vliegen

g  Het kersverse schuttersbruids-
paar Dorien Jansen en Kurt 
Hendiks.

g  Burgemeester Jean Paul 
Peuskens deed de Bocholter 
schutters een toezegging.

g  Het gelukkige koningspaar 
2010 Betty Perceval en Dirk 
Geeraert.

Adreswijziging 
secretariaat
Schutterij St.-Ansfried 
Thorn
Schoolstraat 5
60�7 CX Thorn
Tel. 0475-2�2267

Vernieuwde website
In Kaulille is de website 
van Sint-Joris Kaulille 
aangepast en uitgebreid 
door Toon Verlaak.
De site is te vinden op:  
www.sintjoriskaulille.be

Te koop

Bij Sint-Trudo Opitter 
zijn twee buksen, kali-
ber �6, te koop, even-
als acht trommels. De 
prijs is nader overeen te 
komen. Contact: Lambert 
Thielens, Itterplein 7 bus 
��; 3960 Opitter-Bree (B.), 
tel. 089-8662�8.



KERKRADE – Een bezoek van de kroonprins is per 
definitie een bijzonderheid. Op 17 augustus haalde 
Willem-Alexander oeroude familiebanden van de 
Oranjes met de hertogen van Limburg aan. Hij werd 
bij de abdij Rolduc welkom geheten door kerkelijk en 
wereldlijk gezag. De Prins van Oranje bezocht Rolduc 
op basis van een door het St.-Catharinagilde Holz-
Kerkrade ontplooid initiatief.

Twee redenen lagen aan het 
bezoek van Willem-Alexander 
aan Rolduc ten grondslag. 
Hij nam er de langeafstands-
wandeling Hertog Limburg 
Wandelpad in gebruik. Dit 
loopt van Rolduc naar het 
vestingstadje Limbourg-
sur-Vesdre in de Belgische 
Ardennen, waar het stamslot 
van de hertogen van Limburg 
staat. Bovendien voeren de 
Oranjes de titel ‘hertog van 
Limburg’, waarvan er destijds 
enkelen in de kloosterkerk 
te Rolduc begraven zijn. Op 
grond van die relatie hebben 
diverse koninklijke bezoeken 
plaatsgevonden aan de in ��04 
gestichte abdij.

Bij aankomst werd de kroon-
prins behalve door bisschop 
Frans Wiertz ook door gouver-
neur Leon Frissen en burge-
meester Jos Som van Kerkrade 
welkom geheten. Voorzitter 
Frits Sprokel van het 
Catharinagilde, dat het Hertog 
Limburgpad heeft geïnitieerd 

en uitgezet, hield een uiteen-
zetting over de achtergronden. 
De prins wachtte vervolgens 
een vendelhulde van het gilde 
dat met vendels van de diverse 
abten van Rolduc is uitgerust. 
De prins viel in de abdij onder 
meer een toelichting op het 
belang van Rolduc en op het 
Hertog Limburgpad ten deel, 
waarna de ontvangst met een 
borrel voor genodigden werd 
besloten. 

 Luc Wolters

Foto’s: Rob Hamers

g  Het St.-Catharinagilde kent 
onder meer een vendel van de 
hertogen van Limburg.

g  De kroonprins in gesprek met 
v.l.n.r. de gouverneur, de bur-
gemeester en de bisschop.

g  De Prins van Oranje en de 
koning van het Catharinagilde.

g  Z.K.H. Willem Alexander onthulde met gildepreses Frits Sprokel een 
gedenkzuil b.g.v. de 100e geboortedag van wijlen koningin Juliana.

St.-Catharinagilde verwelkomt kroonprins
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De heer Van Neer verricht al 
vele jaren vrijwilligerswerk. 
Zijn actuele verdiensten 
hebben betrekking op zijn 
activiteiten voor schutterij 
St.-Antonius Slek. Hij verzorgt 
onder meer de PR- en recla-
mewerkzaamheden tijdens het 

jaarlijks vogelschieten en de 
bondsschuttersfeesten. Ook 
verricht hij de nodige onder-
houdswerkzaamheden aan het 
schietterrein en vervaardigt hij 
schietbomen en vlaggenmas-
ten. In �99� was de heer Van 
Neer voorzitter van de stich-

ting ZLF Slek, een cultureel 
evenement met zo’n 25.000 
bezoekers. 
Binnen de KNVB District 
Zuid II vervulde Van Neer in 

de periode �97�-2009 diverse 
functies zoals coach, hoofd-
scout, leider en jeugdplan-
coördinator. Verder was hij 
gedurende verschillende jaren 
actief als gemeenteraadslid 
van de voormalige gemeente 
Echt en verrichtte hij (bestuur-
lijke) activiteiten voor de RK 
Mijnwerkersbond, fanfare St.-
Joseph in Pey, carnavalsvereni-
ging De Aester Sjaelen Uul Pey 
en voetbalvereniging Slekker 
Boys.

Tekst/foto:  
gemeente Echt-Susteren

Koninklijke onderscheiding H.W.H. van Neer
SLEK-ECHT – Ter gelegenheid van het jaarlijks 
koningsvogelschieten van schutterij St.-Antonius Slek 
heeft burgemeester Akkermans van gemeente Echt-
Susteren op zondagmiddag 29 augustus 2010 een 
Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Maan van 
Neer (geboren 22 februari 1939). Hij is benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau. Uitreiking vond plaats 
op het schietterrein aan de Karrebosserveldweg te Slek. 
 

g  Maan van Neer wordt gede-
coreerd door burgemeester 
Akkermans.

  

Koninklijke Onderscheiding Jan Bakkes
SINT-JOOST – Bij gelegen-
heid van het koningsvogel-
schieten van schutterij St.-Joris 
te St.-Joost heeft burgemeester 
Dieudonné Akkermans op 
zondagmiddag �9 septem-
ber 20�0 een Koninklijke 
Onderscheiding uitgereikt aan 
Jan Bakkes (geboren 22 maart 

g  De hele familie van Jan Bakkes is actief binnen Sint-Joris Sint-Joost. V.l.n.r.: Jans echtgenote 
Thea Bakkes, die al meer dan 40 jaar de uniformen van de vereniging verzorgt; Jan Bakkes; 
kleindochter Nicole Bakkes (20 jaar), koningin 2010, fluitist in het muziekkorps; kleinzoon 
Peter Bakkes (22 jaar), koning 2010, schutter; schoondochter Anita Bakkes-Ruijten, bijna 40 
jaar lid, fluitist / tamboer-maître, die sinds kort het penningmeesterschap heeft overgeno-
men; en zoon Sjack Bakkes, meer dan 40 jaar lid, fluitist, die 18 jaar secretaris is geweest en 
thans voorzitter is.

�939). Hij is 
benoemd tot Lid 
in de Orde van 
Oranje Nassau. 
De uitreiking 
vond plaats op 
het Kerkplein in 
St.-Joost.
De heer Bakkes 
verricht al vele 

jaren vrijwilligerswerk. Zijn 
verdiensten hebben betrekking 
op zijn (bestuurlijke) inzet 
voor schutterij St.-Joris te St.-
Joost. Vanaf �970 is de heer 
Bakkes actief als lid van het 
algemeen bestuur van de ver-
eniging waarvan hij sinds �980 
penningmeester is. Daarnaast 
is hij sinds 2006 als beheerder 

van het schietterrein wekelijks 
vele uren werkzaam op de 
schietlocatie in sportpark De 
Bandert. Verder heeft de heer 
Bakkes altijd de nodige hand- 
en spandiensten verricht voor 
de schutterij. 

