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WOORD VAN DE REDACTIE 

Wat een zomer hebben we gehad. Heerlijke avonden om buiten te zitten 
genietend van een drankje. Als het te warm was, liep je vanzelf wel 
langzamer. Al met al: een zomer om nooit te vergeten. 

De meesten van ons zijn al weer overgegaan tot de orde van de dag. Een 
enkeling heeft nog vakantie, met name de grijze golf. 
De herfst doet langzaam zijn intrede . Ook bij de schutterij gaat alles 
weer zijn gewone gang.  Opmars 3 is klaar en ligt voor u. Wij wensen u 
weer veel leesplezier. 

 
Ans Vonhof 
 

 
 

VAN DE VOORZITTER 

 
De kermis is weer voorbij. In de Algemene Vergadering, eind augustus, 
mochten we weer een erelid benoemen. Gerben Vreeman werd vanwege 
zijn grote inzet voor de vereniging opgenomen in deze groep van 
buitengewone leden. In die zelfde vergadering kon het bestuur melden 
dat we op Kermismaandag samen met St. Caecilia in de optocht zouden 
gaan lopen. Het enthousiasme was toen al groot en is na de ervaring van 
de eerste gezamenlijke repetitie en dito kermisoptreden alleen maar 
groter geworden. Wat een prachtige grote groep heeft zich daar laten 
zien aan Lichtenvoorde. Ook voor het zondag optreden was veel 
waardering te horen op de tribune voor het gemeentehuis. We hebben ons 
als vereniging nog extra kunnen profileren tijdens het Corsotainment, bij 
Pillen voorafgaand aan het corso. We kregen daar een vaandel in de 
kleuren van de Achterhoekvlag overhandigd. Ook hierover meer verderop 
in deze uitgave.  
Allemaal redenen om met vertrouwen naar de toekomst te kijken. 
Bijvoorbeeld naar de viering van ons 90-jarig bestaan in 2019. Een 
uitgebreid overzicht van alle activiteiten in dat jaar en het laatste deel 
van 2018 vindt u verderop in deze Opmars. 
Ik wil iedereen weer bedanken voor de geweldige inzet, van muzikanten, 
beheer en vogelmakers tot inschrijfcommissie, promoteam en 
reveilleblazers. 
 

 
Bennie Heutinck                                                                                  1. 
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HERINNERING DIGITAAL VERSTUREN VAN DE OPMARS  

                                                                

Het bestuur heeft besloten om in 2019 het clubblad “De Opmars” alleen 

nog digitaal te versturen. DIT GELDT ALLEEN VOOR DE MENSEN DIE 
DE OPMARS PER POST ONTVANGEN. Het kost ons iedere keer weer te 

veel geld aan postzegels. Geeft u dus a.u.b. uw emailadres door. Helaas 
zijn er maar een paar mensen geweest die dat gedaan hebben. Hopelijk 
wordt dit artikel nu goed gelezen want het jaar is zo voorbij. 
Als u geen emailadres heeft, geef dat dan ook door. U blijft dan de 
Opmars per post krijgen. Maar ik ben er van overtuigd dat de meeste 
mensen een emailadres hebben. U kunt alles doorgeven aan Ans Vonhof. 
Email: vonhof.ans@gmail.com 
Tel: 06-30910 719 
 
Geeft u niets door, dan ontvangt u in 2019 geen Opmars meer.  
Wij hopen op uw medewerking. Het is een kleine moeite om het door te 
geven en u doet er ons een groot plezier mee. 
 
Het bestuur. 
 
