
Voorwoord 

 

Beste schuttersvrienden, 

Zoals gebruikelijk is, geeft bond van schutterijen Maas en Kempen een overzicht 

van het afgelopen schuttersjaar 2018. Hiermee willen wij een beeld geven van de 

behaalde prijzen van onze leden en onze financiële stand van zaken. 

Onze bondsfeesten waren prachtig met een goede opkomst, puike organisaties 

en mooie winnaars. We hebben afscheid genomen van de 5-jaarse omgang en 

zijn klaar om de stap te zetten naar een 4-jaarse omgang, waarmee we altijd 4 

bondsfeesten per jaar mogen verwachten. 

Het OLS gewonnen in 2017 door Sint Servatius Raam en georganiseerd in 2018, 

was een prachtig feest dat nog vele jaren zal meegaan als referentie voor de 

volgende organisatoren.  

Het organiseren van een groot schuttersfeest is één aspect, maar het winnen is 

toch nog iets moeilijker.  Voor 2018 hebben we één hoofdprijs in de wacht 

kunnen slepen, namelijk het winnen van het LDS in Maasniel. Met grote 

overmacht gewonnen door Sint-Catherina Beek: zowel de 1ste als de 3de plaats 

waren voor hun weggelegd. Daartussen een mooie 2de plaats voor Sint-

Dionysius Opoeteren.  Met maar liefs negen Belgische drietallen in de top-10 

kunnen we terecht trots zijn: een dikke proficiat aan onze dames! 

2018 kende ook enkele minder mooie momenten.  Daar waar we in 2017 een 

mooi afscheid hadden van Lambert Thielens als bestuurslid van onze bond, 

kregen we in 2018 het overlijden van Lambert te verwerken. 

Voor 2019 verwachten we 4 mooie bondsfeesten, een verre trip naar OLS-

winnaar Sint-Sebastianus te Sevenum en een mooi LDS dicht bij huis in Beek bij 

Sint-Catherina. 

 

Met vriendelijke groet. 

Ivo Geebelen 

Voorzitter bond van schutterijen Maas en Kempen  
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1. Administratief overzicht 

1.1 Kalender  
 

16 februari - Statutaire vergadering te Opglabbeek 
 

3 maart - Algemene voorjaarsvergadering OLS Federatie 
 

14 april – Voorjaarsactiviteit SjötteBengels 

28 en 29 april - Persoonlijk Kampioenschap OLS Federatie Raam te Stokkem 
 

13 mei - Bondsschuttersfeest bij Sint-Martinus te Kinrooi 

19 mei - Erekruisschieting bij Sint-Martinus te Kinrooi 
 

6 mei – Schutterstreffen bij Sint-Catharina Beek (Bree) 

27 mei - Bondsschuttersfeest bij Sint-Sebastiaan te Dorne (Maaseik) 
 

2 juni - Erekruisschieting bij Sint-Sebastiaan te Dorne (Maaseik) 

3 juni - Schutterstreffen en bondskoningsschieten bij Sint-Monulphus & Gondulphus 

 te Rotem (Dilsen-Stokkem) t.v.v. Bond Maas en Kempen 

10 juni - Schutterstreffen en Beker Maasvallei bij Sint-Harlindis & Relindis te Ellikom  

16 juni - Uitkaveling Beker Maasvallei bij Sint-Harlindis & Relindis te Ellikom  

17 juni - Bondsschuttersfeest bij Sint-Martinus te Niel-bij-As (As) 

23 juni - Erekruisschieting bij Sint-Martinus te Niel-bij-As (As) 

26 juni - Kinjer-OLS bij Sint-Servatius Raam te Ophoven (Kinrooi) 
 

1 juli - OLS bij Sint-Servatius Raam te Ophoven (Kinrooi) 

7 juli - Uitkaveling OLS bij Sint-Servatius Raam te Ophoven (Kinrooi) 

22 juli - Schutterstreffen bij Sint-Sebastiaan Grote-Brogel (Peer) 
 

5 augustus - Bondsschuttersfeest bij Sint-Amandus te Opglabbeek 

11 augustus - Erekruisschieting bij Sint-Amandus te Opglabbeek 

17, 18 en 19 augustus - Europees Schutterstreffen Leudal 

26 augustus - Schutterstreffen en Beker Meester Creemers bij Sint-Laurentius Bocholt 
 

1 september - Uitkaveling Beker Meester Creemers bij Sint-Laurentius te Bocholt 

16 september - LDS bij Sint-Urbanus Maasniel 

22 september - Uitkaveling LDS bij Sint-Urbanus Maasniel 

30 september - Gildedag van de Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden 

    te Sint-Niklaas 
 

6 oktober - Algemene najaarsvergadering OLS Federatie 

7 oktober - Nationaal Koningsschieten te Lommel 

19 oktober - Najaars- en evaluatievergadering te Opglabbeek  
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1.2 Samenstelling bestuur  

Tijdens de algemene vergadering van vrijdag, 16 februari is Ghislain Meuws 

uitgetreden. Voor de bijzondere vergadering op 20 april stelde Christof Geebelen 
van Sint-Sebastiaan Dorne zich kandidaat om toe te treden tot het bestuur van 
de bond van schutterijen Maas en Kempen als nieuwe penningmeester.  

