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Born 27 juni 2016 

Beste schuttersvrienden. 

Op 26 juni werd het tweede Bondschuttersfeest in  St. Joost gehouden. Het was weer zo’n dag dat 

veel omhoog werd gekeken. Niet alleen bij het schieten, om te zien hoe de “bölkes” vielen, maar 

angstvallig werd het weer in de gaten gehouden. En 

nee, we hielden het net niet droog. Op het einde van 

de optocht kregen we een flinke bui over ons heen, 

wat deed besluiten om in vol gelid en met slaande 

trom de feesttent in te trekken. 

Op het moment van schrijven zijn de uitslagen nog 

niet bekend. De schietprestaties lieten een flinke 

verbetering zien ten opzichte van Illikhoven. A-zestal 

17 punten en B-zestal 18.  

De definitieve uitslagen worden in de loop van de 

week bekend en zullen op onze website 

(www.stmartinusborn.com) dan bekend gemaakt 

worden. 

Vanuit de schutterij is een aantal nieuwtjes vermeldenswaard.  

Onze voorzitter Paul en Elke (oud koningin) Verjans vierden hun 40 jarig huwelijk. Nogmaals proficiat. 

Dan kan gemeld worden dat Hans Ackermans de oude schutterbuks volledig heeft gerestaureerd. De 

oudere leden kennen het geweer nog onder de naam 

“Winnetoubuks”.  Niet alle onderdelen waren nog aanwezig. 

Zo werd het oude vizier (loerejong) gebruikt als wisselbeker 

voor de persoonlijke kampioen. Toen ons (helaas te vroeg 

overleden)  lid Jan Coenen de beker drie maal achter elkaar 

had gewonnen,  mocht hij de beker houden. De beker is voor 

de familie van Jan altijd een belangrijke herinnering geweest, 

maar desondanks dat heeft mevrouw Coenen de beker voor 

de restauratie beschikbaar gesteld. De schutterij heeft wel 

gezorgd voor een passende vervanging  (zie foto).  

Het is de bedoeling dat de oude buks bij bijzondere 

gelegenheden toch nog eens gebruikt gaat worden. 

Dan is de nieuwe buks in bestelling. De firma Hendriks heeft 

aangegeven dat er gewerkt wordt aan de realisering van dit 

wapen, maar datum van levering is nog niet bekend. Hebben 

we nog even gelegenheid om te sparen 

Vermeldenswaard is verder dat op  vrijdag 24 juni voor de eerste maal weer is geoefend met een 

exercitie-peloton. Als nog twee à drie mensen aansluiten moet het mogelijk zijn om op het einde van 

het seizoen weer uit te treden. 

http://www.stmartinusborn.com/


Zondag 3 juli 2016 gaan we naar het OLS. Omdat we optochtnummer 4 hebben,  verzorgen  we mede 

de opening. Om 11.00 uur wordt ieder in uniform in Maasmechelen verwacht. Hopelijk kunnen we 

ook weer de nodige supporters uit Born verwachten. Wij doen er alles aan om er weer goed op te 

staan. 

Op woensdag en vrijdag zullen de schutters extra oefenen voor het behalen van een zo goed mogelijk 

schietresultaat op het OLS.  De voorlopige selectie bestaat uit Han van Beek, Martin van Beek, Ad 

Wagemans, Stan van Sloun, Rob Deuss en Hans Ackermans. Mannen Succes zondag! 

 

Met vriendelijke schutersgroet, 

 

Schutterij St. Martinus Born 