 
 
 

                      
 
                                          
 

 
      
      ASchutten                                                                                                        tel. 0544- 378228 
        Lievelderweg 56                                                             www.meubelstoffeerderijaloys.nl      

        Lichtenvoorde                                                                 aloys.stoffeer@gmail.com 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Wanneer ik dit schrijf, hebben we net de jaarvergadering van ons gilde 
achter de rug. Tijdens de jaarvergadering wordt er teruggekeken op het 
afgelopen jaar en vooruitgekeken naar het komende jaar. De secretaris 
laat een groot aantal zaken die op ons pad zijn gekomen de revue 
passeren. Dit overzicht bevat altijd positieve elementen (prachtige 
evenementen waar we als vereniging aan hebben meegedaan bijv.) maar 
ook minder positieve (zoals grote, weliswaar noodzakelijke, uitgaven en  
het teruglopende ledenaantal). De penningmeester schetst een beeld van 
de uitgaven van het afgelopen jaar en geeft een kijkje in het komende 
jaar aan de hand van de begroting. Samen met alle geledingen proberen 
wij, als bestuur, de boel in goede banen te leiden. Behalve dat dit een 
erg leuke functie is, betekent het ook dat je je verantwoordelijk voelt 
voor het wel en wee van ons gilde. We zetten onze schouders eronder om 
zaken aan te pakken; ik denk bijvoorbeeld aan het komende jubileumjaar 
in 2019 en de toekomstige samenwerking met St Caecilia. Hierbij is het 
van groot belang dat er een solide en goed uitgerust bestuur bestaat. 
Onlangs hebben we afscheid genomen van Sander Meekes als bestuurslid 
en tegelijkertijd weer een nieuw “oud bestuurslid” (na 20 jaar) in de 
persoon van Lummy Stottelaar mogen verwelkomen. Wij zijn als bestuur 
echter nog steeds op zoek naar versterking; mocht u genegen zijn om hier 
deel van uit te maken of kent u iemand binnen of buiten de vereniging die 
hier wellicht geschikt voor is, laat het ons weten! 
 
Gijs Vos 
secretaris 
 
In de jaarvergadering bleek dat de financiële positie van onze vereniging 
redelijk is, maar dat we alle zeilen bij zullen moeten zetten om dat in de 
toekomst zo te houden.  
Een belangrijke stap daarin is het verhogen van de contributie. Geen 
actie die je als bestuur graag doet, maar wel een die noodzakelijk is. 
Sponsoring en subsidie zijn geen betrouwbare vaste bron van inkomsten. 
De donatieactie levert ons ieder jaar een leuk bedrag op, maar niet 
structureel voldoende.     
                                                                                                         4.                               
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De eerste ronde van de Verdubbelweken is redelijk geslaagd. Als alles 
meezit gaan we het bedrag van de 19e week nog halen in de rest van dit 
jaar.  
Daarom zullen we dezelfde actie in het voorjaar van 2019 nogmaals doen. 
Heeft u ideeën of tijd? Geef ze door aan het bestuur, zodat we er gebruik 
van kunnen maken om nog meer middelen binnen te halen voor onze 
vereniging. 
 
Van de penningmeester 
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VIERING 90-JARIG BESTAAN         

Het programma voor 2019, het jaar waarin St. Switbertus 90 jaar bestaat, 
is bekend.  

1. Zondag 13 januari 2019: Nieuwjaarsconcert.  
Thema: muziek uit de afgelopen 90 jaar. 

2. Open Team Competitie:  
Start: Dinsdag 5 maart en 19 april (Goede Vrijdag) afsluiting. 

3. Concert i.s.m. de band ‘Hot Stuff’.  
Eind maart / begin april, de exacte datum volgt. 

4. Internationaal Vendeltreffen:  
Vrijdag 7 t/m maandag 10 juni 2019 i.s.m. Over de Top. 

5. Donatieactie: 
15 pril t/m 29 mei 2019 Lotenverkoop 

6. Wereldrecordpoging HBS  
15-16 juni:: Binnen 24 uur 37.000 punten schieten door 2 
personen. Het is de bedoeling om hieraan een sponsoractie (idee: 
€ 0,005 per pijl) en de trekking van de Donatieactie te koppelen. 