[tekst: Gemeente Echt-Susteren]
g  Burgemeester Akkermans van Echt-Susteren 

heeft zojuist Jan Bakkes gedecoreerd.
Foto’s: website schutterij
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Bondskampioenschap RKZLSB
MHEER – Aan de vooravond 
van het laatste bondsschut-
tersfeest, dat dit jaar in Mheer 
plaatsvond, werden aldaar de 
persoonlijke kampioenschap-
pen van de RKZLSB gehou-
den.
Hieraan werd door 66 schut-
ters van A-zestallen en 23 van 
B-zestallen (of drietallen) deel-
genomen. De vereniging van 

Eys was geëxcuseerd wegens 
een uitvaart. Van het totale 
aantal van 89 deelnemers wis-
ten er twaalf het erepodium te 
bereiken. De eenvoud van het 
systeem heeft zich in de afgelo-
pen jaren bewezen. A-schutters 
moeten een score van honderd 
treffers behalen en voor B-
schutters is dit aantal op vijftig 
rake schoten gesteld. Hiermee 

hebben ze een zilve-
ren schildje behaald 
en zich gekwalificeerd 
voor de finale. Hierin 
wordt aan de hand 
van precisieschoten 
bepaald hoe het eindklas-
sement eruit zal zien. U treft 
dit bijgaand aan (met tussen 
haakjes de strafpunten bij het 
precisie schieten). Alle indivi-
duele winnaars werden daags 
erna gehuldigd door bonds-
voorzitter Pieter Scholtes.
Met de uitslagen van het 
bondsfeest Mheer erbij werd 
tevens de balans opgemaakt 

g  De winnaars in de beide 
klassen, links John Duijsengs 
(B-klasse) en John Schreurs 
(A-klasse), baancommandant 
en schietcommissie RKZLSB, 
beiden van Margraten.

A-klasse
�.  John Schreurs St.-Sebastianus Margraten (-6 en -6)
2.  Marc Beckers St.-Sebastianus Mheer (-6 en -��)
3.  Peter Lindelauf St.-Sebastianus Mechelen (-7)
4.  Peter Rosenboom St.-Mauritius Strucht (-9)
5.  Edwin Lardinois St.-Sebastianus Mechelen (-�0)
6.  Jef Douven St.-Sebastianus Mechelen (-�3)
7.  Loe Senden St.-Sebastianus Mheer (-�4)

B-klasse 
�.  John Duijsengs St.-Sebastianus Margraten (-4)
2.  Alex Ritzen St.-Maternus Wijlre (-6)
3.  Jef Notermans St.-Paulus Epen (-9)
4.  Jos Lemmerlijn St.-Sebastianus Margraten (-��)
5.  Cristian Hoenen St.-Hubertus Ubachsberg (-�3)

A-zestallen
�.  St.-Sebastianus Mechelen �07 pt.
2.  St.-Hubertus Ubachsberg �0� pt.
3.  St.-Sebastianus Margraten ��0,5 pt.

B-zestallen
�.  St.-Maternus Wijlre  ��8 pt.
2.  St.-Sebastianus Voerendaal (B�) ��7 pt.
3.  St.-Sebastianus Voerendaal (B2) ��6 pt.

Persoonlijk kampioenschap Bond EMM
STRAMPROY – Op zaterdag 
4 september 20�0 werden 
op de schietbomen op het 
schuttersterrein van schutterij 
St.-Catharina Stramproy de 
schietwedstrijd gehouden om 
het persoonlijk kampioen-

schap van de Bond EMM. 
Normaliter mogen aan deze 
wedstrijd alleen schutters deel-
nemen die in het afgelopen 
seizoen geen missers hebben 
laten noteren. De schietcom-
missie had voor dit jaar echter 

een nieuwe opzet gekozen, wat 
betekende dat iedere schutter 
van de Bond EMM mee mocht 
schieten aan deze wedstrijd. In 
totaal meldden zich om tien 
uur �72 personen, verdeeld 
over A- en B-klasse, Senioren 
en Jeugd. Dat het weer veel 
schutters behoorlijk parten 
speelde, moge wel blijken uit 
de vele uitvallers in het begin 

A-klasse:
�. G. Jeurninck St.-Sebastianus Ell 300 
2.  Mej. L. Reinders St.-Antonius Nederweert 294
3.  W. Tullemans St.-Cornelius Swartbroek �6�
4.  J. Rutjens St.-Petrus Kelpen-Oler �58
5.  F. Timmermans St.-Severinus Grathem ��6

B-klasse:
�.  J. Hoogerheide St.-Petrus Kelpen-Oler 93
2.  J. Stals St.-Catharina Stramproy 76
3.  H. Rijks St.-Nicolaas Heythuysen 55
4.  R. Naus St.-Severnus Grathem 45
5.  H. Welten St.-Nicolaas Meyel 40

g  Winnaar G. Jeurninck van 
Sint-Sebastianus Ell won het 
persoonlijk kampioenschap 
van de bond EMM.

Senioren:
�.  J. Stals St.-Lucie Nederweert ��0
2.  M. Stals St.-Sebastianus Ell �04
3.  J. Stals St.-Cornelius Swartbroek 97

Jeugd:
�.  P. Janssen St.-Lucie Nederweert 60
2.  B. van Lierop St.-Nicolaas Meyel 29
3.  J. Verjans St.-Nicolaas Heythuysen 23

van de uitslagen van de zestal-
len. Ook dit overzicht treft u 
hierbij aan.

 Luc Wolters
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Nieuw koningspaar en kogelvangers in Voerendaal

VOERENDAAL – Zondag 
5 september was weer het 
jaarlijkse vogelschieten bij 
de Koninklijke schutterij St.-
Sebastianus te Voerendaal. Het 
werd weer een sportieve en 
vooral gezellige dag. Eerst werd 
het koningspaar 20�0, Broer 
en Carmen Smeets, alsmede de 
koning van het Eregilde, Fred 
Bollen, afgehaald. In kleine 
optocht ging het daarna naar 
de feestweide. Aldaar sprak 
burgemeester Ed Sprokkel 
allen toe. Pastoor Schouten 
sprak een gebed uit , waarna 
het schieten kon starten. Na 
een zeer spannende eindstrijd 
was het Harold Peeters die zich 
koning 20�� schoot. Harold 
is sinds april �988 lid van de 

Voerendaalse schutten in de 
functie van geweerdrager. 
Verder is hij lid van de exerci-
tieploeg en was hij jarenlang 
bij de schietploeg. Voor Harold 
is het de eerste keer dat hij van 
het koningsschap mag genie-
ten. Samen met echtgenote 
Marie-José zal hij het trotse 
koningspaar 20�� vormen.

Bij het Eregilde schoot Leo 
Ummelen zich koning. Bij 
buurtvereniging ’t Baneblökske 
werd Geoffrey Somers koning. 
Bij de burgers won Daniella 
Linckens bij de dames en 
Ralph Wöller bij de heren. 
Terwijl bij de jeugd Danny 
Peeters de meeste punten 
wist te behalen, die hiermee 

voor de derde keer op rij  
Jeugdkoning werd. Hij is een 
zoon van het nieuwe konings-
paar.

Zaterdag 4 september jl wer-
den de twee kogelvangers 
officieel in gebruik genomen. 
Uiteraard werd hier een fees-
telijk tintje aan gegeven. In 
aanwezigheid van de schut-
ters, leden van het Eregilde, 
sponsoren en overige schut-
tersvrienden verklaarde bur-
gemeester Ed Sprokkel van de 

gemeente Voerendaal de kogel-
vangers officieel als ‘geopend’. 
De geestelijk adviseur pastoor 
Brouwers verzorgde de inzege-
ning. Voorzitter Jacob Gorissen 
dankte alle sponsoren voor 
hun geweldige bijdrage in de 
kosten. Zonder deze steun zou 
het een heel stuk moeilijker 
zijn geweest om deze per 0�-
0�-20�� wettelijk verplichte 
kogelvangers aan te schaffen. 
Voorzitter van het Eregilde, 
Fred Bollen, feliciteerde in een 
toespraak de schutterij met 
haar nieuwe aanwinst. Na het 
officiële gedeelte werden al 
flink wat bölkes afgeschoten.

g  Het nieuwe koningspaar 
Harold en Marie-José Peeters 
(2e en 3e v.l.) en de nieuwe 
koning van het Eregilde, Leo 
Ummelen (3e v.r.).

