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Born 4 juli 2016 

Beste schuttersvrienden. 

Het OLS in Maasmechelen zit er voor ons weer op. De schutterij moest vroeg aantreden omdat om 

11.15 uur akte de préséance bij de opening moest worden gegeven.   Het zag er allemaal wel apart 

uit. De feestweide was voorzien van rijplaten en heel veel houtsnippers. Er was verder nog heel veel 

meer “pratsch” .   Na het hijsen van de vlaggen en spelen van de volksliederen stond het spel weer 

op de wagen.  Voor enkele jeugdleden was het stram in de houding staan bij de opening wat lang. De 

hulptroepen stonden snel paraat. De optocht was kort, met niet overal veel volk.  

 Na de optocht uittreden voor de diverse onderdelen. Hier en daar met resultaat. Mirthe haalde de 

eerste prijs bij de jeugd-marketentsters. Bram Deuss werd tweede in de hoogste afdeling van het 

trommen. De drumband wist beslag op de 3e plaats te leggen bij de marswedstrijden. Op het 

onderdeel mooiste koning werd Born 4e. 

Waarvoor we eigenlijk  zijn gegaan - de schietwedstrijd om  “Den 

UM” – was een vlot gelopen race. De tweede schutter zat er met 

zijn derde schot al naast en de vierde schutter miste zelfs twee 

maal. Maakte ook niet meer uit. Elke misser is fataal. De 

verwachtingen was toch dat we wat langer hadden kunnen 

meedoen, zeker omdat het oefenen on Wessem afgelopen 

woensdag perfect ging. Volgend jaar nieuwe kansen.  

Dat we helemaal niet in de buurt  van “ Den Um” zijn geweest kan 

ook niet worden gezegd. Marion en Angelique hebben hem nog de 

hand  gedrukt.  

 

Born deed dit jaar ook nog mee aan de Esprit-prijs. Deze prijs is ingesteld om het deelnemen van 

jeugd te stimuleren. Vooreerst moet er bestuurlijk een jeugdplan zijn opgesteld en dat wordt 

bekeken. Gejureerd wordt  vervolgens de drumband (als er een aantal jeugdige leden meegaan)  

tijdens de optocht, door zowel een vakjury en gewoon publiek. Minimaal één jeugdlid moet als solist 

uittreden en de drumband als geheel dient deel te nemen aan de marswedstrijd. Het gemiddelde 

aantal punten van al deze onderdelen bepaalt het uiteindelijke resultaat. Born behaalde de 3e plaats. 

De volgende activiteit: over drie weken het ZLF in Vaesrade. 

 

Met vriendelijke schutersgroet, 

 

Schutterij St. Martinus Born 