7. Zondag 25 augustus 2019: Feestelijke jaarvergadering. 
8. Kermis met vogelschieten 

       8, 9 en 10 september 2019 
9. Feestavond met huldiging van de jubilarissen van 2019 

Zaterdag 9 november 2019 
    10.Kerstballenconctactavond: 

       Donderdag 19 december 2019 
 
Daarnaast zullen er ongetwijfeld nog andere zaken in de agenda komen. 
Zo is een aantal mensen nog bezig met het voorbereiden van een 
tentoonstelling van onze archieffoto’s en andere materialen. 
Een prachtig programma met voor elk wat wils, dus we verwachten veel 
belangstelling en medewerking bij de verschillende onderdelen. Heb je 
tijd? Geef je op. 
 
Het bestuur.                                                                                        6. 
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ACHTERHOEKVAANDEL VOOR ST. SWITBERTUS 
 
Zondag 9 september was er tijdens het Corsotainment in zaal ‘Het 
Zwanenmeer’ een spreker voor de genodigden. Hans Martijn Ostendorp, 
voorzitter van V.V. De Graafschap vertelde op onderhoudende wijze over 
de redenen om zijn burgemeestersfunctie in Bunnik te verruilen voor een 
baan bij deze (nu weer) eredivisieclub uit Doetinchem. Telkens weer 
maakte hij duidelijk hoe zeer hijzelf en De Graafschap zich met de 
Achterhoek verbonden voelen. Hij kreeg daarvoor veel bijval. 
Het tweede, ingelaste, onderdeel van het programma sloot hier naadloos 
bij aan: 
Ons Schuttersgilde kreeg door burgemeester Annette Bronsvoort een 
vaandel in de kleuren van de Achterhoekvlag overhandigd. Dit vaandel is 
door de stichting ‘Pak An’ beschikbaar gesteld aan St. Switbertus en 
andere vendelgroepen in de Achterhoek. Via o.a. Carmen Kroezen is enige 
tijd geleden contact opgenomen met Stefan Groothuis van de stichting 
‘Pak An’ met het voorstel om de Achterhoekvlag en de Achterhoek ook te 
promoten bij optochten waarin vendeliers meelopen. Hij was direct 
enthousiast en zegde de medewerking van de stichting toe. Met een 
vertegenwoordiging van drie vendeliers en de commandant van het korps 
van St. Switbertus werd de vlag enkele uren voor het corso opgehaald. 
Nadat geestelijk adviseur van de vereniging Pastor Ronald den Hartog de 
vlag had gezegend, had Lichtenvoorde tijdens het Corso de primeur van 
het Achterhoekvaandel dat tussen de andere vaandels de optocht extra 
Achterhoekse kleur gaf. Andere verenigingen die het vaandel ook willen 
gebruiken kunnen zich daarvoor melden bij St. Switbertus. Mooie 
promotie van onze club. 
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KERMIS 2018 
 
Het vaandel van de Achterhoek  tijdens het corso. 

 

 
 

 

 
MALLETBAND STEELT DE SHOW! 
 

 
Terwijl we ons corso-optreden zondagmiddag 9 september om 16.00 uur 
aan het evalueren waren, trok de prachtige, steeds maar mooier 
wordende, stoet spectaculaire en kunstzinnige wagens aan ons voorbij. De 

afgelopen 2 uur hadden wij 
het parcours gelopen en 
opvallend vaak applaus 
gehad. Want daar doe je het 
allemaal voor; een publiek 
amuseren met muziek en 
show.  
Als je dan een vergelijking 
trekt met de andere 
deelnemende korpsen mogen 
we trots zijn dat we ons ook 
op show gebied ontwikkelen. 
Er liepen kwalitatief goede 

bands bij, maar het publiek genoot zichtbaar het meest van “Drumspirit“, 
de jonge expressieve band uit België. Langzamerhand zie je steeds meer 
invloeden van een jonge generatie die energie uit willen stralen.  
                                                                                                         9. 