 
Sinds 20 april 2018 ziet de bestuurssamenstelling er als volgt uit: 

• Ivo Geebelen wordt voorzitter; 

• Gerard Pinxten blijft ondervoorzitter; 

• Luc Baens is 2de ondervoorzitter geworden; 

• Sonja Creemers blijft secretaris; 

• Christof Geebelen wordt penningmeester; 

• Jef Baens en Jef Janssen blijven bestuurslid. 

Door de bijzondere vergadering is 

deze samenstelling goedgekeurd. 

Tijdens het bondsschuttersfeest in 

Kinrooi werd Ghislain Meuws 

gehuldigd als dank voor het 

jarenlang, zorgvuldig uitvoeren van 

zijn taak als penningmeester van 

onze bond. Zijn echtgenote Rina 

werd eveneens in de bloemetjes 

gezet. 

 

1.3 Samenstelling jurykorps  

In 2018 mochten wij tijdens de bondsschuttersfeesten rekenen op de deskundige 

hulp van de onderstaande juryleden:  
 

• Op 13 mei bij Sint-Martinus te Kinrooi: De heren Guido Miermans, Dirk 

Vanoppen, Dominiek Simons, Staf Winters, Raymond Starmans, Ger 

Brants en Martin Verhaeg. 

• Op 27 mei bij Sint-Sebastiaan te Dorne (Maaseik): De heren Hendrik 

Drieskens, Guido Miermans, Dirk Vanoppen, Dominiek Simons, Piet van 

Can, Patrick Knoben en Kevin Huijnen. 

• Op 17 juni bij Sint-Martinus te Niel-bij-As (As): De heren Hendrik 

Drieskens, Guido Miermans, Dirk Vanoppen, Dominiek Simons, Staf 

Winters, Ger Brants en Nico van de Ven. 

• Op 5 augustus bij Sint-Amandus te Opglabbeek: De heren Hendrik 

Drieskens, Guido Miermans, Dirk Vanoppen, Dominiek Simons, Staf 

Winters, Kevin Huijnen en Martin Verhaeg. 
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1.4 Overleden leden  

In 2018 hebben we afscheid moeten nemen van een aantal zeer trouwe 

schutters, namelijk: 
 

• Michel Creemers (83) van Sint-Harlindis & Relindis Ellikom (1 april); 

• Lène Aendekerk (88) van Sint-Harlindis & Relindis Ellikom (4 mei);  
• Louisa Daens (72) van Sint-Sebastiaan Sint-Huibrechts-Lille (15 mei); 

• Jeanine Kerkhofs (55) van Sint-Harlindis & Relindis Ellikom (20 mei); 
• Pier Nies (60) van Sint-Harlindis & Relindis Ellikom (17 juni); 
• Lambert Thielens (84) van Sint-Martinus Kinrooi (30 juni); en 

• José Paesen (80) van Sint-Harlindis & Relindis Ellikom (23 november). 
 

We gedenken deze en alle andere schuttersvrienden die we hebben verloren met 

de woorden: Rust in vrede. 

 

1.5 Bestuursvergaderingen 

In 2018 werden 6 bestuursvergaderingen georganiseerd: 

• Maandag, 29 januari; 

• Woensdag, 18 april;  

• Donderdag, 3 mei; 

• Maandag, 20 augustus; 

• Maandag, 10 september; en 

• Donderdag, 11 oktober. 

 

1.6 Algemene vergaderingen 

In 2018 vonden in zaal De Kemp in Opglabbeek 2 algemene vergaderingen en 

één bijzondere vergadering plaats op: 

 

• Vrijdag 16 februari;  

• Vrijdag 20 april; en 

• Vrijdag 19 oktober. 

De verslagen van de algemene vergaderingen zijn hierna integraal opgenomen. 
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1.6.1 Verslag statutaire voorjaarsvergadering d.d. 16-02-2018 
 

Alle schutterijen zijn aanwezig behalve Sint-Lambertus Louwel en Sint-Sebastiaan As 

(verontschuldigd).  Het bestuur is voltallig. Het jaarverslag werd aan de aanwezigen 

uitgereikt. 

 

1. Opening 

Voorzitter Ivo Geebelen opent de vergadering met de Christelijke groet “Geloofd zij Jezus 

Christus” waarop de vergadering antwoordt met “In alle eeuwigheid, Amen”. Ivo vraagt 

de aanwezigen om de vergadering pas na de officiële sluiting te verlaten. Hij herinnert 

eraan dat de bondsschuttersfeesten meer zijn dan een schietwedstrijd. Schutterijen 

dienen het uittreden van hun vendeliers, marketentsters, muziekkorps en solisten op de 

schuttersfeesten te stimuleren. 

