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Nieuwsbrief Oud Limburgse Schuttersfederatie 

 
Jaargang 2019 – Editie april 2019 

 

Peter de Bruin van Sint Willibrordus Obbicht federatiekampioen 
 

 
Peter de Bruin: Dé nieuwe federatiekampioen van de Oud Limburgse Schuttersfederatie 

 
Zaterdag en zondag 13 en 14 april 2019 werd in het Belgische Stokkem gestreden voor het persoonlijk 
federatiekampioenschap van de Oud Limburgse Schuttersfederatie. 163 schutters begonnen aan deze eindstrijd.  Het werd 
een wedstrijd met wisselende weersomstandigheden, waarbij de mentale en fysieke weerstand van de schutters gevraagd 
werd. Aan de finalezondag verschenen nog 44 kashebbers onder de  schietboom. Op zondag 14 april 2019 streed de jeugd om 
het federatiekampioenschap. 57 Jeugdleden namen deel aan het kampioenschap.  
 
Peter de Bruin van de schutterij Sint Willibrordus Obbicht won het kampioenschap en bij de jeugd gingen de hoofdprijzen naar 
Jessy Pex (Sint Sebastianus Herkenbosch in de leeftijdscategorie 6 t/m 9-jarigen. Febe Nulmans (Schutterij Sint Martinus Niel bij 



2 
 

As) in de leeftijdscategorie 10 t/m 13-jarigen, Yannick Daalhuizen (Sint Laurentius Bocholt) won in de leeftijdscategorie 14 t/m 
15-jarigen. 
 
Het federatiebestuur van de Oud Limburgse Schuttersfederatie feliciteert alle deelnemers en in het bijzonder de prijswinnaars 
en natuurlijk ook een bijzonder woord van dank naar de organiserende schutterij Sint Elisabeth uit Stokkem. 
 

   
De prijswinnaars in de jeugdklassen met respectievelijk de 6-9 jarigen, 10-13 jarigen en de 14-15 jarigen 

 
Jeugdklassement  van 6 tot 9 jarigen 
 
1e prijs  Jessy Pex     Sint-Sebastianus Herkenbosch   60 schoten 
2de prijs  Yoël Pex     Sint-Sebastianus Herkenbosch   59 schoten 
3de prijs  Bruce Kerkhofs     Sint-Joris Kaulille     34 schoten 
 
Jeugdklassement van 10 tot 13 jarigen 
 
1e prijs  Febe Nulmans     Sint-Martinus Niel-bij-As    47 schoten 
2de prijs  Lora Saelmans     Sint-Oda Boshoven-Weert    42 schoten 
3de prijs: Marjolijn Maes    Sint-Elisabeth Stokkem    37 schoten 
 
Jeugdklassement 14- en 15-jarigen 
 
1e prijs  Yannick Daalhuizen    Sint-Laurentius Bocholt    36 schoten 
2de prijs  Joyces Kunnen     Sint-Elisabeth Stokkem    34 schoten (+6) 
3de prijs  Jelle Grzegorzewski    Sint-Laurentius Bocholt    34 schoten (+2) 
 
Volwassenen 
 
1.  Peter de Bruin      Sint-Willibrordus Obbicht    454 schoten 
2.  Erik Caris      Sint-Servatius Raam    450 schoten 
3.  Hans Reynders      Sint-Antonius Nederweert   448 schoten 
4.  Roel Conjour     Sint-Willibrordus Obbicht    395 schoten 
5.  Leon Jeurninck      Sint-Antonius Nederweert   376 schoten 
6.  Vital Weetjens      Sint-Elisabeth Stokkem    358 schoten 
7.  Mart Scheenen      Sint-Cornelius Swartbroek    359 schoten 
8.  Danny Reins     Sint-Sebastianus Herkenbosch   340 schoten 
9.  Pieter Stevens      Sint-Martinus Kinrooi    299 schoten 
10. Wim Aendenroomer     Sint-Urbanus Maasniel    281 schoten 
 

   
De strijd om het persoonlijk federatiekampioenschap der beide Limburgen (Met dank aan Fred Vliegen voor de foto’s) 

 

Actueel nieuws: Kijk op www.olsfederatie.com of op de Facebookpagina: 

Limburgse schutterswereld. 

http://www.olsfederatie.com/


3 
 

De jongste schutterskoningin? 