Vorig jaar stal onder meer “Takostu” uit het Friese Stiens de harten van 
het publiek. Ook een band met een gemiddelde leeftijd onder de twintig! 
Muziek en show op straat is dus bij lange na niet dood! Leeftijd is echter 
niet de doorslaggevende voorwaarde om een dynamische presentatie te 
kunnen geven. Creativiteit en saamhorigheidsgevoel zijn minstens zo 
essentieel voor zo’n prestatie.  
Voor onze eigen vereniging betekent dit dat we alle muzikanten die mee 
willen draaien op straat mee moeten laten draaien tijdens de 
showrepetities. Voor de malletband was het Lichtenvoordse corso immers 
na Varsseveld en twee keer Winterswijk het vierde showoptreden binnen 
een maand. 
Volgend jaar, tijdens het 90-jarig bestaan van Switbertus en het 100-jarig 
bestaan van Concordia Kotten zal het uiterste gevraagd worden van alle 
muzikanten. Dé gelegenheid ook om er sámen iets moois van te maken, 
zeker ook tijdens het Lichtenvoordse corso! 
 
Jos Taken. 
 
 

KERMISMAANDAG 
 
 

 
 
Reveille blazen bij het koningspaar. 
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KERMISMAANDAG 
                                                              
Het was ook dit jaar een spannende strijd wie als eerste de mooi 
versierde vogel eraf zou schieten op de kermismaandag. Bij de 
volwassenen was dit Erwin Hummelink. Het was even wachten op zijn 
koningin en vrouw Marloes, want zij zat thuis toen het 226e en 
verlossende schot viel. Na de huldiging spreekt Erwin het publiek toe:”Ik 
ben overgehaald om mee te doen. Toen zei ik dat ik hem er gelijk af zou 
schieten! En kijk eens! Ik heb zin in de kermis!”. Bij de jeugd werd een 
stralende Eva Hunt de koningin. Haar valt dit jaar de eer toe vele mooie 
momenten met schutterij St. Switbertus te beleven.  
 
 

 
 
 
 
Het was als vanouds weer een drukbezochte traditie met wel 124 
inschrijvingen bij de volwassene, waarvan drie groepen. Bij de jeugd 
waren er 27 inschrijvingen. Toen het terrein nog helemaal verlaten was 
van de corsowagens die bezig waren met hun tweede ronde door 
Lichtenvoorde stonden de echte diehard fans van het schieten al klaar 
aan hun stamtafel. Reduan Beuting, een van hen, doet voor de vierde 
keer mee. Zijn familie schiet al jaren op de vogel en zijn ze zijn altijd als 
eerste aanwezig. Reduan:”Het is een standaardritueel in onze familie met 
de kermis. Ik ben een paar keer dichtbij de overwinning geweest. Ze 
schoten dan net na mij de vogel eraf. Ik wil graag mijn familie een poepje 
laten ruiken door dit jaar te winnen.” 
                                                                                                       11. 



Patrick Kamp en Jeroen Rutjes lopen ook al vroeg op het terrein rond. Zij 
komen bijna altijd kijken, maar schieten niet mee. Ze vertellen:”Het is 
een mooi gezicht als de vogel er wordt afgeschoten. Het is altijd 
spannend wie de winnaar wordt. Na het schieten gaan wij altijd even 
kermis vieren.” 
 