 

2. Verslag najaarsvergadering 

De notulen van de najaarsvergadering van 20 oktober 2017 worden goedgekeurd. 

 

3. Financieel verslag en begroting 2018 

Penningmeester Ghislain Meuws brengt verslag uit. De begroting wordt uit de doeken 

gedaan.  Pieter Moors (Raam) brengt verslag uit van de kascontrole: alle vragen zijn 

goed beantwoord. Alles is duidelijk uitgewerkt. Het financieel verslag is akkoord 

bevonden. 

 

4. SjötteBengels 

Op zaterdag, 14 april wordt in Dorne een dropping georganiseerd vanaf 19u. Inschrijven 

kan tot 7 april. Alle informatie is terug te vinden op de website. Moedig jeugdleden aan 

mee te doen. 

Met betrekking tot het aantal schietkaarten dat er klaargemaakt dienen te worden, wordt 

via het inlichtingenformulier gevraagd op te geven hoeveel A-, B- en C-schutters er 

ongeveer zullen deelnemen aan de windbukswedstrijd tijdens de bondsschuttersfeesten. 

 

5. Peiling interesse 

Nationaal Koningsschieten: De interesse wordt via het inlichtingenblad gepeild. 

Cursus tambour-majoor: Deze zal in april worden georganiseerd mits voldoende 

interesse. 

Roulatieschema bondsschuttersfeesten: Het voorstel van het bondsbestuur betreft 

een regeling waarbij er om-en-om 4 of 5 bondsschuttersfeesten per jaar zijn. Onder 

andere Kaulille en Opoeteren geven aan dat een maximum van 4 per jaar wenselijk is. 

Volgens Opoeteren is dat mogelijk via een regeling waarbij er wordt doorgeschoven. Zij 

hebben een eigen voorstel uitgewerkt en overhandigen dit. Niel-bij-As geeft aan dat zij 

bij voorkeur 3 schuttersfeesten bezoeken voor het OLS en 1 erna, in augustus. Wanneer 

er voor maximum 4 bondsfeesten wordt gekozen, is doorschuiven nodig en zullen er 

bijgevolg afspraken gemaakt moeten worden met telkens andere schutterijen. Wanneer 

er voor 4 of 5 bondsfeesten wordt gekozen, liggen de collega-schutterijen en jaartallen 

vast en is de overgangstermijn korter. Het blijft een moeilijke oefening om een voor 

iedereen geschikt schema uit te werken. In april tijdens een aparte vergadering zal het 

nieuwe schema worden gepresenteerd. 

Wat met schutterijen die geen bondsfeest kunnen organiseren: Volgens Kaulille is 

dit erg afhankelijk van de achterliggende reden. Over het algemeen vinden de 
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aanwezigen het niet getuigen van collegialiteit tegenover de andere schutterijen. Een 

bondsschuttersfeest organiseren hoort bij een schutterij. 

 

6. Mededelingen 

Online ledenadministratie: De contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) van 

voorzitters en secretarissen dienen in de online ledenadministratie te zitten. Voor de 

erekruizen dienen de namen van alle leden ook correct in de administratie aanwezig te 

zijn omdat deze door ons van daar worden overgenomen. Voor de inschrijving van het 

OLS in Raam kunnen de namen van koninginnen en de schutters worden ingegeven tot 1 

juni. 

Inlichtingenblad: Het formulier bij de uitnodiging voor deze vergadering dient vóór 1 

maart 2018 te worden ingeleverd. 

Optochtvolgorde: Deze staat op de Downloads-pagina van onze website (onder 

‘Praktijk’). 

Schuttersbal: Ivo suggereert een schuttersbal te organiseren indien de schietwedstrijd 

op een bonsfeest snel is uitgeschoten. 

Erekruis Maasvallei: Bij de bond Maasvallei is besloten geen erekruisschieting meer te 

organiseren. Onze schutters konden daar meeschieten omdat zij, in tegenstelling tot ons, 

daarover niets in hun reglement hebben staan. Ivo vraagt de vergadering wat men 

erover denkt om deze mensen toe te laten op onze erekruiswedstrijden. Opoeteren 

vraagt zich af waarom men zoiets beslist kan hebben. Opglabbeek stelt zich de vraag of 

wij wel schietbomen genoeg hebben indien dit wordt toegestaan. Beek wil weten over 

hoeveel mensen dit zou gaan en wat dit zal kosten aan extra materiaal (stekskes, 

bölkes). Misschien is het beter dit bij wijze van proef eerst uit te proberen ? Ons 

reglement stelt dat men een erekruis mag schieten indien men de optocht mee heeft 

gelopen en in een ploeg stond opgesteld of zich op het secretariaat in kostuum is komen 

melden na de optocht. Regels die wij opleggen aan onze eigen leden, zullen ook voor hen 

gelden. Het erekruis van eigen schutters mag niet in het gedrang komen.  