 

g  Jeugdkoning Danny Peeters.
 

g  Kampioenschap OLS, jeugd: 1e prijs voor Katja 
Smits, Sint-Ambrosius Kinrooi (2e v.r.), 157 scho-
ten; 2e werd Daisy Bobik en 3e Laura Vranken, 
beiden van HH. Monulphus & Gondulphus 1 
Maasmechelen, met 156 en 49 schoten. De dames 
kregen hun prijs uit handen van de president.

g  Kampioenschap OLS: 1e prijs voor Vital Weetjens 
van Sint-Elisabeth Stokkem, 2e werd Ted Scheeren 
van Sint-Joris Wessem met 708 en 707 schoten; 
beiden waren verhinderd. De 3e prijs was voor 
Wim Bidlot van Sint-Joris Wessem met 486 scho-
ten.                                         Foto’s: Fred Vliegen

van de wedstrijd. Heldere lucht 
werd afgewisseld met donkere 
wolken of felle zonnestralen; 
dit was zeker niet in het voor-
deel van de schutters, maar de 
ervaren schutters gingen stug 
door. Na 20 schoten werd er 
een korte pauze ingelast en 
werden de stopjes van �x�x� 
cm. vervangen door stopjes 
van 0,5x0,5x0,5 cm. Tegen de 
klok van �9.00 uur waren er 
nog twee personen in de strijd. 
Deze werd na het schieten van 
20 grote en 280 kleine stopjes 
beslist in het voordeel van G. 
Jeurninck.

 Thieu Timmermans, EMM

 Persoonlijk kampioenschap OLS



Jubilarissen
12½ jaar
Gerrie Nillesen-Deliége St.-Sebastianus Oost-Maarland
Hub Paffen St.-Mauritius Strucht
Tamara Wolfs St.-Sebastianus Oost-Maarland

25 jaar
Frits Baetsen  St.-Petrus Kelpen-Oler
M. Caris Breydelzonen Kessenich
René J.J.J. Dautzenberg St.-Hubertus Ubachsberg
F.Th.J.E. Delvoux St.-Willibrordus Meijel 
C.M.R. van Deursen St.-Willibrordus Meijel
Truus Heijlen-Stals St.-Barbara Tungelroy
W.M.J.M. Hendriks St.-Nicolaas Meijel
Peter Huijnen  St.-Sebastianus Oost-Maarland 
E.M. Huyerjans St.-Oda Boshoven-Weert
Patrick Janssen St.-Barbara Tungelroy 
P. Kessels St.-Willibrordus Meijel
Angelique Kloos  St.-Sebastianus Oost-Maarland
Peter J.M. Korten St.-Barbara Tungelroy 
P.W. Manders St.-Nicolaas Meijel 
H.B.J. van Melick St.-Andreas Melick
P. Pergens Breydelzonen Kessenich
Michel J.P. Raven St.-Hubertus Ubachsberg
Edwin Rutjens St.-Petrus Kelpen-Oler
Cyrille Thijssen St.-Rochus Stevensweert
Hen Versteegen-Clemens St.-Petrus Roggel
Jos M.L. Vonken St.-Hubertus Ubachsberg

40 jaar
J. Baens St.-Hubertus Manestraat
H.G.M. Briels St.-Oda Boshoven-Weert 

J.J.M. van Buggenum-Beckers St.-Nicolaas Meijel
R. Caris Breydelzonen Kessenich
S. Caris Breydelzonen Kessenich
H.P.J. Dorssers St.-Martinus Tegelen
Jan W.H. Driessen St.-Hubertus Ubachsberg
Ger H.B. Eussen St.-Hubertus Ubachsberg
J. Horyon St.-Nic. & St.-Ant. Budel
P. Joriskes St.-Hubertus Manestraat
H.P.J.M. Kessels St.-Willibrordus Meijel
Johnny de Lang St.-Sebastianus Oost-Maarland
J. Mooren Breydelzonen Kessenich
Rob C.A. Mordant St.-Paulus Epen
P.M. Spoelstra St.-Martinus Tegelen
G.M. Stultiens St.-Willibrordus Meijel
H.J. Thijssen St.-Nicolaas Meijel
J.W. Vercoulen St.-Hubertus Beringe

50 jaar
M. Deben Breydelzonen Kessenich
Jan Graus St.-Rochus Stevensweert
L. Jaeken Breydelzonen Kessenich
B. Knippenberg Breydelzonen Kessenich 
J.J.F. van Lierop St.-Oda Boshoven-Weert
J. Maenen St.-Martinus Niel bij As
Jan J. Theunissen St.-Hubertus Ubachsberg
J.G. Smeets St.-Oda Boshoven-Weert
Henry M.H. Vluggen St.-Paulus Epen
Jef J.M.H. Vluggen St.-Paulus Epen

60 jaar / Erelid OLS
G.M. (Sjra) Simons St.-Petrus Roggel
M. (Tjeu) Simons St.-Petrus Roggel
L. Timmermans St.-Hubertus Manestraat
R. Timmermans St.-Hubertus Manestraat
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Het Limburgs 
Schutterstijdschrift 
toog op zaterdag 16 
oktober 2010 naar 
Luik. Hieraan namen 
behalve redactie en 
correspondenten 
ook de bestuursle-
den deel, met hun 
wederhelften. In een 
regenachtig Luik was 
er een rondleiding 
met toelichting met 
aansluitend muse-
umbezoek, shoppen 
voor de dames of 
verwarmde terrassen, 
die de teambuilding 
van de mensen achter 
dit blad bevorderden. 
U treft de deelnemers 
op bijgaande foto 
aan.
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Onder de schietboom

Jeugd St.-Oda 
Boshoven zeer 
succesvol
BOSHOVEN – De jeugdle-
den van schutterij St.-Oda 
Boshoven waren dit jaar zeer 
succesvol in de bond EMM. 
Alle drie de solisten wisten 
bij de jaarresultaten de kam-
pioensbeker te behalen. Voor 
Raimon Doensen en Nick 
Briels een beker met evenveel 
punten in de Jeugddivisie slag-
werk. Maurice Briels wist in de 
hoogste divisie slagwerk met 
lof der jury de kampioens-
beker in de wacht te slepen. 
Voor hem een mooie afsluiting 
want dit was het laatste jaar 
dat hij uitkwam als solist voor 
St.-Oda op bondsfeesten en 
OLS. Nick Briels wist op het 
OLS de 4e plaats te behalen. 
Bordjesdrager Pascal Doensen 
haalde met lof der jury de 2e 
plaats.