Nieuw dit jaar was dat er voor het eerst er een samenwerking was tussen 
Harmonie St. Caecila en de schutterij St. Switbertus. Ze liepen op de 
kermismaandag gezamenlijk in de optocht rond. Bewust in dezelfde 
kleren. Als deze samenwerking bevalt, gaan ze in de toekomst meer 
samenwerken.  
Door Barbara Pavinati 
 

 
 

Onze jeugkoningin  Eva Hunt(rechts) 
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UITSLAG VOGELSCHIETEN 
 
Volwassenen: 
 
Rechtervleugel: Sander Pierik 
Kop: Sander Meekes 
Romp: Erwin Hummelink 
 
 
Jeugd: 
 
Kop/hals: Britt Kuiper 
Linkervleugel: Tim Klaverwal 
Rechtervleugel: Dem Goossens 
Staart: Kom Klaverwal 
Vogel/Romp: Eva Hunt. 
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FIRMA HUBERS SPONSORT TRAP. 
 
Dankzij deze mooie trap, konden het koningspaar en de jeugdkoningin het 
podium betreden. 
Wij willen de firma Hubers hiervoor bedanken en hopen nog vele jaren 
gebruik te kunnen maken van deze trap. 
 

14. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
MIJN EERSTE VELD EN JACHTWEDSTRIJD ! 
 
Zondag 2 september hadden we een wedstrijd in Someren. Inmiddels 
schiet ik alweer 30 jaar en heb ik vele wedstrijden geschoten. Buiten 
schieten wij normaliter op onze club de Fita afstanden ( 90 / 70 / 50 en 
30 meter) en indoor schieten we op 18 meter, allemaal op een blazoen 
voor deze specifieke afstand. 
Voor een aantal jaren terug kon je in de zomer eigenlijk wel ieder 
weekend een Fita wedstrijd ergens in het land schieten, maar de laatste 
jaren is de trend gekomen van een veld en jachtronde. Deze zijn dusdanig 
populair dat je je maanden van te voren dient in te schrijven want anders 
is de wedstrijd vol. Begin dit jaar zag ik dat er nog maar 4 Fita 
wedstrijden in de kalender stond. Herman Jansen haalde mij over (op een 
enthousiaste wijze) om toch écht eens mee te gaan naar een veld en 
jachtronde, dus ik schreef mij hiervoor in. 
Zondagochtend 2 september om zes uur naar Aalten om Luuk op te halen 
om vervolgens via Varsseveld door te rijden samen met Herman naar 
Someren. Hier arriveerden wij om half negen op een verlaten 
landweggetje “ons” bos waar de wedstrijd zou plaatsvinden. Je boog 

opbouwen half hangend in een 
drooggevallen greppeltje was op zich al 
een voorbode van een avontuurlijke dag! 
Na een stuk lopen met je boog in de hand 
en een rugzak om arriveerden we in het 
middelpunt van het bos. Hier kregen we 
een briefing over de wedstrijd en waar je 
begint te schieten. Bij deze wedstrijden 
schieten senioren zoals ik tussen de 10 en 
60 meter waarbij je zelf de afstand dient 
in te schatten. Junioren, masters, 
barebow (kale boog) en dames schieten 
tussen de 5 en 45 meter. Totaal heb je 24 

doelen die je met je groepje (max 4 pers) afloopt. Deze doelen kunnen op 
diverse manieren opgesteld staan, bijv. tegen een bult op, of juist naar 
beneden, over een riviertje heen etc. etc.  Hierbij loop je kriskras door 
het bos waarbij je telkens na 6 doelen weer uitkomt op het middelpunt 
van het terrein waar je een (korte) pauze kunt houden.       15. 



 
We hadden heerlijk weer (ca 25 graden en zonnig) en konden met z’n 
drieën volop genieten van deze nieuwe ervaring, waarbij we aan de hand 
van de ervaring van Herman een geheel nieuwe discipline leerden kennen! 
Wat mij betreft een zeer geslaagde dag die smaakt naar meer!! 
Met doelgerichte groet, Pascal 
 
P.s. inmiddels kan ik jullie melden dat Herman Jansen 3e geworden is in 
deze discipline op het NK  te Ysselstein,  en eveneens derde over het hele 
seizoen in de Fieldcup: proficiat Herman met deze knappe prestaties! 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     

                                          
                                                                              

DONDERDAGMIDDAGSOOS. 
 