 

7. Binnengekomen stukken 

• Op donderdagavond, 31 mei 2018 wordt een sacramentsprocessie georganiseerd door 

de Venerabele Broederschap van de Miraculeuse Onse Lieve Vrouwe tot Weert 1404. 

Op 1 november werd u uitgenodigd om hieraan eventueel deel te nemen. 

• Inschrijven voor deelname aan het Europees Schutterstreffen te Leudal kan via hun 

website http://www.est2018.eu/ (linksbovenaan ‘Aanmelden schutterij’). 

 

8. Bestuurssamenstelling  

Er hebben zich geen kandidaten aangemeld. Als er geen penningmeester wordt 

gevonden, dan moeten wij extern zoeken en betalen. Peter Ressen (Kinrooi): Statutair 

gezien dient de penningmeester uit het eigen bestuur te komen. 

  

9. Rondvraag 

Kaulille: Jos Bloemen vraagt om het jaarverslag digitaal te versturen. Dit kan maar 

gelieve dit jaarverslag omwille van de financiële gegevens niet buiten de eigen vereniging 

bekend te maken. 

Beek: Jacky Janssen stelt zichzelf voor als nieuwe voorzitter en vraagt of er al iets 

bekend is over het bewijs van goed gedrag en zeden dat dient te worden voorgelegd. 

Binnen het bestuur wordt hierover nog overleg gepleegd. De zaak is lopende en zal 

worden teruggekomen. 
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Raam: René Vounckx stelt voor de volgende bijeenkomst de tafels en stoelen in een U-

vorm op te stellen zodat iedereen elkaar kan aankijken. 

Manestraat: Jef Baens geeft aan dat Manestraat onder voorbehoud op 24 juni een 

prijsschieting op kogelvangers wil organiseren. De bevestiging volgt half maart. 

 

10. Sluiting. 

De datum van de bijkomende vergadering in april zal spoedig worden toegestuurd. 

Christelijke groet. 

 
Sonja Creemers       Ivo Geebelen 
Secretaris        Voorzitter 

 

1.6.2 Verslag bijzondere vergadering d.d. 20-04-2018 
 

Alle schutterijen zijn aanwezig behalve Sint-Lambertus Louwel.  

Bestuurslid Jef Jansen is vanwege ziekte niet aanwezig. 

1. Opening 

Voorzitter Ivo Geebelen opent de vergadering met de Christelijke groet “Geloofd zij Jezus 

Christus” waarop de vergadering antwoordt met “In alle eeuwigheid, Amen”. 

 

2. Verslag voorjaarsvergadering 

De notulen van de statutaire vergadering van 16 februari 2018 worden goedgekeurd. 

 

3. Nationaal koningsschieten 2020 

Kandidaten worden gevraagd zich aan te bieden.  

 

4. Presentatie nieuwe roulatieschema bondsschuttersfeesten vanaf 2020 

Het roulatieschema wordt uitgedeeld. Kaulille vraagt naar de resultaten van de enquête. 

Ivo legt deze uit aan de hand van de taartdiagrammen die zijn opgesteld. 

 

 



 2018 

Jaarverslag 

 

Pagina 7 van 38 
 

Er hoeven geen problemen te zijn bij het bepalen van data indien men rekening houdt 

met elkaars beperkingen en bereid is water bij de wijn te doen. 

De data van de bondsschuttersfeesten in 2020 worden na de bijzondere vergadering 

bepaald. De data van de bondsschuttersfeesten van 2021 worden na de 

najaarsvergadering bepaald. Beek en Opoeteren vinden dit te vroeg. 

 
 

5. Instructies voor optekenaars en buksmeesters 

Het instructieblad wordt uitgedeeld en door Ivo punt voor punt voorgelezen. Raam merkt 

op dat er vroeger niet aan een lat mocht worden begonnen als er geen 18 bölkes 

stonden. Die richtlijn is inderdaad weggehaald. Kaulille vraagt om personen die bekwaam 

zijn én met de buks mogen schieten aan te duiden als optekenaar. Iemand die nog geen 

16 jaar is zou niet mogen optekenen. Opoeteren wenst dat afgeroepen wordt dat de 

optekenaar ter plaatse moet zijn vooraleer wordt afgeroepen dat de buksen mogen 

worden ingeschoten. Ellikom heeft nog een vraag over het doen van de controleschoten: 

per buks dient dit door één en dezelfde persoon te gebeuren. Als er 2 buksen zullen 

worden gebruikt, dan hoeft dat niet door één persoon te gebeuren. Indien in het verleden 

dit wel is gevraagd, dan is dat een foute richtlijn geweest. De schietcommissie biedt in 

dat geval haar verontschuldigingen aan. 

Ter aanvulling vermeld Ivo nog dat de regels aan de jeugdschietstand hetzelfde zijn. 

