
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 49, Born 24  maart 2020 

 

 

Beste schuttersvrienden, 

 OLS vergadering 

Op zaterdag 7 maar 2020 vond in het schuttersmuseum te Steijl de algemene jaarvergadering van de 

OLS-federatie plaats. Hoewel corona toen al bekend was, was daar tijdens die vergadering niemand 

mee bezig. 

De vergadering vond plaatst in een opgewekt optimisme. Natuurlijk “kwamen aan de orde de 

problematieken van verdergaande regelgeving; audits van de KNSA (deze zijn noodzakelijk om het 

verlof om te mogen schieten op de eigenlocatie te behouden); het gebruik en aanschaf van de 

kogelvangers besproken; de omgang met exercitiegeweren . Maar alles in een sfeer: “wij als 

schutters zijn in staat om dit op te lossen”. De schutterij van Meijel presenteerde voortvarend de 

vordering in de organisatie van het OLS. En Ger Koopmans loofde opnieuw een vat bier uit aan de 

vereniging die het 10.000ste lid van de schuttersfederatie zal inschrijven. Commissies en 

werkgroepen die het schuttersgevoel uitdragen presenteerden zich. Er zijn nogal al wat clubjes bezig 

in het schutterswezen, een kleine greep:  

- Schutterstijdschrift   http://www.schutterstijdschrift.com/schutterstijdschrift.php 

- Wij Schutterij (Informatie voor jeugd (in ontwikkeling))  https://wijschutterij.com/ 

- Vereniging van OLS Buksemeesters https://sites.google.com/site/olsbuksmeester/ 

- Stichting mobiele kogelvangers https://mobielekogelvangers.nl/ 

- Schutterij Museum in Steijl   https://schutterijmuseum.nl/ 

- Jeugdcommissie OLS en Klankbordgroep Jeugdbeleid schuttersbond Eendracht Born-Ech per 

mail te bereiken via jeugd@eendrachtborn-echt.nl. 
- Facebookpagina: Schutterijen Vrienden en bekenden per mail te bereiken via 

jeugd@eendrachtborn-echt.nl. 
- Stichting Vrienden van het Limburgse schutterswezen 

https://www.olsfederatie.com/stichting-vrienden-van-het-limburgs-schutterswezen-0 

 

En dan zijn er nog de commissies voor schieten, muziek, jurering, exercitie, normen, buksemeesters, 

Wedstrijden OLS https://www.olsfederatie.com/normen. 

Zoveel mensen zetten zich in om er iets moois van te maken. 
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Corona 

En dan ineens wordt het corona virus een serieuze zaak waar rekening mee gehouden moet gaan 

worden. Het optimisme van de OLS vergadering lijkt wel een eeuwigheid geleden. Eerst wordt alles 

opgeschort tot 9 april. Organisatoren van evenementen verkeren in twijfel. Moeten we doorgaan, of 

ermee kappen. Onze voorzitter Ad Wagemans liet al rondgaan dat we in Born de ontwikkelingen 

afwachten en ons houden aan de richtlijnen van de overheid en RIVM. En dan op 23 maart wordt 

door premier Rutte aangekondigd: “geen bijeenkomsten meer tot in elk geval 1 juni” 

Nou dat wordt dus een streep door het schuttersfeesten in Linne en Broeksittard. We leven mee met 

onze schutbroeders, want er is in de wintermaanden heel wat werk verzet. Voor niets voorlopig. 

Maar wat te zeggen van onze eigen activiteiten, voorlopig geen kienen, algemene vergadering is 

opgeschort (nieuw bestuurslid en beoogd penningmeester moet formeel in de wacht blijven), geen 

schietoefeningen (en geen gezellige vrijdagavonden onder de schietstang) , geen repetities 

drumband,  rommelmarkt (was al afgelast), geen presentatie nieuw Koningspaar op Koningsdag, 

geen processie. 

Onzekerheden blijven bestaan voor de organisatie van OLS en ZLF. Misschien nog één Bondsfeest in 

augustus?? Of toch nog naar Holtum op 21 jun?? 

Als schutterij willen we wel proberen om het oud ijzer te blijven ophalen. Als de sociale distantie in 

acht wordt genomen moet dit kunnen (vuilnis wordt immers ook opgehaald).  

Hoe nu verder? Dat is de grote vraag voor iedereen. Het beste is om mar gewoon af te wachten en 

het te nemen zoals het komt. Als we met z’n allen een beetje op elkaar letten en rekening houden 

met elkaar, zijn we er het snelste van af.  

Er gaan al stemmen op om het hele schuttersseizoen maar helemaal te schrappen en alles een jaar 

op te schuiven. We zullen zien. 

Toch nog een positief punt. Als we weer kunnen rondtrekken, dan is de kans groot dat de 

kleermaken de nieuwe uniformen gereed heeft. 

 

Volgende Activiteiten: 

Aanvang/medio April  Aanvang schietoefeningen OPGESCHORT 

25/26 April Persoonlijk kampioenschap OLS in Obbicht  AFGELAST 

Maandag 27 april presentatie nieuw Koningspaar OPGESCHORT  

Dinsdag 28 april   4e Kienavond AFGELAST 

Zondag 10 mei   1e Bondsfeest Linne OPGESCHORT 

Zondag 24 mei   2
e
 Bondsfeest Broeksittard OPGESCHORT 

Dinsdag 26 mei   5e Kienavond AFGELAST 

Zondag 31 mei    Processie Born (Pinksterzondag) AFGELAST 

Zaterdag 6 juni   Persoonlijk kampioenschap St Martinus Born (onder voorbehoud) 

Zondag 21 juni    3e Bondsfeest St. Martinus Holtum (onder voorbehoud) 



Dinsdag 30 juni   6e kienavond (onder voorbehoud) 

Zondag 5 juli    OLS Meijel (onder voorbehoud) 

Zondag 19 juli   ZLF Schimmert (onder  voorbehoud) 

 
 

Hopelijk tot zo snel mogelijk bij een van de activiteiten. 

 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

Namens 

Schutterij St. Martinus Born 