De donderdagmiddagsoos is weer begonnen. Vanaf 4 oktober bent u weer 
van harte welkom op de donderdagmiddagen van 14.00 uur tot 17.00 uur. 
U kunt er biljarten, een kaartje leggen, koffie drinken of een lekker 
biertje of wijntje nuttigen, gezellig kletsen 
We gaan door tot de laatste donderdag van april 2019. 
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GERBEN VREEMAN ERELID! 

Zondag 26 augustus vond weer onze Algemene Ledenvergadering plaats. 
Onze voorzitter opende de goed bezochte vergadering met het verzoek 
een moment stil te staan bij de overledenen binnen de vereniging. 
Vervolgens werd de stand van zaken van de vereniging besproken. Na de 
goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering deed onze 
secretaris Gijs Vos op de van hem bekende onderhoudende manier verslag 
van alle activiteiten binnen onze vereniging in het afgelopen 
verenigingsjaar. Penningmeester Tom Ikink volgde met een toelichting op 
het financiële verslag. Na bespreking van de verschillende stukken en de 
goedkeuring daarvoor van de kascommissie verleende de vergadering 
decharge aan de penningmeester. 

Na een korte pauze was het tijd voor een punt dat niet op de agenda 
vermeld stond. Want nadat zijn familie ook in de kantine van De Swite 
had plaatsgenomen, werd Gerben Vreeman door de voorzitter gevraagd 
naar voren te komen. 

 

Gerben krijgt erelid speld 

In 1988 lid geworden van handboogschietvereniging St. Switbertus en dus 
ook van de Schuttersgilde St. Switbertus. (bij “Pillen ’t Zwaantje”) 
ontpopte Gerben zich al snel tot een bovengemiddeld schutter, iets dat 
overigens nooit anders is geworden.  
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Hij was ook een aantal keren prins en tweemaal koning bij 
het koningsschieten van de vereniging. Al snel was hij niet 
alleen actief als schutter maar droeg hij ook zijn steentje bij 
aan de vereniging als geheel door o.a. het organiseren van de 
destijds nog veelvuldig gegeven demonstraties die destijds 
nog erg lucratief waren. Verder heeft hij veel werk verzet 
tijdens de bouw/verbouw van ons huidige onderkomen “De 
Swite”. 

Naast diverse functies als bestuurslid nam Gerben tal van 
andere klussen op zich.  

Een greep uit die vele vrijwillige werkzaamheden: 

Organisatie van de regionale 4 tallen competitie, de 
RunArchery, O.T.C., Indoorwedstrijden, Koningsschieten, 
Fita’s, Short Metrics, Beginners Awards en Jubilea. Daarnaast 
hield hij zich bezig met het onderhoud van het materiaal, 
openen en afsluiten van De Swite, het regio bestuur, 
wedstrijdleiding, notuleren en jaarverslag van de afdeling en 
de tijdwaarneming bij de RunArchery. Als je dan ook nog 
Instructeur bent voor alle afdelingen en het clubblad trouw 
van informatie over de Handboogsport voorziet, dan kunnen 
we gerust zeggen dat de vereniging hem veel dank 
verschuldigd is. 