 

6. Mededelingen 

a. Moedig elkaar aan om deel te nemen aan de terreinwedstrijden, ook 

marketentsters, muziekkorpsen en solisten. Juryleden geven graag een woordje 

uitleg indien dat nodig is. De normen waarop wordt gejureerd zijn in te zien via de 

downloadpagina van de OLS. Jeugdige muzikanten worden op een kindvriendelijke 

manier beoordeeld. 

b. Inschrijven voor het Europees Schutterstreffen in Leudal kan via hun website. 

c. Inschrijven voor het LDS in Maasniel kan via hun website.   
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d. Sint-Sebastiaan As wil op het bondsfeest van Niel-bij-As de klas die zij coachen 

voor het Kinjer-OLS laten meedoen aan de optocht.  De aanwezigen zijn akkoord 

dat de schoolschutterij als gast achteraan aansluit om voor de optocht geen 

oponthoud te creëren als gevolg van een lager tempo en het brengen van de yell 

aan het defilé. Volgens Kaulille levert het ook geen probleem op als de school al om 

13u45 vertrekt. Zij hebben dit in de voorgaande jaren reeds gedaan. De 

aanwezigen vinden het in elk geval een goed signaal gericht op het aantrekken van 

jeugd en daarmee ook hun (groot-)ouders. Dit zorgt dus ook mee voor meer 

bezoekers op bondsschuttersfeesten. 

e. Personen met grote verdiensten voor hun schutterij kunnen door het bestuur van 

hun schutterij worden voorgedragen om toe te treden tot de Orde van de Rode 

Leeuw van Limburg. In januari 2019 gaat de investituur door in Venray. Het 

aanmeldingsformulier is te downloaden op de site van de OLS Federatie. 

f. Onderscheidingen van de OLS Federatie zijn nu ook beschikbaar voor 5- en 12,5-

jarig lidmaatschap (meer informatie hierover en hoe aan te vragen staat in de 

nieuwsbrief van de OLS Federatie van april). 

g. Op het persoonlijk kampioenschap van Sint-Servatius Raam in Stokkem dient 

iedere deelnemer een geldig federatiebewijs voor te leggen. 

h. Het bondsschuttersfeest op 26 mei 2019 bij Sint-Joris Kaulille valt samen met de 

Europese verkiezingen die op die zondag worden georganiseerd. 

i. Het inschieten voor de Beker van Meester Creemers wordt door Sint-Laurentius 

Bocholt op 26 augustus georganiseerd. Maasvallei heeft hierover gereclameerd 

aangezien zij die dag een bondsschuttersfeest houden. Bocholt vraagt of de 

vergadering ermee akkoord gaat indien zij toestaan om de schutters van Maasvallei 

op vrijdagavond 24 augustus te laten inschieten op de kogelvanger. De vergadering 

gaat hiermee akkoord maar vraagt dit soort euvels in de toekomst te vermijden.  

j. De SjötteBengels hadden tijdens de najaarsvergadering aangegeven dat de 

activiteit van 14 april een laatste kans was en dat zij zouden stoppen bij te weinig 

inschrijvingen. Inmiddels is het 9-koppige team met het project (gestart in 2013) 

gestopt. Dit is een erg spijtige zaak. 

 
 

7. Binnengekomen stukken 

Er zijn geen binnengekomen stukken. 

 

8. Bestuur 

Tijdens de vergadering op 16 februari is de kandidaatstelling van Luc, die de termijn van 

Lambert Thielens overgenomen heeft, en die zichzelf herkiesbaar had gesteld, niet ter 

stemming gekomen. Dit wordt rechtgezet. 19 stembiljetten worden uitgedeeld en 19 

stembiljetten komen binnen. Uitslag: 17 voor, 2 tegen. 

In een laatste poging een bestuurslid toe te voegen is er één kandidatuurstelling 

ontvangen. Christof Geebelen, lid van Sint-Sebastiaan Dorne, stelt zichzelf in het kort 

voor. 19 stembiljetten worden uitgedeeld en 19 stembiljetten komen binnen. Uitslag: 18 

voor, 1 tegen. 

 

9. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

10. Sluiting 

Christelijke groet. 
 
 

Sonja Creemers       Ivo Geebelen 
Secretaris        Voorzitter 
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1.6.3 Verslag statutaire najaarsvergadering d.d. 19-10-2018 
 

Alle schutterijen zijn aanwezig en het bestuur is voltallig. 

1. Opening (Ivo) 

Voorzitter Ivo Geebelen opent de vergadering met de Christelijke groet “Geloofd zij Jezus 

Christus” waarop de vergadering antwoordt met “In alle eeuwigheid, Amen”.  

 

2. Verslag bijzondere vergadering  

De notulen van de bijzondere vergadering van 20 april 2018 worden goedgekeurd. 

 

3. Financieel verslag  

Penningmeester Christof Geebelen doet verslag van de inkomsten en uitgaven.  De 

erekruisen zorgen weer voor een aanslag op onze reserves. Het bondskoningsschieten en 

de schietwedstrijd ten voordele van de bond brachten onvoldoende op. 11 schutterijen 

waren daar aanwezig. 