 
Britt Ritzen is met 16 jaar de jongste schutterskoning van Limburg. Zij werd onlangs de nieuwe schutterskoning bij schutterij Sint 
Michaël uit Doenrade. Waarschijnlijk is ze zelfs de jongste vrouwelijke schutterskoning ooit in Limburg.  
 
Met het 104e schot haalde ze bij het Koningsvogelschieten de laatste resten van de koningsvogel naar beneden. Britt Ritzen 
wordt het komende seizoen begeleid door haar vriend. Hij zal dan het koningszilver dragen tijdens de optocht. 
De vrouwen bleken tijdens het koningsvogelschieten in Doenrade de scherpste blik te hebben. Ook de burgervogel werd geheel 
onverwacht door Henriëtte Blokpoel naar beneden gehaald, waarmee zij de nieuwe burgerkoning van de schutterij is.  
Op Koningsdag zal het eerste optreden zijn van de jonge schutterskoning. Traditioneel presenteert de schutterij dan de nieuwe 
koning aan de bevolking. 
 
Zover terug te halen is, is Britt de Ritzen de jongste schutterskoning van Limburg. Heeft u echter nadere informatie dat dit niet 
correct is, mail dan naar secr.olsfederatie@olsfederatie.com. 

 
Jeugdontmoetingsdag Oud Limburgse Schuttersfederatie 
 

 
 
Zaterdag 20 april 2019 werd in Opoeteren de tweede jeugddag van de Oud Limburgse Schuttersfederatie door de 
jeugdcommissie georganiseerd. Nicky Vonken schreef dit verslag voor jullie. 
 
Het zonnetje stond al vroeg te stralen aan de hemel. Er was dus nog weinig wat een geslaagde Jeugddag in Opoeteren nog in de 
weg zou staan. Met pauzes tussen de spellen en een verkoelend watergevecht was het prima uit te houden voor de jeugd en 
begeleiders.  
 
Na een gezellige spellenmiddag op de schuttersweide brak het spannendste moment van de dag aan. Tuur van Kan uit 
Amstenrade om zijn koningstitel te verdedigen. Hiervoor was hij aan het einde van de middag nog speciaal naar Opoeteren 
gekomen. Aan het begin van de spannende strijd werd hij gede-installeerd en mocht hij het eerste schot lossen. Daarna 
verrichtte ook voorzitter van de schuttersbond Maas en Kempen Ivo Geebelen een openingsschot en kon de strijd losbarsten. 
Naarmate de stokjes werden afgeschoten, werd het stiller. Toen de vogel echter langzaam heen en weer begon te bewegen en 

mailto:secr.olsfederatie@olsfederatie.com
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het nog maar een kwestie van minuten was, werd er bij elk schot gejoeld. Kenji Dijcks van Sint Rosa Zitterd was de gelukkige en 
mag zich het hele jaar koning van de Sjöttejeugd noemen.  
 
De jeugdcommissie wil iedereen bedanken voor deze leuke dag. In het bijzonder dankjewel aan alle vrijwilligers die met plezier 
hebben meegeholpen met de begeleiding en organisatie van deze geslaagde dag! 

 

 
Schutterijmuseum zoekt Rembrandt-replica’s 
 

 
De Rembrandt-expositie in het Limburgs Schutterijmuseum 

 
Het Limburgs Schutterijmuseum wijdt in het Rembrandtjaar een expositie aan de beroemde schilder en roept amateurkunstenaars 
op hiervoor replica’s van zijn werk aan te reiken. 
 

