
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 15 ,  19 juli 2017 

 

 

Beste Schuttersvrienden,  

 

ZLF Voerendaal 

Zondag 16 juli 2017 mochten we aantreden voor het ZLF te Voerendaal. Bij aankomst in Voerendaal 

was het gesprek van het moment de “malheurs” die schutterij St. Petrus en Paulus uit Susteren was 

overkomen. Naar verluid was de materiaalwagen op de autosnelweg bij Kerensheide door de assen 

gegaan, met als gevolg dat alle materialen, trommen, uniformen, geweren enz. over de weg 

verspreid lagen. Gelukkig was de ongelukkige chauffeur niets overkomen, behalve dan een vreselijke 

schrik. Omdat de bus uit Susteren later kwam heeft men de spullen bij elkaar kunnen rapen en was 

de schutterij toch nog op tijd voor de optocht. De schade viel mee. Wel moet uitgekeken worden 

naar een nieuwe materiaalwagen. Tijdens de optocht kreeg Susteren extra veel applaus als steuntje 

in de rug. 

Dit verhaal is voor ons reden om ook maar eens professioneel naar de staat van de materiaalwagen 

te laten kijken. 

Overigens, wist u dat onze koningin een nieuwe jurk heeft? Een onverlaat is op haar jurk gaan staan, 

met als gevolg een enorme scheur die niet meer te repareren was. 

 

Het feest 

Het ZLf is het kleine broertje van het OLS. En omdat alles net een maatje kleiner is, meestal ook veel 

gezelliger. Helaas kan dat niet gezegd worden van Voerendaal. Het feestterrein en schieterrein lagen 

ver uit elkaar. Vanaf de materiaalwagens was het feestterrein pas na een flinke wandeling te 

bereiken. Opstellen was een chaos op straat. De vloer van de tent plakte vreselijk, catering niet 

voldoende, frietkraam met te weinig capaciteit, bij de schietweide was de frisdrank op, en tot 

overmaat van ramp in de grote feesttent op enig moment zelfs het bier. Was er dan niets goed, 

natuurlijk wel.  



Het schietterrein was prachtig gelegen, en 

gezellig in een oude kersenweide naast het 

kasteel. De optocht was mooi met heel veel 

publiek en daar doe je het uiteindelijk toch 

ook een beetje voor. 

We maakten het gezellig bij de materiaalwagen en 

later bij het schieten. Een aantal heeft genoten van 

de optredens in de tent. Helaas werd de kaveling niet 

bereikt. De inschietronden eindigden na eerst 18 

punten met 17 punten. Maar toch een goede 

prestatie voor ons b-zestal.  

En verder 

Op de algemene onderdelen scoorde Born als middenmoter, met toch weer enkele uitschieters naar 

boven. Proficiat Stan, de eerste prijs is weer binnen, net als op het ZLF in Montfort twee jaar geleden. 

Goed gedaan!!! 

 

Volgende activiteiten 

Zaterdag 13 augustus Bondsfeest Slek Echt 

Zaterdag 26 augustus Persoonlijk Kampioenschap en BBQ 

Zondag 27 augustus Koningsvogelschieten 

Zondag 3 september Bondsfeest in Grevenbicht 

 

Met vriendelijke schuttersgroet, 

 

Schutterij St. Martinus Born 

 

  



Prijzen en uitslagen St Martinus Born  ZLF Voerendaal. 

 

Optocht:  Beste houding Optocht 17e pl; Beste defilé 14epl; Mooiste geheel 12e 

pl; Mooiste uniform  35e pl; Beste Vaandeldrager 23e pl; . 

ALGEMENE ONDERDELEN: Mooiste Koningin 7e pl; Mooiste Koning 1e pl; Mooiste Keizer 3epl; 

Mooiste Marketenster groep Jeugd 1e pl. 

 

MUZIEKSOLISTEN 1e DIVISIE,  Bram Deuss  1e pl 

MUZIEKSOLISTEN JEUGD DIVISIE, Lee Ui Soon  3e pl  

Levi van Hout  16e pl 

Zoë Haagmans 23e pl. 

 

 