In 2017 werd Gerben bij gelegenheid van het 35-jarige 
bestaan van de HBS afdeling al gehuldigd door de 
schutters.Maar het hoofdbestuur is unaniem van mening dat 
Gerben door zijn inzet, energie, vervulling van bestuurlijke 
taken én passie voor de handboogsport binnen Schuttersgilde 
St. Switbertus in de afgelopen 30 jaar, het ‘ruimschoots’ 
verdiend heeft om benoemd te worden tot erelid van onze 
mooie club! Hij ontving daarom van voorzitter Bennie 
Heutinck, naast de felicitaties, de erespeld, de bijbehorende 
oorkonde en een boeket bloemen 
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De vergadering werd hierna voorgezet met het onderdeel 
bestuursverkiezing. Daarin werd afscheid genomen van Sander Meekes, 
die aftredend en niet herkiesbaar was. Secretaris Gijs Vos was ook 
aftredend, maar hij werd bij acclamatie herkozen tot bestuurslid. De plek 
van Sander wordt ingenomen door Lummy Stottelaar. Zij draaide al enige 
tijd mee als bestuurslid en werd op de kop af 20 jaar nadat ze uit het 
bestuur stapte, opnieuw verkozen tot algemeen bestuurslid. Bij de 
mededelingen van het bestuur gaf de voorzitter uitleg over het uitstellen 
van de aanschaf van nieuwe uniformen en de redenen voor het verhoging 
van de contributie m.i.v. het derde kwartaal.                                         

Hierna werd het programma voor de viering van het 90-jarig bestaan in 
2019 toegelicht door de voorzitter.  

Hoogtepunten hierin zijn, naast de vaste agendapunten, natuurlijk het 
Internationale Vendeltreffen van 7 t/m 10 juni en de 24 uurs 
wereldrecordpoging van de handboogsportafdeling op 15 en 16 juni. 

De bespreking van allerlei organisatorische zaken met betrekking tot de 
kermis over twee weken vormde het sluitstuk van de vergadering. 

Van de start van de Kermis met het Corso op zondag waar de kopgroep 
van St. Switbertus voorop loopt, tot het vogelschieten op maandagmorgen 
om half elf nadat de wagenbouwers hun wagens voor de tweede keer aan 
het publiek hebben getoond. Broddie Huinink, secretaris van de Stichting 
Bloemencorso Lichtenvoorde, feliciteerde het nieuwe erelid en gaf kort 
informatie vanuit SBL. Hij bedankte het bestuur mede namens SBL 
voorzitter Herman ter Haar die vanwege werk verhinderd was, voor de 
uitnodiging met een drankje voor de aanwezigen. Na zijn oproep tot een 
goede opkomst, zowel van de kopgroep bij het corso als bij het 
vogelschieten sloot de voorzitter de vergadering en kon er nog gezellig 
worden nagepraat. 
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      HANDBOOGSPORTBERICHTEN 

 
 
Eindstand Recordschieten 2017-2018 
 
Het recordschieten voor 2017-2018 is na de wedstrijd in juni beslist. 
Joost Immink heeft met een zeer goede score van 260 punten in de 
laatste wedstrijd zijn eerste plaats nog weten te verstevigen. Hij heeft 
het recordschieten 2017-2018 dan ook gewonnen met 76 punten. Luuk 
Wisselink heeft met een eindsprint de 2e plaatst weten te bemachtigen 
met 62 punten ruim voor Mick Zijdel op de derde plaats met 50 punten. 
Dat Joost Immink eindwinnaar is mede te danken aan zijn grote vooruit 
gang in het schieten. Hij was ook dit jaar namelijk degene die zijn record 
het meest heeft verbeterd het afgelopen jaar namelijk met 144 punten. 
Ook komend seizoen wordt het record schieten weer gehouden. 
Zoals altijd wordt de wedstrijd op de laatste donderdag van de maand 
verschoten. Als iemand die donderdag niet kan dan mag de woensdag of 
zaterdag ervoor ook geschoten worden. Hier wordt dan ook gretig gebruik 
van gemaakt. In totaal hebben afgelopen jaar 38 verschillende schutters 
meegedaan! 
 

 
 

                           Schuttersgilde St.Switbertus 
                          WILT U OOK ADVERTEREN IN DE OPMARS? 

            s.v.p. mailen aan: info@st-switbertus.nl 
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Viertal competitie 2017- 2018. 
 