Kenji Dijcks van Sint Rosa 

Zitterd was de gelukkige en 

mag zich het hele jaar koning 

van de Sjöttejeugd van de Oud 

Limburgse Schuttersfederatie 

noemen. 
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Het is, voor zover conservator Luc Wolters weet, de enige Limburgse tentoonstelling in het jaar waarin de 350ste sterfdag van 
Rembrandt van Rijn wordt herdacht. Dat uitgerekend het schutterijmuseum hem eert, heeft alles te maken met zijn bekendste 
meesterwerk: de Nachtwacht. Want het doek dat wereldfaam geniet, is een schuttersstuk, zoals Wolters het noemt. „De naam 
doet vermoeden dat het een tableau is van een groep burgers die ’s nachts patrouilleren, maar in werkelijkheid zijn het leden van 
een schutterij die trots voor hun gildelokaal poseren.”  
De Nachtwacht staat daarom centraal in de expositie. Daarnaast is er aandacht voor ander werk van Rembrandt, de mens achter 
de schilder en het schutterswezen in het Holland van de zeventiende eeuw. Omdat hij één van de bekendste maar naar alle 
waarschijnlijkheid ook meest gekopieerde kunstenaars ter wereld is, wil het museum in Steyl tevens voorbeelden van Rembrandt-
kunst met een kleine k laten zien. Wolters nodigt amateurkunstenaars uit om replica’s in te sturen. „Dan denk ik niet alleen aan 
schilderijen en schetsen. Er komt een geborduurde Nachtwacht en in het museum staat al een puzzel van vijfduizend stukjes. We 
willen het bewust laagdrempelig houden.”  
 
Replica’s van De Nachtwacht of ander werk van Rembrandt kunnen tot 1 mei worden aangemeld via 
conservator@schutterijmuseum.nl. Een selectie uit het aanbod is te zien in de Rembrandtexpositie die vrijdag 17 mei wordt 
geopend.  

Bron artikel en foto: Dagblad de Limburger 

 
Vervoer van schuttersbuksen en het gebruik van kamervlaggen op het wedstrijd 
terrein  
 
Tijdens het verplaatsen van de schuttersbuks over het wedstrijdterrein dient de buks zich ten alle tijden in het foedraal te 
bevinden. De schuttersbuks wordt pas dan uit het foedraal gehaald wanneer de buks zich binnen het afgezette schiet terrein 
bevindt. Na het verwijderen van het foedraal wordt de door de vereniging van O LS buksmeesters aangeleverde kamervlag in de 
kamer geplaatst. Dit als teken voor alle omstanders dat de buks veilig is en zich geen patroon in de kamer bevindt.  
De kamervlaggen dienen tijdens de schietwedstrijden op de volgende momenten in de kamer te worden geplaatst:  
 

 Tijdens het wisselen van de schietharken  

 Tijdens pauzes van de schietwedstrijden  

 Tijdens het verplaatsen van de schuttersbuks naar een andere schietboom  

 Als schuttersbuks niet is verpakt in een foedraal.  
 
De vereniging van OLS buksmeesters heeft specifiek gekozen om gebruik te maken van onderstaand model kamervlag op basis van 
de volgende factoren.  
 

 De kleur geel is het beste zichtbaar op grote afstanden. Gezien de grootte van een gemiddeld schietterrein is voor zowel 
omstanders, mede buksmeesters als wedstrijdleiding / baancommandant direct zichtbaar dat zich geen patroon in de 
buks bevindt.  

 De grootte van de gekozen vlag zorgt ervoor dat de kamervlag na plaatsing zo optimaal mogelijk zichtbaar is. 

  

          
De kamervlag en hoe u hem denkt te gebruiken. 

Het Verdrag van London 
 
Op 19 april 1839 werd het Verdrag van Londen ondertekend. Als gevolg daarvan wordt Limburg in tweeën geknipt in een 
Belgisch deel links van de Maas: Provincie Limburg (B) en Nederlands deel rechts ervan: Provincie Limburg (Nl). Zo ontstaat 
Limburg zoals wij dat vandaag de dag kennen. Natuurlijk kunnen we niet weten wat er gebeurd was met o.a. het Oud Limburgs 
Schuttersfeest als destijds deze keuze  niet gemaakt was. 
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Het Oud Limburgs Schuttersfeest bij Sint Sebastianus Sevenum 
 

   
 
Het Oud Limburgs Schuttersfeest staat voor de deur en natuurlijk begint het hart van menig schutter dan harder te kloppen. Het 
programma is als volgt: 
 
Dinsdag 25 juni 2019  Kinjer-Oud Limburgs Schuttersfeest. 
Zaterdag 29 juni 2019  Sponsorschieten Oud Limburgs Schuttersfeest 
Vrijdag 5 juli 2019  Limburgse feestavond.  
Zaterdag 6 juli 2019  Eucharistieviering Oud Limburgs Schuttersfeest 
Zondag 7 juli 2019  Oud Limburgs Schuttersfeest  
Donderdag 11 juli 2019  Vrijwilligersavond 
Zaterdag 13 juli 2019  Kavelzaterdag en jeugdluchtbuksschieten Oud Limburgse Schuttersfederatie 
 
Wilt u nadere nieuwsfeiten blijven volgen, kijk op www.ols2019.eu. 
 