 

4. Aangepast draaiboek bondsfeesten  

Voorafgaand aan deze vergadering hebben wij samen met Kaulille, Sint-Huibrechts-Lille, 

As en Kessenich samen het vernieuwde draaiboek doorgenomen. Wij hopen dat dit een 

handige leidraad zal zijn die kan helpen bij de organisatie. Opmerkingen en aanvullingen 

zijn steeds welkom. Het draaiboek is downloadbaar gesteld via onze website. 

Organisatoren krijgen een afgedrukte versie tijdens de najaarsvergadering in het jaar 

voordat zij hun bondsschuttersfeest organiseren. 

 

5. Bestuur  

Sonja Creemers is als opvolger van Piet Triki, uittredend.   

Kandidaturen kunnen ingestuurd worden op het secretariaat tot 1 januari 2019. 

 

6. Mededelingen en binnengekomen stukken secretariaat  

• In het kader van de GDPR/AVG heeft OLS-Federatiesecretaris Bernie van Lierop van 

enkele schutterijen nog geen ondertekende verwerkingsovereenkomst ontvangen.  

Deze kunnen ook uitgeprint en ondertekend (elke pagina paraaf en bladzijde 9 

handtekening) aan Sonja worden bezorgd, die dan zorgt dat ze bij Bernie terecht 

komen. 

• Betreffende het vendelen wil men graag de normen aanpassen op het gebied van 

vendeltijden:  

▪ Individueel jeugdklasse: 4 minuten  

▪ Groepsvendelen jeugd: 5 minuten 

▪ C-klasse: 5 minuten 

▪ B-klasse: 6 minuten (3 minuten klassiek + 3 minuten acrobatiek) 

▪ A-klasse: 8 minuten (4 minuten klassiek + 4 minuten acrobatiek) 

▪ Vaandelklasse: 8 minuten 

Daarnaast wil men de leeftijd voor individueel vendelen jeugd verhogen van 16 naar 

18 jaar. Individueel vendelen klasse C is dan mogelijk vanaf 18 jaar (in plaats van 

vanaf 16 jaar). Hierover zal nog een e-mailbericht worden gestuurd door Joost 

Schers. De aanwezige schutterijen zijn akkoord met de voorgestelde wijzigingen 

betreffende het vendelen. 

• Deze winter zal er opnieuw een soort workshop of demonstratie omtrent de online 

ledenadministratie worden georganiseerd voor de secretarissen en andere 
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geïnteresseerden. Er worden namelijk enkele nieuwigheden ingevoerd.  De datums 

zullen later worden medegedeeld. Er wordt voor een bijeenkomst in België gezorgd. 

• OLS-Federatiepresident Ger Koopmans belooft weer een vat voor de schutterij die het 

10.000ste lid in de online ledenadministratie inschrijft. 

 

7. Overige  

• Sint-Servatius Raam heeft een fantastisch OLS georganiseerd. Elke vrijwilliger zal per 

gewerkt uur 8 euro ontvangen voor zijn vereniging. Een heel mooi resultaat; 

• Sint-Catharina Beek heeft het Limburgs Dames Schuttersfeest (LDS) in Maasniel 

gewonnen. Beek legde beslag op de 1ste én de 3de plaats. Sint-Dionysius Opoeteren 

werd tweede; 

• De schutterijen die het afgelopen jaar aan het Kinjer-OLS deelnamen, willen wij 

vragen indien mogelijk ook in 2019, ondanks de afstand, weer van de partij te zijn in 

Sevenum; 

• In het voorjaar zullen wij – als hiervoor interesse bestaat – een cursus inrichten voor 

onze commandanten. De cursus die wij het afgelopen jaar hebben ingericht voor 

tambour-maitres is de aanwezigen goed bevallen. Wij zullen dit geregeld gaan 

herhalen. 

• De data voor de bondsschuttersfeesten van 2021 zullen op de komende 

voorjaarsvergadering bekend moeten worden gemaakt. De schutterijen van 

Opoeteren, Beek, Breydelzonen en Rotem dienen hierover onderling te overleggen. 

• Paul Stoop is niet langer voorzitter van de Federatie van Vlaamse en Historische 

schuttersgilden. Danny De Vetter heeft deze functie overgenomen. Jef Baens is 

toegetreden tot de raad van bestuur als vertegenwoordiger van onze bond. Hij was 

als ceremoniemeester al actief voor de Federatie. Peter Ressen fungeert al sinds 

enige jaren als secretaris van de Federatie van Vlaamse en Historische 

schuttersgilden. 

• Op de najaarsvergadering van de OLS Federatie in Steyl waren er uit onze bond maar 

liefst 4 schutterijen die niets hebben laten weten. 6 schutterijen uit onze bond hebben 

zich netjes afgemeld, 10 schutterijen waren aanwezig. Het is een kleine moeite om af 

te melden voor de vergadering en uit respect wordt gevraagd dit dan ook tijdig te 

doen. 