Bieleman Harold Peters 
koning 2011
GREVENBICHT – Tijdens 
het koningsvogelschieten 
op zondag �2 september 
jl. is het bieleman Harold 
Peters (woonachtig te Beek) 
van schutterij Broederschap 

g  De succesrijke Boshovense 
jeugd. van het ‘Heilig Kruis’ te 

Grevenbicht voor de eerste 
keer gelukt de vogel (een 
Agapornis) uit zijn ring te 
bevrijden. Met een bonk vol 
zenuwen, maar dankzij zijn 
schietkunst wist Peters zich 
feilloos met het �02e schot met 
groot gejuich door het publiek 
en de nodige tranen van hem-
zelf tot koning te kronen door 
de vogel (in schutterstaal) even 
over �2 uur te raken. Voor 
het komende schuttersjaar zal 
naast koning Harold aan zijn 
zijde koningin Chantal Arntz 

(drumband) schitteren. Harold 
liet �6 gegadigden achter zich.
Het kersverse koningspaar 
zal het defilé afnemen als de 
Broederschap op 28 augustus 
20�� het 4e en laatste bonds-
feest van de Bond Eendracht 
Born-Echt e.o. mag orga-
niseren op de locatie bij de 
Veerdam. Het zal weer een 
spetterend feest gaan worden 
met diverse artiesten voor 
schutters en publiek.
Op zaterdag �� september 
jl. wordt geschoten voor het 
gezamenlijke wisselkruis tus-
sen de beide Grevenbichtse 
schutterijen. Dit leverde vol-
gende uitslag op: �e prijs en 
wisselkruis John Savelkoul (2e 
keer), Guido Vliex 2e, Rob 
Breuls en Ruud Bouts (beiden 
3e). De gelijktijdig uitgescho-
ten Martin Alberts wisseltrofee 
werd gewonnen door vader 
en dochter, namelijk Jean en 
Chantal Arntz. Voorzitter Leon 
Steffanie benoemde hun over-
winning met de woorden, ‘het 
is dit jaar een familiefeestje’.
 
 Jean Arntz

Kelpen-Oler: 
koninklijke familie 
Baetsen
KELPEN-OLER – Op zondag 
�2 september werd geschoten 
voor het koningschap voor het 
nieuwe seizoen. De dag begon 
rond twaalf uur volgens tradi-
tie met een koffietafel bij Café 

g  Koningspaar Harold Peters en 
Chantal Arntz.

Foto: Jean Arntz

g  De wisseltrofee gingen naar 
Jean en Chantal Arntz.

Foto: Michael Honnef

de Sport voor alle leden. Dit 
jaar waren er wederom jubila-
rissen: Frits Baetsen en Edwin 
Rutjens waren beiden 25 jaar 
lid van de vereniging. Zij 
zijn hiervoor onderscheiden 
namens de OLS-Federatie. 
Omwille van het slechte weer 
is de schutterij niet ‘in optocht’ 
maar met auto’s naar ’t 
Sjötteheufke gegaan. Daar aan-
gekomen, werd Paul Smeets 
ontdaan van zijn koningszilver. 
Bij de jeugd werd nog gescho-
ten voor het clubkampioen-
schap 20�0. Bram Smeets won 
deze wedstrijd vóór Michelle 
Baetsen. Jan Rutjens was een 
week eerder kampioen gewor-
den van onze vereniging bij 
het uitschieten van het per-
soonlijk kampioenschap van 
de bond. Jan had maar liefst 
�58 bölkes (waarvan �38 böl-
kes van 0,5 cm) afgeschoten. 
Hiermee heeft hij tevens de 
4e plaats van de bond EMM 

g  Moeder Annemieke Baetsen 
werd koningin.

g  Dochter Vicky Baetsen werd 
jeugdkoningin.
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gewonnen. Fraaie prestaties!
Hierna kon de hevige strijd 
om de koningstitels losbar-
sten. Zowel bij de jeugd als de 
senioren was er sprake van een 
hevige strijd. Bij de jeugd wist 
Vicky Baetsen ten langen leste 
de koningstitel te verwerven! 
Bij de senioren was het uitein-
delijk Annemieke Baetsen die 
het komend jaar als koningin 
de vereniging zal vertegen-
woordigen. Het betreft bij 
Annemieke en Vicky nota bene 
moeder en dochter die de titels 
in de wacht sleepten. Een grote 
bijzonderheid.
 
  Schutterij Sint-Petrus Kelpen-

Oler
www.sint-petrus.nl

Vijlens tamboerduo 
Nederlands Kampioen
BERLICUM (N.B.) –  
Tijdens de Nederlandse 
Kampioenswedstrijden voor 
Drumbandmuzikanten, 
gehouden op zaterdag 25 sep-
tember j.l. heeft de bijeenge-
komen top op het gebied van 
klaroenkorpsen, drumbands, 

fanfares, harmonieën e.d. 
wederom op een verpletteren-
de wijze kennis mogen maken 
met de schutterswereld.
In de Eerste en dus hoogste 
divisie wisten de tweeling-
broers Joost en Martijn Schins 
van schutterij Sint-Joseph 
Vijlen als duo het Nederlands 
Kampioenschap op te eisen. 
Zij deden dit met een fantasti-
sche score van 96,5 punten.

 John Coenen

Schuttershuwelijk bij 
St.-Sebastianus Oost-
Maarland
OOST-MAARLAND – Op 
vrijdag 3 september j.l gaven 
twee leden van de schutterij 
St.-Sebastianus Oost-Maarland 
elkaar het jawoord. Het betreft 
soldaat �e klas Michel Maas 
en tamboersergeant Stephanie 
Franssen. Het huwelijk werd 
ingezegend in de St.-Jozefkerk 
te Oost-Maarland. Er was 
een groot aantal leden van 
de schutterij aanwezig tijdens 
de huwelijksplechtigheid. Na 
de plechtigheid vormden de 

g  Martijn en Joost Schins uit Vijlen zijn Nederlands Kampioen in de 
Eerste divisie. 

schuttersleden een erehaag 
voor het kersverse paar aan de 
kerk, waarna het prille paar 
door de schutterij begeleid 
werd naar het verenigings-
lokaal Café Parasol waar het 
feest plaatsvond. ’s Avonds 
waren de leden aanwezig op 
de receptie om de pasgehuwde 
schutters te feliciteren..

 Kolonel Gerard Odekerken

Patroonsviering  
St.-Mauritius Strucht
STRUCHT – Zaterdag 25 sep-
tember jl. hield de Struchtse 
schutterij St.-Mauritius haar 
patroonsviering. De dag werd 
’s middags ingezet met een 
feestvergadering. Allereerst 
werd het activiteitenverslag 
20�0 volgens traditie door de 
voorzitter in dialect voorge-
dragen. De �2,5-jarige jubi-
laris, grenadier Hub Paffen, 
werd in het zonnetje gezet 
alsmede de persoonlijke kam-
pioenen van de schietploeg, te 
weten: Rob Bovens �e, Harrie 
Jennekens 2e en Chris Stevens 
3e. Tevens werd de promo-
tie bij de officieren officieel 
bekendgemaakt. Zo zal Piet 
Slangen vanaf 20�� promove-
ren van �e luitenant naar kapi-
tein en Harrie Jennekens van 
2e naar �e luitenant.
Vervolgens stond de installatie 
van de nieuwe generaal op de 

g  Het echtpaar Michel Maas en 
Stephanie Franssen temid-
den van de Oost-Maarlandse 
schutters.

