
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 40, Born 28  juli 2019 

 

 

Beste schuttersvrienden, 

 

We hebben “Um”. 

Nee, niet de trofee voor het OLS. In Sevenum  zijn we in de einduitslag van de schietwedstrijd 

namelijk uiteindelijk 40ste geworden. Verdienstelijk, maar nog geen  “Um”.   

Wat we wel eindelijk hebben gevonden is de koning van 1952.  

Als schutterij hebben we een tijdje geleden besloten om een fotogalerij van de koningen vanaf 1945 

te maken. Dit project is begonnen met het verzamelen van de namen van de koningen, met 

bijbehorende jaartallen. Nu hebben we als schutterij een aanzienlijke zilverschat en de meeste 

namen van de koningen zijn dus terug te halen vanaf de Koningsplaten. Maar een paar koningsplaten 

zijn in het verleden in ongerede geraakt.  Enkele namen kwamen tot ons via gegevens van derden. 

Maar de Koning van 1952 bleef open. Navraag leverde geen duidelijk resultaat op. Maar ineens viel 

hij ons in de schoot. Via de contactgegevens van onze website ontvingen we onderstaand bericht. 

Goede dag,  

Ik zag op jullie website dat de koning van 1952 niet met naam vermeld staat. 

Ik kan u vertellen dat in 1952 mijn vader G.H.J.Haagmans koning was. Mijn moeder was ( 
tegen haar zin) zijn koningin.  

Ikzelf ben geboren in 1956 en heb vele malen dit verhaal moeten horen.  

Jan Haagmans was in Born een prominent verenigingsman.  Prins bij destijds de Pierewieters 
en later vorst. Bestuurslid voetbalvereniging.  Mijn neven Huub Haagmans, Hub Dullens en 
John Dullens kunnen een en ander bevestigen.  Het zou mooi zijn als zijn naam als oud 
koning vermeld zou worden.  

Met vriendelijke groet 

Peter Haagmans.  



Peter Haagmans is nu op zoek naar een foto van zijn ouders als koningspaar. Het zou mooi zijn als 
deze boven water komt en aan de koningsgalerij kan worden toegevoegd.  

We missen overigens nog een heleboel foto’s van vroegere koningen, dus wie nog iets heeft liggen in 
een oude doos op zolder, kan zich melden bij onze secretaris  (info@schutterijstmartinusborn.nl) 

Z.L.F te Puth 

Op zondag 21 juli ging de 
materiaalwagen in schutterskleuren 
(rood-blauw) naar het ZLF in Puth. De 
materiaalwagen is door de klussers 
onder handen genomen en heeft weer 
een frisse blauwe kleur gekregen. De 
banden en ophanging zijn nagekeken, 
zodat we weer veilig de materiaalwagen 

naar de schuttersfeesten kunnen rijden.  

Het ZLF werd door onze tamboer Bram Deuss 

aangegrepen om de -  in zijn ogen  smadelijke-  tweede 

plaats  bij het OLS weg te poetsen. Dat lukte. Hij werkte 

zijn solistenwedstrijd af voor een grote schare van publiek 

die met bewondering zijn optreden bekeek.  Bram is al 

verschillende jaren de allerbeste solist slagwerk van de 

hele OLS federatie, en haalde verschillende eerste 

plaatsen in de hoogste divisie op zowel  OLS als ZLF. We 

mogen bij de prestaties die hij heeft geleverd best wel 

eens stil staan én als Born kunnen we er  trots op zijn zo 

iemand in de gelederen te hebben.  Dus Bram, PET AF 

VOOR DE GELEVERDE PRESATIES!!!!  

Traditiegetrouw neemt op het ZLF het B-Zestal de 

schietwedstrijd voor zijn rekening. Martin van Beek, 

Elke Verjans, André Bus, Ton Bonnen, Manon de Bruijn 

en Carola Ackermans namen plaats op het bankje 

achter de schietboom. Ton, André en Manon waren 

debutanten op het ZLF. De eerste ronde werd 18 

punten geschoten. Dit is belangrijk omdat dit 

schietresultaat meetelt voor de dagbeker (= totaal 

punten van  beste houding Optocht, Defilé en eerste 

ronde schieten) . Door het goede schietresultaat 

eindigende Born toch nog om een 29ste plaats in de 
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eindrangschikking. In de tweede ronde werd éénmaal gemist zodat een verdere kaveling er niet meer 

in zat. In elk geval was het resultaat heel wat beter dan de voorgaande jaren. Het geeft de burger 

moed.  

Onze prijswinnaars zijn: 

- 1e prijs: Drumband:  4e divisie Tamboerkorpsen 

- 1e prijs: Bram Deuss Solisten 1ste Divisie Tamboers 

- 1e prijs: Stan Eberson, Solisten 3e Divisie Tamboers 

- 2e prijs; Ui Yoon Lee,  solisten  Jeugd-divisie Tamboers 

- 6-tal schieten  1 x 18 eerste plaats  

Overige resultaten: 

- 27e pl: Mooiste Koningin    - 7e pl: Koningspaar in Jacquet 

- 3e  pl: Mooiste Jeugd marketentster   - 52e pl: Mooiste Uniform 

- 3e  pl: Tamboer-Majoor 4e divisie   - 15e pl: Defilé 

- 24e pl: Beste houding optocht    - 17e pl: Beste vaandeldrager 

- 24e pl: Mooiste geheel 

- 12e pl: Ui Seo Lee,  solisten 5e divisie Tamboers 

Komende activiteiten 

 

Zondag 11 augustus   Bondsschuttersfeest in Buchten 

Zondag 25 augustus  Bondsschuttersfeest in Obbicht 

Zaterdag 31 augustus  Persoonlijk kampioenschap Schutterij st. Martinus Born 

Zondag 1 september Koningsvogelschieten, Burgerkoning schieten en 
Jeugdkoningsschieten 

Dinsdag 24 september 7e Kienavond Gemeenschapshuis 

Zondag 6 oktober  Rommelmarkt in het Gemeenschapshuis. 

 

 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

Schutterij St. Martinus Born 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