• Op de najaarsvergadering van de OLS Federatie in Steyl is gemeld dat…   

o Er wordt gewerkt om de website Sjottesjoel.nl te vervangen door wijschutterij.nl.  

o Er zijn 20 mobiele kogelvangers te leen. Deze zijn nog in testfase. Later zullen 

hier nog 10 bomen bij komen. De reservatiekosten bedragen 250€ en per boom 

betaalt men 80€. Deze prijzen zijn exclusief vervoerskosten, kraan en 

verzekering. Sint-Martinus Kessenich stelde de vraag betreffende onze 

erekruisschieting: voor een bondsfeest met erekruis zal een boom 2x betaald 

moeten worden. Vanwege de kalender vanuit de hele federatie zullen deze 

mobiele kogelvangers ruim van tevoren gereserveerd moeten worden. 

o Als test zal op de kavelzaterdag van het OLS in Sevenum een 

windbuksschietwedstrijd voor de jeugd worden georganiseerd. Elke schutterij mag 

1 jeugddrietal inschrijven. Een jeugdschutter moet tussen de 8 en 16 jaar oud 

zijn. De precieze vorm – wie en hoe – ligt nog niet vast. Het gaat in eerste 

instantie ook om een test. 

 

Uit-tips: 

• Vrijdag 26 oktober: receptie van de OLS-winnaar Sint-Sebastianus in Sevenum; 
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• Zaterdag 27 oktober: bijeenkomst van schutterijen van de regio Limburg van de 

Federatie van Vlaamse en Historische schuttersgilden te Winterslag. De uitnodiging is 

verstuurd door Hugo Steyls. We moedigen iedereen aan deze namiddag bij te wonen. 

• 28 oktober organiseert Sint-Joris Kaulille een griezeltocht voor kinderen tot 12 jaar 

van 1,5 km lang.  31 oktober zal Sint-Joris Kaulille instaan voor een Halloweentocht 

van 4,5 km. 

• Zondag 4 november: dag van de marketentster in Weert en dag van de 

schutterijmuziek in Steyl met o.a. de drumband van Sint-Joris Kaulille. 

• 13 en 14 april 2019 zal het federatiekampioenschap worden georganiseerd. Dit is 

eerder dan anders vanwege de late Pasen en Koningsdag die in Nederland wordt 

gevierd. 

• 20 april zal de jeugdcommissie van de OLS Federatie een jeugddag organiseren in 

Belgisch Limburg. Zij zijn nog op zoek naar een geschikte locatie. Als uw schutterij 

zich hiervoor kandidaat wil stellen, vernemen wij dit graag zo spoedig mogelijk. 

• Voor het Nationaal koningsschieten in 2019 wordt er onderhandeld met Ketenis. 

• Het Nationaal koningsschieten in 2020 zal door een schutterij uit onze bond 

georganiseerd moeten worden. Graag weten wij op de aankomende 

voorjaarsvergadering wie kandidaat is. 

 

8. Rondvraag 

Sint-Catharina Beek: 

- Vanwege het extra cachet, de waarde van de schutterijen en de vaak dure 

kostuums is het spijtig een optocht te lopen tussen de weilanden. Beek vraagt 

optochten zoveel mogelijk in het centrum te laten doorgaan en desnoods met 

bussen te werken. Misschien is het mogelijk gezamenlijk een pakket bussen te 

huren omdat de data toch ver op voorhand bekend zijn. Beek merkt op dat 

mensen de schutterij niet kennen, het begrip ‘schutter’ verwatert. Ivo vindt het 

idee goed maar de praktische uitvoering zal moeilijk zijn. Beek besluit inderdaad 

dat het in de eerste plaats haalbaar moet zijn voor de vereniging. 

- Is het mogelijk gezamenlijk bij de Stichting LDS te vragen om het uitschieten van 

het LDS op zondag af te ronden. Momenteel wordt alles getrokken dat het niet 

aangenaam meer is en bovendien stopt men te vroeg met schieten. Beek wil 

graag dat iedereen hierachter staat en vraagt dit als bond door te sturen aan de 

Stichting LDS. 

- De receptie (Belgische manier) als winnaar van het LDS zal plaatsvinden vanaf 

20u op vrijdag 16 november in de Barrier in Gerdingen. De uitnodigingen worden 

nog verstuurd. 

 

Sint-Sebastiaan Sint-Huibrechts-Lille waarschuwt dat hun bondsschuttersfeest niet op de 

gebruikelijke locatie achter de Kompen zal plaatsvinden. 

 

Sint-Servatius Raam:  

- Voorstel: samen iets te doen want het wordt hoe langer hoe moeilijker als 

schutterij voort te bestaan. Waarom eens niet een oktoberfeest organiseren als 

bond met alle schutterijen. We kunnen zo laten zien dat we meer zijn dan oude 

mensen die op bölkes schieten. Raam ziet een oktoberfeest zoals gehouden in 

Meeuwen (Oudsbergen), wel zitten. Zij willen in elk geval iets anders dan alleen 

maar schieten.  Kinrooi oppert dat de gildedag een dag is waarop niet wordt 

geschoten.  Voor Raam is dit toch nog teveel een schuttersfeest. 