Foto: Padeko Fotografie

agenda. Sinds 2006 heeft St.-
Mauritius geen generaal meer 
in haar gelederen. Toenmalig 
generaal Frans Ackermans 
werd in december van dat jaar 
met schutterseer ten grave 
gedragen. Het bestuur van 
de Struchtse schutterij had 
inmiddels Piet Bisschops aan 
de algemene ledenvergadering 
in april jl. voorgedragen als 
diens opvolger, hetgeen toen 
met luid applaus onderstreept 
werd. Tijdens de feestvergade-
ring van 25 september was ook 
een afvaardiging van de familie 
Ackermans aanwezig om de 
installatie van de nieuwe gene-
raal bij te wonen. Mevrouw 
Ackermans overhandigde de 
kersverse generaal diens kepie 
alsmede de generaalssabel van 
haar overleden echtgenoot, 
waarmee Piet op stijlvolle 
wijze officieel geïnstalleerd 
werd als opvolger van Frans.

g  De kersverse generaal Piet 
Bisschops van schutterij St.-
Mauritius Strucht.
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Na de feestvergadering toog 
schutterij St.-Mauritius in vol 
ornaat naar de parochiekerk 
van Schin op Geul, alwaar de 
kerkelijke patroonsviering 
werd bijgewoond. De parochie 
Schin op Geul heeft namelijk 
eveneens de Heilige Mauritius 
als patroon. Het klaroenkorps 
van de schutterij luisterde deze 
H. Mis muzikaal op. Na deze 
viering werd afgemarcheerd 
naar het schutterslokaal, 
alwaar een gezellige avond van 
start ging met een hapje en een 
drankje, waarmee een einde 
kwam aan een succesvol schut-
tersjaar 20�0.

Mark Beckers nieuwe 
voorzitter St.-
Sebastianus Mheer
MHEER – Op de algemene 
ledenvergadering van 2� 
oktober werd Mark Beckers 
gekozen tot de nieuwe voorzit-
ter. Hannes Senden werd de 
vervanger van Fons Bastings 
als secretaris.
Op de voorjaarsvergadering 
was Pjer Senden afgetreden als 
voorzitter. Wiel Stevens ging 
vervolgens als interim-voorzit-
ter op zoek naar een nieuwe 
voorzitter, die werd gevonden 
in de persoon van Mark. Deze 
was in 2008 nog bondskampi-
oen RKZLSB en dit jaar ein-
digde hij op een verdienstelijke 
2e plaats, dus enige bekend-
heid genoot hij al omwille van 
zijn schietkunsten.

g  Nieuwe voorzitter Mark 
Beckers.

Foto: Lieske Leunissen

St.-Hubertus 
Ubachberg huldigde 
zes jubilarissen
UBACHSBERG – Op zater-
dag 6 november stonden zes 
jubilarissen in het zonnetje te 
weten:
Jan Theunissen, 50 jaar lid en 
geweerdrager, Jan Driessen, 
40 jaar lid en 2e luitenant, 
Ger Eussen, 40 jaar lid, �e 
luitenant en secretaris, René 
Dautzenberg, 25 jaar lid en 
geweerdrager, Jos Vonken, 25 
jaar lid en geweerdrager en 
Michel Raven, 25 jaar lid en 
bieleman. Na een gezamenlijke 
koffietafel volgde de interne 
huldiging met uitreiking van 
de OLS-onderscheidingen. 
Hierna begeleidde de schut-
terij de jubilarissen naar 
de kerk alwaar men ter ere 
van St.-Hubertus de H. Mis 
bij wordt gewoond en het 
Hubertusbrood gezegend. 
Na afloop werd een bezoek 
gebracht aan het kerkhof 
alwaar de overleden leden en 
ereleden werden herdacht. Bij 
terugkomst in schutterslokaal 
Maas-Caselli was er een recep-
tie voor de jubilarissen.

Nieuws van  
Sint-Gregorius
VISSERWEERT – Schutterij 
St.-Gregorius uit Visserweert-
Illikhoven heeft weer een oude 
en nieuwe koning. Op zaterdag 
�� september j.l. gingen de 
schutters naar de schietboom 
om hun jaarlijkse vogel te 
schieten. Na de gebruikelijke 
ceremonie ging men over tot 

g  De zes jubilarissen van 
Ubachsberg, v.l.n.r. Michel 
Raven (25 jr.), Ger Eussen 
(40 jr.), René Dautzenberg 
(25 jr.), Jan Theunissen (50 
jr.), Jos Vonken (25 jr.) en Jan 
Driessen (40 jr.).

het naar beneden schieten van 
de vogel. Na de twee gebruike-
lijke ronden van de aanwezige 
schutters, gingen drie kandi-
daten door die de koningseer 
wilden verwerven. Na een 
klein uurtje schieten lukte het 
de koning van 2009, Sander 
Rooyakkers, deze eer bij het 
66e schot voor zich op te eisen. 
Sneu voor de jeugdigen die 
met hem meeschoten, maar zij 
mogen zich komend jaar weer 
kandidaat stellen. 
Op 8 mei 20�� gaat de schut-
terij als eerste starten met het 

nieuwe seizoen van de schut-
tersbond Eendracht Born/Echt 
eo. Dan hoopt zij het 75-jarig 
bestaan te vieren van Sint-
Gregorius, die opgericht werd 
op 23 mei �936.
Op zondag 7 november hield 
de schutterij haar najaarsver-
gadering, die werd voorafge-
gaan door een H. Mis voor de 
overleden en levende leden. Na 
de vergadering de gebruikelijke 
koffietafel, die rijkelijk voor-
zien was van het dagelijkse 
brood met toebehoren. Op 
de vergadering kam duidelijk 
naar voren dat het schieten 
op schietweides steeds moei-
lijker gaat worden, omdat de 
betreffende instanties ook geen 
oplossing weten waar even-
tueel een nieuwe schietboom 
geplaatst kan/mag worden.
Officier Wil Heffels werd 
opgenomen in de gelederen 
van de ereleden, omdat hij zich 
in het verleden tomeloos heeft 
ingezet voor het welzijn van de 
schutterij. Hij is inmiddels al 
53 jaar lid van onze vereniging.
Op het laatste schuttersfeest 
te Buchten behaalde het A- en 
B-zestal onder natte omstan-
digheden �8 punten. Succes 
voor 20��!

  Th. Koolen 
Kapiteincoördinator

Schutterskoning 
Broeksittard
Het nieuwe konings-
paar van schut-
terij St.-Lambertus 
Broeksittard wordt 
gevormd door 
Patrick Philippen en 
Margareth Nieling.

Het Broeksittardse 
koningspaar.



Wij gedenken
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.

g  Jeu Beurskens (1921-2010), 
Baarlo, die zijn schutterscar-
rière begon en eindigde als 
bordjesdrager.

Foto: Bart Hölscher

In memoriam: Jeu Beurskens
Op �� augustus overleed Jeu 
Beurskens. Op �6 augustus 
heeft schutterij Sint-Antonius 
en Sint-Petrus, na een lidmaat-
schap van 65 jaar, afscheid 
genomen van haar oudste lid.
Met onderstaande schets 
willen we stil staan bij het 
overlijden van een bijzondere 
‘gewone’ Baolders sjut.
Tijdens het OLS van �933, 
in Baarlo, trok Jeu Beurskens 
voor het eerst mee in een 
schuttersoptocht. Zijn eerste 
kennismaking met het schut-
terswezen was via een teken-
wedstrijd. Vaste bordjesdragers 
hadden schutterijen in die tijd 
nog niet. De winnaars van een 
tekenwedstrijd op de lagere 
school liepen voor de schutters 