Nieuw: Jeugdluchtbuksschieten voor OLS-Schutters 

 

    
 
Voor  velen onder ons is dit al bekend, toch willen wij nadrukkelijk aandacht vragen voor een nieuw element binnen het Oud 
Limburgs Schuttersfeest. Op de finalezaterdag (zaterdag 13 juli 2019) van het Oud Limburgs Schuttersfeest is de ultieme 
mogelijkheid voor de jongeren t/m 15 jaar om mee te strijden voor de eindzege van de jeugdschietwedstrijd. Een ideale leerschool 
om later echt mee te strijden op het Oud Limburgs Schuttersfeest en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Het reglement 
van deze schietwedstrijd is terug te vinden op de website van de Oud Limburgse Schuttersfederatie en aanmelden kan via de digitale 
ledenadministratie. U ontneemt uw jeugdleden toch niet de kans om de eerste winnaar in de historie te worden en eeuwige roem te 
vergaren. 
 
Namens onze secretaris van het Oud Limburgs Schuttersfeest vragen wij nadrukkelijk uw aandacht voor de volgende zaken: 
 

 De deadline voor het definitief aanmelden van schutters is mogelijk tot  01 juni 2019, dit geldt zowel  van zowel voor de 
senioren als de junioren. Let op bij het aanmelden zijn enkele zaken cruciaal om uw schutter aan te melden. Mocht u een 
schutter niet kunnen aanmelden, controleer dan eerst de volgende zaken: 

 Beschikt deze persoon over een geldig aangemeld identificatiebewijs in de ledenadministratie? 

 Beschikt deze persoon over een geldig federatiebewijs? 

 Stond deze persoon tijdig op de ledenlijst ingevuld (Vóór 01 februari 2019). 

 Antwoordt u op de bovenste drie vragen positief, dan is de schutter terug te vinden in de administratie en kunt 
u hem of haar gewoon aanmelden. 

 De deadline voor het aanleveren van informatie voor media is ook vastgesteld op 01 juni 2019 (niet vergeten te 
controleren zodat de L1 de juiste gegevens heeft).  

 De namen van de leden voor de individuele Terreinwedstrijden (niet voor de muziekwedstrijden kunnen eventueel nog 
worden ingevuld tot uiterlijk 01 juni 2019. 

http://www.ols2019.eu/
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 Alle schutterijen die deelnemen aan wedstrijden op het OLS, hebben op 4 april 2019 via hun secretaris de 
wedstrijdplanning voor hun schutterij ontvangen. Als het goed is heeft de secretaris de planning met de deelnemers 
overlegt. Er kan nog tot 1 mei gereageerd worden op de planning.  

 

Schuttersevenementen 
 
Natuurlijk vinden er in de komende periode ook weer tal van schuttersevenementen plaats, helaas zijn niet alle 
schuttersevenementen bij ons bekend en halen we even de evenementen aan die bij ons bekend zijn. 
 
Fusiefeest Schutterij Sint Michaël & Sint Ansfried Thorn 
 
Zaterdag 27 en zondag 28 april wordt in het witte stadje Thorn het fusiefeest georganiseerd van de schutterijen Sint Michaël en 
Sint Ansfried Thorn. Voor meer informatie zie www.schutterijsintmichaelensintansfriedthorn.nl. 
 
