
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 42, Born 28  augustus 2019 

 

 

Beste schuttersvrienden, 

 

Schuttersfeest Obbicht 25 augustus 
Zo dat was het alweer voor dit jaar. Het laatste schuttersfeest zit er op. Het was een korte 
competitie. Omdat de laatste jaren een aantal schutterijen het geweer heeft neergelegd, hadden we 
dit jaar maar 3 Bondsfeesten. Te hopen is dat deze trend wel wordt gestopt. Want een schutterij in 
ruste is niet zomaar weer van nieuw elan voorzien. Born heeft er bijna 20 jaar over gedaan (tussen 
1967 en 1985)  om weer op weg te kunnen. De voortekenen zijn niet goed. Het schijnt dat bij 
Nattenhoven stemmen opgaan om er voorlopig mee te stoppen. Duimen dat ze deze winter toch de 
inspiratie vinden om door te gaan. Gelukkig  zijn dit perikelen waar wij ons nu niet ongerust over 
hoeven te maken want  bij ons zit het plezier er nu  goed in.  
 
 
 
 
 
In Obbicht verschenen we weer met bijna  de complete club. Jeugd en volwassenen, en dat op een 
zeer warme zomerdag. De veelvuldig aanwezige mensen die bekertjes water uitdeelden langs de 
optochtroute konden niet opwerken tegen de hitte. Gelukkig had de organisatie er wel voor gekozen 
de optochtroute iets in te korten in verband met deze weersomstandigheden. Een wijze beslissing.   
 
 
 

Maar de hitte 
kon de pret niet 
drukken. Ook 
dit keer hebben 
we weer een 
aantal mooie 
resultaten 
behaald! Voor 
de beste 
binnenkomst 



haalden we een 2e plaats en een 4e plaats voor beste commandant. Ons koningspaar deed het ook 
weer uitstekend. De koning haalde een 1e prijs, de koningin een 3e prijs en ook als koningspaar 
scoorden ze goed met een 2e prijs. 
 
 
 
 
 
 
De marketentsters werden eerste en waren dit keer een stapje voor de marketenster van Heilig Kruis 
Grevenbicht. En wederom hebben 2 van onze leden het hoogste puntenaantal van de trommelaars 
behaald: Stan Eberson (1e) en Ui-Seo Lee (2e). En niet te vergeten: de drumband werd kampioen in de 
4e divisie. 
 
 
 
 
 
 
 
Ook het schieten verliep goed, met dit keer een A-zestal, een B-zestal en een D-team. Zowel de A als 
de B hadden alle 18 punten afgeschoten en mochten door naar de kaveling. De D, bestaande uit 2 
man, had alle 9 punten die ze moesten raken ook binnengehaald. Het A-zestal miste in de 3e 
kavelronde en het B-team miste in de eerste kavelronde. Een heel mooi resultaat. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Uiteindelijk zijn we zelfs 2e geworden voor de dagbeker! Dat is toch een prestatie om trots op te zijn 
en een mooie afsluiter op het laatste schuttersfeest van dit seizoen. En de gezelligheid, die was ook 
hier zeker weer aanwezig! 
 
 
Koningsvogelschieten 1 september 
Resten onze eigen activiteiten, kienen, 
rommelmarkt, oktoberfeest Sittard, 
najaarsvergadering, st. Martinus en het 
persoonlijk kampioenschap zaterdag 31 
augustus en natuurlijk “de hoogmis” van het 
schuttersseizoen- Het Koningsvogelschieten- 
op zondag 1 september. 
 



Het is alweer een jaar geleden dat een zeer emotionele Béla Balazs de koningsvogel wist te vellen. 
Nieuw was dat hij als niet-lid van de schutterij op de vogel mocht  schieten en ook nog won.  Ook dit 
jaar worden de inwoners van Born in de gelegenheid gesteld om mee te schieten op de vogel. Mits 
ouder dan 18 jaar en geen lid van een andere schutterij.  
 
Béla heeft onze vereniging op een top manier vertegenwoordigd. Hij was er altijd, op goede en 
kwade momenten. Hij straalde in zijn schitterend jacquet aan de zijde van Shannen Smeets als 
koningin. De nodige prijzen en ereplaatsen hebben ze gehaald.  Zij hebben samen genoten van de 
prachtige feesten met veel publiek.  

 
 
In de sterren staat geschreven wie de opvolger(ster) wordt, of gaat Béla op herhaling?  Op 
zondagmiddag 1 september wordt dit beslecht. We hopen dan veel mensen onder onze schietboom 
te treffen. 
 
Volgende activiteiten 
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. 

Zondag 13 oktober                        Optocht Oktoberfeest Sittard en rondgang met de jeugdleden over 
de kermis 

Vrijdag 25 oktober                         Ledenvergadering bij de Sjoester 

 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

Schutterij St. Martinus Born 

 
 
 
Milou Verjans 
Secretaris  
 
 



 
 