uit met het deelnemersnum-
mer. Dat was een mooie taak 
want na afloop ging men met 
de pet rond. Jeu vertelde mij 
dat de opbrengst ruim drie 
gulden was, in die tijd een 
flinke zakcent.
Jeu was een hele ‘gewone’ sjut. 
De schutterij kon altijd op 
hem rekenen, hij stond altijd 
paraat.
Nooit was hij als eerste weg en 
nooit ging hij als laatste naar 
huis en ondanks zijn beschei-
den schietkunsten heeft hij 
diverse keren mee- en raak 
geschoten op het OLS.
Van zijn eerste OLS  kon Jeu 
zich nog een paar zaken herin-
neren. De deelnemers kwamen 
op de fiets. Uniformen zoals 
nu zag je bijna niet en bij 
gebrek aan bloemen liepen de 
koninginnen met boeketjes 
gemaakt van groenten. Logisch 
dat hij zich juist dat detail nog 
wist te herinneren want thuis 
hadden ze een gemengd boe-
renbedrijf. Kippen, groenten 
van de koude grond, aardbeien 
en een gemengde fruitboom-
gaard. 
Zijn vader overleed op vrij 
jonge leeftijd en Jeu nam het 
bedrijf over. Om verzekerd te 
zijn, 
werd Jeu direct na de oorlog 
lid van schutterij en zieken-
fonds St.-Antonius. Hij genoot 
van het schuttersleven. Als 
harde werker was hij altijd 
paraat. Zes jaar maakte hij deel 
uit van het bestuur en als er 
een tractor nodig was, kwam 
Jeu. Toen de schutterij in de 
jaren zeventig de boerebroelof 
organiseerde, was hij de brui-
degom. In �989 sjoot Jeu de 
vogel aaf. Hij vond het gewel-
dig om koning te zijn. Het was 
wel jammer dat Mam niet mee 
kon als koningin. 
Toen Baarlo in �999 het OLS 
won, beleefde Jeu de optocht 
vanaf de eretribune. Daar heeft 

hij enorm van genoten. Dat er 
steeds aardige juffrouwen kwa-
men vragen ”of mijnheer nog 
wat te drinken wilde” heeft hij 
vaak verteld. De overwinning 
in Reuver was voor hem het 
hoogtepunt uit zijn schutters-
leven.
Helaas ging de gezondheid 
van Jeu in de jaren daarna 
achteruit. Als het enigszins 
ging, nam zoon Frits hem nog 
mee naar de schutterij. Tijdens 
het koningsschieten ging hij 
de laatste jaren nog mee in de 
optocht door het dorp. In z’n 
scootmobiel, voorop … als 
bordjesdrager.
Op �6 augustus hebben we 
met schutterseer en drie 
kanonsschoten afscheid geno-
men van Jeu,  een bijzondere 
‘gewone’ Baolders sjut.  Dat hij 
moge rusten in vrede.

 Bart Hölscher 

Gerard Kusters, 
lid van St.-Catharina 
Stramproy. Overleden op 78-
jarige leeftijd op �8 augustus 
20�0.

g  Gerard Kusters, Stramproy.

In memoriam: Gerard Kusters
Gerard Kusters werd in �974 
lid van schutterij St.-Catharina 
Stramproy, ondanks de grote 
afstand van zijn woonplaats 
Sevenum naar Stramproy. Hij 
had twee grote hobby’s waar 
hij zich �00% voor inzette: de 
schutterij en het mannenkoor, 
waar hij ook geen repetitie 

van miste. Als je met Gerard 
een gesprek voerde, dan was 
dat meestal over de schutterij 
of over het mannenkoor. Men 
zegt wel eens: waar het hart 
van vol is, loopt de mond van 
over.
Dit spreekwoord was dus 
zeker op hem van toepassing. 
In �986, bij het organiseren 
van het OLS, zat hij samen 
met zijn zwager, wijlen onze 
keizer Bert Stals, in de sectie 
Terrein en Techniek. Hier heb-
ben zij samen bergen werk 
verzet. Gerard miste geen 
schuttersfeest en als hij niet 
in Stramproy kwam oefen 
schieten, dan ging hij oefenen 
bij de plaatselijke schutterij 
St.-Sebastianus. In de periode 
dat wijlen onze buksmeester 
Bert Creemers alle 55-plus- en 
drietalwedstrijden afging, was 
Gerard ook steevast van de 
partij. In �990 schoot Gerard 
de vogel af en mocht hij zich 
voor een jaar koning noemen. 
Hij behaalde dat seizoen ver-
schillende prijzen tijdens de 
bondsfeesten. Ook ging Gerard 
in dat jaar mee naar de Paus 
in Rome. De medaille, die hij 
hiervoor ontving, heeft al die 
jaren zijn uniform gesierd. In 
�999 ontving Gerard tijdens 
de receptie van ons 500-jarig 
jubileum de zilveren medaille 
voor zijn 25-jarig lidmaat-
schap van de OLS-Federatie. 
De laatste jaren kon Gerard 
om gezondheidsredenen de 
optochten niet meer meelo-
pen. Dit vond hij heel erg. 
Als het enigszins kon, schoot 
hij nog wel mee. En als we 
een schuttersactiviteit had-
den, konden we nog altijd een 
beroep op hem doen met de 
bonnenverkoop. Op maandag 
23 augustus hebben we met 
schutterseer afscheid geno-
men van Gerard. Wij danken 
hem voor zijn steun, inzet en 
belangstelling voor schutterij 
St.-Catharina. Moge hij rusten 
in vrede. We wensen Leny, de 
kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte toe bij het dragen van 
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dit grote verlies.

  Bestuur en leden schutterij St.-
Catharina Stramproy

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.

g  Jef van der Krogt (1930-2010), 
Eys.

In memoriam:  
Jef van der Krogt
Het was de laatste keer, toen de 
kogelvanger werd ingezegend 
en de schutterij op weg daar-
heen de Kanariestraat aandeed. 
Onze beschermheer sprak de 
schutters toe en stak ze een 
hart onder de riem. Dát het 
de laatste keer was, was ook 
hem duidelijk. We maakten 
een defilé, speciaal voor hem. 
De laatste eer. Toen voordien 
nog enkele foto’s in schutters-
sfeer waren gemaakt, merkte 
hij met zijn niet van realisme 
gespeende humor op, dat die 
welhaast ‘vür ’t doëdesjelke’ 
moesten zijn.
Maar zó broos en fragiel willen 
we hem ons niet herinneren. 
Jef was juist een energiek man, 
met een sterke wil en doorzet-
tingsvermogen, die vol over-
gave aan Eys verbonden was 
en het verenigingsleven daar 
op vele fronten ondersteund 
heeft. Zoals het zakkendragen, 
carnavals- en voetbalvereni-
ging en als organisator van 

grote evenementen, zoals 
voor de harmonie. In die 
buitencategorie vallen ook 
zijn voorzitterschappen van 
de stuurgroep om het Oud-
Limburgs Schuttersfeest in Eys 
te organiseren, zowel in �973 
als in �983. Die enorme brok 
werk maakte hem onsterfelijk 
verdienstelijk voor de schutte-
rij. Een twee-eenheid was ont-
staan. Jef werd erelid en werd 
ook nog voorzitter van het 
475-jarig jubileumfeest. Begin 
�999 werd hij geïnstalleerd als 
beschermheer.
Jef van der Krogt was gehecht 
aan traditie en geloof. Zo 
wenste hij bijvoorbeeld op zijn 
laatste tocht aan huis te wor-
den afgehaald. Hij gaf soms op 
bijzondere wijze blijk van zijn 
geloofsovertuiging, maakte 
een opmerking als hij vond 
dat passanten langs de proces-
sieroute daarvoor onvoldoende 

eerbied toonden, waarbij 
vooral wielrenners, die gewoon 
door pedaleerden, soms zelfs 
door de vrome stoet heen, zijn 
ergernis wekten. 
Zijn bescherming bood Jef 
ons op vele manieren. Door 
betrokkenheid bij besluiten, 
vergaderingen, op receptie 
gaan en als vraagbaak. Maar 
ook door het voortouw te 
nemen bij de start van een 
stichting, die gelden voor 
grote uitgaven, zoals unifor-
men, moest vergaren. Die 
grote inzet werd verzilverd 
door de toekenning van zijn 
koninklijke onderscheiding in 
2008. Wij als schutterij enorm 
bevoorrecht geweest met Jef 
als beschermheer. We danken 
hem dat hij er voor ons was en 
hebben hem met schutterseer 
uitgeleide gedaan.