425-jarig bestaansfeest Akkermansgilde Venlo 
Zaterdag 11 en zondag 12 mei 2019 wordt in Venlo het 425-jarig bestaansfeest gevierd. Het Akkermansgilde kiest er voor om een 
tweedaags evenement in de binnenstad aan te bieden aan de Venlose bevolking, waarbij natuurlijk ook gasten van elders van 
harte welkom zijn. Op 11 en 12 mei 2019 is de binnenstad van Venlo het domein van de gilden en hun eeuwenoude tradities. 
Rond het Limburgs Museum vinden verrassende festiviteiten plaats, waar jong en oud gratis van kunnen genieten. Hoogtepunt op 
zondag 12 mei tussen 13.30 uur en 16.00 uur is de spectaculaire, kleurrijke optocht door de historische binnenstad van Venlo. 
Ruim 60 gildes, schutterijen, muziekverenigingen, reuzengroepen en bijzondere groepen uit Nederland, België en Duitsland zijn in 
al hun pracht en praal te bewonderen. Ook vindt er tijdens en na de optocht een aantal spectaculaire optredens plaats. 
Zaterdagmiddag 11 mei van 13.00 uur tot 17.00 uur staat in het teken van de jeugd. Tijdens deze middag kunnen kinderen van de 
basisschool deelnemen aan een spellencircuit gebaseerd op wedstrijden die schutterijen en gildes tijdens schuttersfeesten 
houden. Zo krijgen de kinderen onder deskundige begeleiding de mogelijkheid te trommelen, te vendelzwaaien, zelf op creatieve 
manier een uniform te maken en nog veel meer. Daarnaast wordt er een kleurwedstrijd gehouden. Kleurplaten worden verdeeld 
via de basisscholen in Venlo. Om 17.00 uur is de prijsuitreiking. Kijk op onze speciale jubileumsite www.jubileumfeestvenlo.nl 
 
Uniformen presentatie en cultureel-historische dag in combinatie met de Taptoe 
 
Zondag 30 juni 2019 zal het gehele centrum van Venray in het teken staan van funshopping, dans, muziek, emotie en het cultureel 
erfgoed. U kunt deze middag genieten van funshopping, terwijl er demonstraties vendel- en muziekwedstrijden plaatsvinden. Om 
14.00 uur volgt een historische optocht en om 16.30 uur volgt een grote streetparade door het centrum van Venray. Vanaf 18.00 
uur start een grote, toonaangevende taptoe met als absolute hoogtepunt het optreden van het fanfarekorps van de Nationale 
Reserve. Tribunekaarten kosten slechts € 5,00 en zijn te reserveren via info@zandakker.nl. Voor meer informatie, zie 
www.zandakker.nl 
 

Websiteaankondigingen 

Natuurlijk kennen we onze eigen online-mogelijkheden om nieuwsberichten, bekendmaking van nieuwe schutterskoningen, 
redactionele artikelen te delen via social media, maar ook via de website van de Oud Limburgse Schuttersfederatie kunt u uw 
berichten laten posten. Dit kunt u doen door ze te sturen naar secr.olsfederatie@olsfederatie.com. 
 

Verbroederingsfeest 
 

     
 
Mesch in de gemeente Eijsden-Margraten is het eerste dorp in Nederland dat is bevrijd. Dat gebeurde op 12 september 1944. Op 
3 maart 1945 werd Velden, gemeente Venlo bevrijd en als laatste op die zelfde dag Arcen, gemeente Venlo. Natuurlijk koesteren 

http://www.schutterijsintmichaelensintansfriedthorn.nl/
https://jubileumfeestvenlo.nl/
mailto:info@zandakker.nl
http://www.zandakker.nl/
mailto:secr.olsfederatie@olsfederatie.com
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we binnen het schutters- en gildewezen al vele jaren onze verbroedering en kwam hier door de Tweede Wereldoorlog een 
onderbreking in. In het kader van 75-jaar bevrijding zal er ook een groots internationaal verbroederingsfeest komen.  
 
Zondag 29 maart 2020 wordt in Venray een verbroederingsfeest worden georganiseerd door de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint 
Jan Venray, waarbij de (inter)nationale verbroedering, de diversiteit en de vrijheid met elkaar wordt gevierd. Dit gebeurt met een 
volledig dagprogramma met optredens van muziekgezelschappen, schutterijen, schuttersgilden e.a. uit diverse nationaliteiten. De 
vrijheid verbroedering betekent samen eten, drinken, een (schutters)optocht lopen, maar vooral de vrijheid vieren. Het geheel 
wordt in de avonduren afgerond met een uniek optreden, wat in Nederland slechts op 16 plaatsen wordt uitgevoerd en in 
Limburg gebeurd dit in Venray. De ‘Tour of Freedom in Concert’ uitgevoerd door de Bereden Wapens van Defensie en is een 
eerbetoon aan alle veteranen in de diverse missies (tot heden). 
 