- Kritiek: debacle van laatste beker tussen Maasmechelen en Ellikom. Dit is 

opgelost. Raam vreest de escalatie van de problemen met Maasvallei vroeg of 
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laat. De vergadering beaamt dat wij onze eigen baas zijn en 3 schutterij niet 

kunnen bepalen wat er wel of niet gebeurt. 

- Het OLS-jeugdschieten kan best altijd op zaterdag doorgaan en niet enkel als test 

omdat het een verrijking voor de zaterdag is. Qua kogelveld en organisatie is het 

een uitdaging.  

 

9. Sluiting. 

Christelijke groet. 

 

Sonja Creemers       Ivo Geebelen 
Secretaris        Voorzitter 

 

 
 

1.7 Andere bijeenkomsten 

Met het jurykorps werd vergaderd op woensdag, 28 februari en op maandag, 10 

september.  

Op zaterdag, 7 april is er in het schutterslokaal van Sint-Martinus Kinrooi een 

druk bijgewoonde en gesmaakte cursus voor tamboer-maîtres georganiseerd. 

 

1.8 PR 

Sinds april 2017 heeft de bond van schutterijen haar website vernieuwd en als 

aanvulling op de website is er een facebookpagina opgezet.  Voor de website is 

er een sponsor aangetrokken, namelijk Brouwerij Cornelissen uit Opitter (Bree). 
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2.5 Uit te keren per bondsschuttersfeest  

Hierna volgen de overzichten van de betalingen per bondsschuttersfeest 

betreffende de gewonnen geldprijzen en de vergoedingen voor marketentsters. 
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2. Bondskoning- en prinsschieten 

Tijdens de schietwedstrijd ten voordele 

van de bond van schutterijen Maas en 

Kempen op zondag, 3 juni 2018 in 

Rotem (Dilsen-Stokkem) bij Sint-

Mondulphus & Gondulphus werd het 

jaarlijkse bondskoning- en 

prinsschieten georganiseerd.  

Bij de opening van het 

bondsschuttersfeest op 17 juni bij Sint-

Martinus Niel-bij-As (As) werden 

bondsprins Lowie Lenaerts en 

bondskoning Marc Hendrikx, beiden lid 

van Sint-Harlindis & Relindis Ellikom, 

voorzien van de bijhorende eretekens. 

 

 

 

 

3. Uitslagen per bondsschuttersfeest 

Hierna volgen de resultaten van het inschieten en de berekening van de dagprijs 

van de volgende bondsschuttersfeesten: 

• zondag, 13 mei bij Sint-Martinus te Kinrooi; 

• zondag, 27 mei bij Sint-Sebastiaan te Dorne (Maaseik); 

• zondag, 17 juni bij Sint-Martinus te Niel-bij-As (As); en 

• zondag, 5 augustus bij Sint-Amandus te Opglabbeek. 
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4.Totaaloverzichten bondsschuttersfeesten 

 

Hierna volgen de resultaten van de wedstrijden tijdens de optocht, op het 

feestterrein en de schietwedstrijden van de volgende bondsschuttersfeesten: 

• zondag, 13 mei bij Sint-Martinus te Kinrooi; 

• zondag, 27 mei bij Sint-Sebastiaan te Dorne (Maaseik); 

• zondag, 17 juni bij Sint-Martinus te Niel-bij-As (As); en 

• zondag, 5 augustus bij Sint-Amandus te Opglabbeek. 
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5.Totaaloverzicht erekruisschietingen 
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6. Onderscheidingen 

In 2018 zijn er weer enkele schutters gehuldigd voor hun inzet binnen het 

schutterswezen middels een ereteken van de OLS Federatie. 

Zondag 21 januari 2018 vond in de Sint Laurentiuskerk in Bocholt de investituur 

plaats van de Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. 

Uit onze schuttersbond zijn Jan Swennen (postuum) van Sint-Catharina Beek en 

Eduard Conings van Sint-Sebastiaan As opgenomen als schutbroeder binnen 

deze schuttersorde.  

 

7. Slotwoord 

Zoals steeds is het opstellen van het jaarverslag een opsomming van reeds 

bekende feiten.  Het is echter voornamelijk een herinnering aan mooie en 

spannende momenten die het afgelopen jaar samen werden beleefd.  De 

schutterswereld die het competitieverband, het verenigingsgevoel en het 

verbroederen in één verslag samenvoegt: dát hopen wij met dit jaaroverzicht 

correct weer te geven.  

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie maak dit dan kenbaar bij ons 

secretariaat via secretaris@maasenkempen.be.   

Dank aan alle schutters en vrijwilligers die de schutterswereld een warm hart 

toedragen en geholpen hebben bij deze activiteiten in 2018. Het is prachtig om 

de schutterstraditie, samen met zoveel andere vrijwilligers, in ere te houden.  

 

Met vriendelijke schuttersgroet,  

Bestuursleden  

Bond van schutterijen Maas en Kempen 
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