 Schutterij St.-Sebastianus Eys

Harrie Kickken, 
erebestuurslid van Sint-
Sebastianus Klimmen. 
Overleden op 87-jarige leeftijd 
op 30 augustus 20�0.

g  Harrie Kickken, Klimmen.
Foto: Lieske Leunissen

In memoriam:  
Harrie Kickken
Harrie Kickken, erebestuurs-
lid van broederschap Sint-
Sebastianus Klimmen. Harrie 
trad op jeugdige leeftijd 
toe tot de gelederen van de 
Klimmense schutterij maar 
moest na verloop van tijd, 
vanwege zijn gezin, het uni-
form aan de wilgen hangen. In 
januari �973 keerde hij echter 
terug als lid van het erebe-
stuur! Verder droeg hij in �99� 
het koningszilver en maakte 
hij tot op zeer hoge leeftijd 
deel uit van de schietploeg van 
zijn vereniging. Overleden op 
30 augustus te Klimmen in de 
leeftijd van 87 jaar. Uitvaart 
met schutterseer op 4 septem-
ber te Schin op Geul.

Jan Smeets, 
lid van St.-Cornelius 
Swartbroek. Overleden op 4 
september.

In memoriam: Jan Smeets
Na een kortstondig ziekbed 
is op zaterdag 4 september 
vrij plotseling overleden , 
ons gewaardeerd lid dhr. Jan 
Smeets. Sinds �963 was Jan 
onafgebroken lid van onze 
vereniging, waarvoor hij in 
2003 werd onderscheiden bij 

g  De uitvaartdienst van Jef van de Krogt in de H. Agathakerk te Eys.
Foto: Rob Kessels
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gelegenheid van zijn 40 jarig 
lidmaatschap. Samen met zijn 
vrouw Nel en zoon Edwin 
nam hij trouw deel aan alle 
schuttersfeesten. De optocht 
en met name het defilé vond 
hij het mooiste. Het defilé op 
het OLS te Grubbenvorst werd 
tevens zijn laatste.
Jan trad niet graag op de voor-
grond, maar je kon altijd op 
hem rekenen. Met name bij 
het opbouwen van schutters-
feesten stak hij de handen flink 
uit de mouwen en stond hij 
altijd klaar om te helpen waar 
nodig was. Wij verliezen in Jan 
een goed en trouw lid. Op vrij-
dag �0 september hebben wij 
Jan samen met ‘zijn’ schutterij 
St.-Cornelius Swartbroek naar 
zijn laatste rustplaats begeleid. 
Jan bedankt,

  Bestuur en leden St.-Cornelius 
Swartbroek 
M. Timmermans EMM

Harie Dohmen, 
erelid van HH. Marcellinus en 
Petrus van Geleen. Overleden 
28 september 20�0.

In memoriam: Harie Dohmen
Dinsdag 28 september 2008 
is ons erelid van de schutterij 
HH. Marcellinus en Petrus 
Harie Dohmen plotseling 
overleden in de leeftijd van 82 
jaar. In de periode dat hij lid 
is geweest van de schutterij 
hebben wij Harie leren ken-
nen als een integer, intelligent 

en bescheiden mens, kortom 
een prettig persoon. Harie is 
in �973 lid geworden van onze 
schutterij als geweerdrager en 
binnen enkele jaren toegetre-
den tot het bestuur als secreta-
ris. In 2005 is Harie gestopt als 
actief lid in verband met zijn 
gezondheid en hierna erelid 
geworden. 
Een schuttersvriend is voor 
ons verloren gegaan. Namens 
het bestuur en alle leden van 
schutterij HH. Marcellinus en 
Petrus Geleen wensen we de 
familie en kennissen veel sterk-
te en kracht bij het verwerken 
van dit proces.

Hans Scheers, 
lid van van St.-Andreas 
Maasbracht. Overleden op 
43-jarige leeftijd op � oktober 
20�0.

g Hans Scheers, Maasbracht.

In memoriam: Hans Scheers
‘Nog zoveel mooie idealen,
Zo plotseling gesmoord.
Wie kan ’t ons vertalen?

Ons ontbreekt elk woord.’
Op � oktober kregen wij het 
bericht dat plotseling is over-
leden ons zeer gewaardeerd lid 
Hans Scheers. Hans, wij zullen 
je heel erg gaan missen. Wij 
wensen Thea, Tiago en Lucia 
heel veel sterkte toe.

  Koningspaar, bestuur en leden 
van schutterij St.-Andreas 
1634 Maasbracht

Wiel Vossen, 
lid Bussen Schutten Neer, 
overleden op 69-jarige leeftijd 
op 2 oktober 20�0.

In memoriam: Wiel Vossen
We zagen al een tijd lang, dat 
zijn gezondheid hem langzaam 
in de steek liet. Toch hebben 
we nog onverwacht kennis-
genomen van het overlijden 
van ons zeer gewaardeerd lid 
Wiel Vossen. Hij was koning 
van onze schutterij in �969 en 
�976. Wij wensen zijn echt-
genote, die hem al die tijd op 
een niet met woorden weer te 
geven wijze verzorgd heeft, de 
kinderen en verdere familie 
veel sterkte toe dit verlies te 
dragen.

  Beschermheer, bestuur en 
leden van de Bussen Schutten, 
broederschap van St.-Martinus

Wiel Hendrikx, 
lid van St.-Andreas Melick. 
Onderscheiden met de ereme-
daille verbonden aan de Orde 
van Oranje-Nassau. Overleden 
op 92-jarige leeftijd op 3 okto-
ber 20�0.

g Wiel Hendrikx, Melick.

In memoriam: Wiel Hendrikx
Op 3 oktober overleed op 92-
jarige leeftijd Wiel Hendrikx in 
Verzorgingstehuis St.-Camillus 
te Roermond. Wiel was 65 jaar 
schutter; vóór zijn huwelijk 
bij St.-Aldegundis Buggenum 
en sinds �952 bij St.-Andreas 
Melick. 
Bij zijn aantreden als voorzit-
ter in �960 was de bodem 
van de verenigingskas zicht-
baar. Toch heeft Wiel met 
beperkte financiële middelen 
St.-Andreas tot een bloeiende 
vereniging weten te maken. 
Zo kreeg de schutterij in �966 
een eigen tamboerkorps, 
werden nieuwe uniformen 
aangeschaft, vierde schutterij 
St.-Andreas Melick onder zijn 
leiding het 350-jarig bestaan 
in �982 en werd het schieten 
ook niet vergeten. De achtste 
plaats tijdens het OLS-�985 
in Dieteren wordt daarom 
gezien als de kroon op het vele 
werk van Wiel als voorzitter. 
Ofschoon Wiel intens genoot 
van de successen van zijn ver-
eniging, heeft hij zich nooit op 
de voorgrond geplaatst.
Op 30 april �985 ont-
ving Wiel een Koninklijke 
Onderscheiding voor 40 jaar 
schutter-zijn waarvan 25 jaar 
als voorzitter van St.-Andreas 
Melick. Trots ontving Wiel 
op �4 mei �985, uit handen 
van Paus Johannes Paulus, 
een herinneringsmedaille bij 
diens bezoek aan Beek. Na 
zijn terugtreden als voorzit-
ter bleef Wiel zich inzetten 
voor zijn schutterij. Ofschoon 
de mobiliteit van Wiel min-
der werd, was hij toch steeds 
trouw aanwezig bij elke 
activiteit van zijn schutterij. 
Doordat hij zijn heup brak, 
verbleef hij de laatste drie 
jaar in Verzorgingstehuis 
St.-Camillus. Hier kon hij 
dagelijks praten met enkele 
Melickse schutters over de 
“goede oude tijd” en genoot 
hij ook wanneer Melickse 
schutters hem kwamen opzoe-
ken. 
Bestuur en leden van 

g  Jan Smeets, Swartbroek. g Harie Dohmen, Geleen.
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Schutterij St.-Andreas kijken 
vol dankbaarheid terug op een 
graag gezien lid en voorzitter 
die zich op bescheiden wijze 
steeds ten volle heeft ingezet 
voor zijn schutterij.