De organisatie is op zoek naar schutterijen, die deze dag ook willen optreden en willen deelnemen aan de historische optocht. 
Voor meer informatie, kunt u een mail sturen naar info@zandakker.nl en binnenkort verschijnt op de website www.zandakker.nl 
een aparte subpagina voor dit unieke evenement. De Provincie Limburg en het V-Fonds hebben dit project al omarmd. 
 

Vermindering regeldruk evenementen Provincie Limburg 
 
Evenementen in Limburg komen steeds meer onder druk te staan. De eisen waaraan organisatoren moeten voldoen, zijn de 
afgelopen jaren flink aangescherpt. Dit leidt tot veel bureaucratische rompslomp, hoge kosten en tijdverspilling.  
Dit blijkt uit het rapport Vermindering regeldruk evenementen, dat in opdracht van de provincie Limburg is verschenen. 
Gesproken is met 25 organisatoren van niet-commerciële evenementen, zoals carnavalsfestiviteiten, wielertochten en 
schuttersfeesten. 
 
40 wetten en regels 
 
Vol enthousiasme gaan initiatiefnemers met een evenement aan de slag. De eerste oriënterende gesprekken op het 
gemeentehuis verlopen doorgaans vlotjes en positief. Maar zodra het vergunningentraject van start gaat, raken organisatoren al 
gauw gedemotiveerd en gestrest. Er zijn zo’n veertig wetten en regels die van toepassing kunnen zijn op een evenement, blijkt uit 
een inventarisatie. Sommige organisatoren moeten zaken doen met wel zes verschillende overheidsinstanties met elk hun eigen 
inspecteurs.  
 
Per gemeente kunnen de voorwaarden sterk verschillen, waardoor bijvoorbeeld voor eenzelfde soort evenement op de ene plek 
veel meer beveiligers nodig zijn dan ergens anders. Dit is moeilijk uit te leggen en kan ook financieel grote gevolgen hebben. Waar 
verenigingen in het verleden nog een leuk zakcentje konden verdienen aan een evenement, moeten ze nu vaak diep in de buidel 
tasten. De rekening voor veiligheidsmaatregelen kan oplopen van 1000 tot 10.000 euro.  
 
Aanbevelingen 
 
Ook ambtenaren van betrokken overheidsinstanties zijn voor het onderzoek geïnterviewd. Zij geven toe dat er veel wordt 
gevraagd. In een aantal gemeenten zijn de afgelopen jaren maatregelen getroffen die het makkelijker moeten maken, maar op 
veel plekken is er geen tijd om het beleid op de schop te nemen. De onderzoekers doen een fors aantal aanbevelingen, waaronder 
een uniform veiligheidsbeleid voor alle gemeenten en één vast aanspreekpunt per evenement. Gedeputeerde Ger Koopmans 
(Cultuur en Sport) gaat de aanbevelingen bespreken en hoopt dat het onderzoek een wake-upcall is voor gemeenten.  

Grapperhaus op werkbezoek bij schutterij: ‘Een minister van Justitie schiet niet’ 

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bracht tijdens zijn werkbezoek aan Limburg op maandag 1 april 2019 
ook een bezoek aan het schietterrein van schutterij Sint Urbanus in Maasniel. De bewindsman boog zich daar over hete hangijzers 
binnen de schutterswereld. 

„Nee, ik ga niet schieten. Een minister van Justitie schiet niet”, zegt de minister als hij wordt uitgenodigd om een bölke af te 
schieten. Grapperhaus bezoekt het schietterrein aan Maalbroek in Roermond op uitnodiging van de Oud Limburgse 
Schuttersfederatie. CDA-gedeputeerde Ger Koopmans praat - in zijn rol als president van de OLS-federatie - de bewindsman bij 
over drie kwesties die de schutterswereld bezig houden. 

