
 

 

Nieuwsbrief 7 ,  27 augustus 2016 

 

 

Born 27 augustus 2016, 

 

Beste schuttervrienden, 

Een schuttersfseest in twee bedrijven. Vandaag zaterdag 27 augustus vond het eerste bedrijf plaats. 

Omdat schutterij St. Martinus Holtum niet beschikt over een terrein waar de schietwedstrijd kan 

worden gehouden, is uitgeweken naar Baakhoven. De schutterij St. Sebastianus uit Susteren heeft 

daar haar schutterslokaal en een mooi schietterrein.  Vandaag is in Baakhoven geschoten door de 18 

deelnemende schutterijen. De resultaten van deze wedstrijd worden meegenomen naar het feest 

morgen. De resultaten van de optocht, uittreden koning , tamboer-majoor en vaandeldrager, worden 

opgeteld bij het schietresultaat en alles bij elkaar bepaalt wie de “Dagbeker” zal winnen. 

Born heeft goed voorgesorteerd. Met 18 punten van zowel een A en B zestal (eerste maal dit jaar), 

haalden we de volle buit binnen en bestaat er dus een mogelijkheid op een goed eindresultaat 

morgen.  

Morgen, zondag 28 augustus, trekt 

om 14.00 uur de optocht door 

Holtum en ander activiteiten zullen 

plaatsvinden op het oude 

voetbalterrein  aan de Dries. 

Holtum zal er zeker alles aan doen 

om morgen een gezellig feest te 

geven. Maar toch!, zonder 

schietwedstrijd is het maar een half 

feest op de zondag.  Maar met 

verdergaande regelgeving en meer 

bebouwd gebied, zal het steeds 

moeilijker worden om bij elk feest 

een goed schootsveld te hebben.  De 

tijd zal het leren wat de oplossing is. Mobiele kogelvangers (met alle kosten van dien) of zoals dit 

weekeinde een feest in twee delen. 

https://www.facebook.com/1635544123340354/photos/a.1635545016673598.1073741825.1635544123340354/1635545023340264/?type=1&source=11
https://www.facebook.com/1635544123340354/photos/a.1635545016673598.1073741825.1635544123340354/1635545023340264/?type=1&source=11


Dan nog even iets over de schutterij St. Sebastianus Susteren, waar de schietwedstrijd werd 

gehouden.  Deze club is niet echt bekend. Men is namelijk niet aangesloten bij een schuttersbond en 

niet aangesloten bij de OLS federatie. Toch worden de schutterstradities in ere gehouden en wordt 

opgetreden in de gemeenschap in Susteren. In 2018 hopen de St. Sebastianen hun 400 jarig bestaan 

te vieren en behoren daarmee tot de oudste schutterijen in de omgeving. 

Volgende activiteiteten: 

Zondag 28 augustus 2016 Bondsfeest in Holtum 

Zaterdag 3 september persoonlijk kampioenschap in Bond vanaf 14.00 uur. 

Zondag 4 september Koningsvogelschieten in Born van 14.00 uur op de schietweide 

 

Met vriendelijke Schuttersgroet, 

 

Schutterij St. Martinus Born 