 Wim Pijpers

Jos van Zandvoort, 
lid van St.-Aldegundis 
Buggenum. Overleden op 58-
jarige leeftijd op �0 oktober 
20�0. Uitvaart met schutter-
seer op �5 oktober 20�0.

g Jos van Zandvoort, Buggenum.

In memoriam:  
Jos van Zandvoort
Op zondag �0 oktober bereikte 
ons het droevige bericht dat 
ons zeer gewaardeerd lid 
van onze schutterij Jos van 
Zandvoort op 58-jarige leeftijd 
toch nog plotseling was over-
leden. 
Jos was vanaf de heroprichting 
in �99� actief lid van onze 
schutterij. Vanaf het begin 
was Jos een zeer gedreven lid 
en deed véél, héél véél voor 
de schutterij en het meeste 
gebeurde op de achtergrond. 
Een paar weken voor het over-
lijden van Jos kregen we te 
horen dat hij ongeneeslijk ziek 
was en dat zijn gezondheids-
toestand snel achteruit ging.
Op vrijdag �5 oktober hebben 
we Jos met de schutterij thuis 
opgehaald en naar de kerk 
begeleid. Na de H. mis, die 
zéér indrukwekkend en emoti-
oneel was, hebben we Jos naar 
de begraafplaats begeleid, waar 

hij een waardig afscheid heeft 
gekregen.
Jos, we zullen je inzet voor de 
vereniging erg gaan missen 
en vaak aan je terugdenken. 
Vergeten zullen we je nooit.

  Beschermheer, bestuur en 
leden Schutterij St. Aldegundis 
Buggenum

Jel Verkoelen, 
lid van St.-Catharina 
Stramproy. Overleden op 83-
jarige leeftijd op �5 oktober 
20�0.

g Jel Verkoelen, Stramproy.

In memoriam: Jel Verkoelen
Op 2� oktober hebben we 
afscheid genomen van ons lid 
Raphaël ‘Jel’ Verkoelen. We 
hebben Jel met schutterseer 
begraven. Jel overleed, geheel 
onverwacht, op 83-jarige leef-
tijd. 
Jel had een paar grote hobby’s: 
vissen, zijn vogels, biljarten, 
kaarten en de schutterij. Voor 
die laatste hobby moesten alle 
andere plaatsmaken. Jel was 
alle jaren, dat hij lid was van 
St.-Catharina Stramproy, van 
de partij. Zelfs als hij jarig was, 
werd zijn verjaardag verzet, 
om naar het schuttersfeest 
te kunnen gaan. Tijdens de 
oefenavonden was Jel als een 
van de eersten present, om zijn 
punten te schieten, om daarna 
op zijn kaartmaten te wachten 
en een boompje te kruisjassen.
Jel was vanaf �980 lid van 
schutterij St.-Catharina. In 
�98� werd hij koning. Hij was 

optekenaar van �98� tot �994. 
In �990 bezocht hij samen met 
enkele andere leden de paus in 
Rome. Hiervoor kreeg hij een 
herinneringsmedaille, die tot 
de dag van vandaag zijn uni-
form sierde. In 2005 ontving 
Jel de federatiemedaille in zil-
ver voor zijn 25-jarig lidmaat-
schap. Bij de organisatie van 
het OLS in �986 en 2006 heeft 
hij samen met Jac Kuppens en 
wijlen Jan Kessels duizenden 
bölkes op de harken gezet.
De laatste jaren liep hij, om 
gezondheidsredenen, geen 
optochten meer mee. Hij 
wachtte dan in de feesttent tot 
zijn kaartmaten terugkwamen 
van de optocht. Hij had een 
tafel gereserveerd en onder het 
genot van een lekker potje bier 
kon er dan gekaart worden. 
Maar als het korpsschieten 
begon, stond Jel klaar onder de 
boom. Hij schoot met jong en 
oud en wist iedereen te stimu-
leren. Hij was met de anderen 
trots als een pauw op het 
resultaat. We zullen Jel missen 
bij de schietbomen …
Wij danken Jel voor zijn steun, 
inzet en belangstelling voor 
schutterij St.-Catharina. Moge 
hij rusten in vrede. We wensen 
Mia, de kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen veel 
sterkte toe bij het dragen van 
dit grote verlies.

  Bestuur en leden schutterij  
St.-Catharina Stramproy

Toos Timmermans-
Marcus, 
gedurende 2� jaar bescherm-
vrouwe van schutterij 
St.-Nicolaas Heythuysen. 
Overleden op 27 oktober op 
75-jarige leeftijd.

Gerrit J. Bornebroek, 
lid van St.-Martinus Asenray. 
Hij is jarenlang vaandeldra-
ger geweest, aanvankelijk bij 
Oranje Nassau Roermond, 
nadien bij de schutterij van 
Asenray. Dit jaar vierde hij het 
feit dat hij vijftig jaar schutter 
was. Hij werd bij die gelegen-
heid tijdens het koningsvogel-
schieten op 26 september l.l. 
gehuldigd en onderscheiden 
met de gouden OLS-medaille 
met kroontje alsmede de EGS-
onderscheiding. Hij overleed 
op �5 november 20�0 op 74-
jarige leeftijd..

g Gerrit Bornebroek, Asenray.

Schutterij Broederschap 
van het ‘Heilig Kruis’ te 
Grevenbicht heeft twee niet 
onbelangrijke ongeünifor-
meerde leden af moeten 
geven aan de Heer. Twee 
leden die indien er een schut-
tersfeest van de Broederschap 
georganiseerd moest worden 
altijd aanwezig waren tij-
dens het opbouwen van het 
feestterrein. Theo en Heinz, 
bedankt voor alle steun en 
rust zacht.

Theo Ruber,
Geboren 0�.06.�933, overle-
den 08.08.20�0, gecremeerd 
�2.08.20�0.
Theo was lid sinds �983

Heinz Gleich,
Geboren 24.06.�94�, over-
leden 28.09.20�0, begraven 
02.�0.20�0.
Heinz was lid sinds �972
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Fien Roberts,
oud koningin van schutterij 
St.-Gertrudis Amstenrade. 
Overleden op 4 november op 
8�-jarige leeftijd.

g Fien Roberts, Amstenrade.

In memoriam: Fien Roberts
Op 29 mei van dit jaar heb-

ben we Mei Roberts met 
schutterseer begraven en 
amper een half jaar later is 
zijn vrouw Fien overleden. Ze 
heeft in haar werkzaam leven 
veel betekend voor onze ver-
eniging. Het schietgebeuren 
werd jaren in haar keuken 
voorbereid. Tot op hoge leef-
tijd heeft zij meegeholpen 
met alle activiteiten, die de 
schutterij organiseerde. De 
laatste jaren kon ze niet meer 
echt meedoen en nadat Mei 
gestorven is was het voor haar 
ook snel niet meer nodig. 
Voor haar inzet voor alle ver-
enigingen in ons dorp werd 
ze lid in de orde van Oranje-
Nassau. Fien, bedankt voor al 
je inzet. 

 André Meijers

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

Inhoudsopgave

Vergadering OLS
De jaarvergadering van het OLS zal pas op de tweede zaterdag 
van maart plaatsvinden; de eerste is carnaval.

Geen Schuttersdag
Let op: de Limburgse Schuttersdag (gepland op 8 januari 2011) 
is afgelast!



•	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