U kunt ook uw redactionale artikelen laten publiceren op de website van de Oud 

Limburgse Schuttersfederatie, mail deze naar secr.olsfederatie@olsfederatie.com. 

mailto:info@zandakker.nl
http://www.zandakker.nl/
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Oproep 

Bent u bij het verlengen van uw wapenverloven ergens tegenaan gelopen, bijvoorbeeld het moeten aanreiken van een kopie van 
de Statuten, het overleggen van een uittreksel van de Kamer van Koophandel, dan willen wij als bestuur van de Vereniging van 
OLS-Buksmeesters dit graag van u vernemen, zodat we actie hierop kunnen ondernemen. Mail uw voorvallen (zo concreet 
mogelijk) naar Secr.olsfederatie@olsfederatie.com. 

Wist u dat? 
 

 Zaterdag 21 september 2019 wordt bij de schutterij Sint Lucia Horst het bielemannen- en sappeurstreffen georganiseerd. 

 Zaterdag 05 oktober 2019 wordt de najaarsvergadering van de Oud Limburgse Schuttersfederatie, gehouden in het 
Multifunctioneel Centrum De Grous in Stein. 

 Zondag 3 november 2019 wordt er in het Limburgs Schutterij Museum de tweede dag van de schutterijmuziek 
georganiseerd. Een dag, rondom de prachtige (schutters)muziek en een dag, die u niet mag missen. Voor meer 
informatie Paul Roberts via de muziekcommissie van de Oud Limburgse Schuttersfederatie. 

 Zondag 10 november 2019 wordt het Marketentsterstreffen georganiseerd in het Noord-Limburgse Siebengewald. 

 Wist u ook dat de Europese gemeenschap van Historische schuttersgilden een eigen website heeft en deze is te bereiken 
onder http://e-g-s.eu. Ook op social media zijn er tal van groepen/pagina’s om met geheel Europa te communiceren over 
het schutters- en gildewezen in Europa. 

 Zoals jullie weten hebben wij binnen de Oud Limburgse Schuttersfederatie het genoegen om de Europese 
schutterskoning in ons midden te hebben. Leo Niessen en zijn charmante echtgenote Irma reizen zodoende geheel 
Europa door om op bezoek te gaan bij de Europese schutsbroeders en -zusters. Zo wordt eind april de 
voorjaarsvergadering bezocht in het Poolse Krakau. In zijn ambtsperiode tot 2021 is nu bepaald dat éénmaal in deze 
periode er ook een grote voorjaarsvergadering met investituur in Nederlands-Limburg wordt gehouden. Dit zal 
geschieden in het weekend van vrijdag 9 en zaterdag 10 april 2021. Vanuit het federatiebestuur en het bestuur van de 
schutterij Sint Martinus Linne is er werkgroep gevormd, die dit weekend gaat organiseren.  

 

Mag ik even uw aandacht? 

 

 
 
Hoewel we dit al vaker hebben aangegeven willen de verenigingssecretariaten navolgende zaken voorleggen. 
 
We moeten steeds vaker constateren dat de pasfoto’s voor de federatiebewijzen niet aan de eisen voldoen, dit levert vooral bij de 
aanvrager irritaties op, omdat de foto’s dan afgekeurd moeten worden, let op de navolgende specificaties: 
 

 Zorg voor een goede resolutie van de foto. 

 Zorg ervoor dat het gezicht goed zichtbaar is. Kijk recht in de camera. 

 Zorg voor goed licht, geen schaduw op de foto. 

 Zorg dat de persoon alleen op de foto staat. 

 Zorg ervoor dat de persoon geen hoofddeksel of versieringen op heeft. 

 Dien uw aanvragen zo veel mogelijk gelijktijdig in, dit voorkomt hogere portokosten. 
 
De laatste tijd merken wij dat de onderscheidingsaanvragen op een te laat tijdstip arriveren. De daarvoor gestelde termijn is drie 
maanden vóór uitreiking. Zit u aan het einde van de besteltermijn, dan kunnen we wellicht sneller leveren, echter is dit niet 
standaard, hierdoor kan het gebeuren dat u de onderscheidingen sneller ontvangt dan de drie maanden. Let op het vermelden van 
alle benodigde informatie op het aanvraagformulier, de geboorteplaats wordt veelvuldig vergeten, wat leidt tot vertraging van de 
aanvraag. 
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