In juni de viertal competitie 2017-2018 afgesloten. Helaas is er dit jaar geen 
prijsuitreiking geweest. Er hebben dit jaar wel 2 teams meegedaan.  
De resultaten waren: 
plaats Naam Klasse Score 

1 St. Switbertus 1 
(Roy, Clemens, Marcel, Cor) 

3e klasse 24 

3 St. Switbertus 2 
(Pascal, Sander, Joost, Jan) 

3e klasse 17 
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AGENDA 
De data en activiteiten zijn onder voorbehoud. 
De activiteiten worden besproken op repetities 
en trainingsavonden. Actieve leden ontvangen 
de definitieve uitnodiging met aanvangstijden 
en verdere informatie per convocatie. 

 
 

Wanneer? Wat? Waar? 
 
Wie? 
 

6/7-10-2018 Indoorwedstrijd boogschieten De Swite HBS 

16-12-2018 Jaarvergadering HBS De Swite HBS 

8-9-10 juni 2019  Internationaal vendeltreffen De Swite All 
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INFOPAGINA 

HET BESTUUR 

 
Bennie Heutinck 

 
Voorzitter 

 
0544-373669 

Gijs Vos Secretaris 0544-378837 

Tom Ikink Penningmeester, ledenadministratie 0544-375873 

Eddy Rondeel Coördinator kopergroep/muziek 
opleidingen/jeugd 

0544-375839 

Lummy Stottelaar Coördinator mallets en kleding 0544-376836 

Pascal Koolhof 
 

Handboogtrainer 3 en 
medecoördinator handboogsport  

06-55143635 
 

   

   

COMMANDANT 

Martin Rondeel Commandant  0544-487372 
 

INSTRUCTIETEAM KOPGROEP (ZIE OOK BESTUUR) 

Bas Konings Dirigent, Instructeur trompet 06-13355362 

Jos Taken Tambour-maître, instructeur 
slagwerk & show 

0544-377196 

Björn Cuppers Instructeur vendelen 0544-379283 

Chelsey Taken Instructrice majorettes 0634654508 

   

   

   

INSTRUCTIETEAM HANDBOOGSPORT (HBS) (ZIE OOK BESTUUR) 

   

Gerben Vreeman Instructeur en medecoördinator  06-51858838 

Marc Konings Coördinator opleidingen en jeugd, 
materiaalonderhoud  

06-53449652 

Chris Liesting Coördinator HBS demonstraties 06-53860260 

Kyra Stottelaar Trainer jeugd, materiaal 06-28942420 

   

BEHEER 

Jan Hummelink        Algemeen contactpersoon, agenda 0544-375850 

Dorus Goossens        Beheer, schoonmaak 0544-373742 

Wiljo Freriks Beheer, bar 0544-378149 
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COLOFON 

 
OPMARS is een uitgave van Schuttersgilde St.Switbertus en verschijnt  
4 x per jaar. Doelstelling van het clubblad is het informeren van alle leden in de 
breedste zin van het woord, om zodoende de betrokkenheid te vergroten. De redactie 
behoudt zich het recht voor te lange stukken in te korten. Stukken zonder afzender 
worden niet geplaatst. 
 

Eindredactie: Ans Vonhof   
Redactie:  Ans Vonhof, Gerben Vreeman, Melanie klein Gunnewiek, Lummy 

Stottelaar, Gijs Vos 
Opmaak: Ans Vonhof 
Drukwerk:  Rapido! Digitale Print- & Copyservice, Aalten 
Distributie: Eigen leden o.l.v. Ans Vonhof 
Foto’s:  eigen leden en/of gast fotografen  
 

Voor de kopij is de redactie afhankelijk van  
bijdragen uit elke geleding! 

 

 

SCHUTTERSGILDE St.Switbertus 

“DE SWITE”  POSTADRES 

H. Leemreizestraat 2 
7131 ZT Lichtenvoorde 
Tel. 0544-374445 

 Postbus 184 
7130 AD Lichtenvoorde  

info@st-switbertus.nl  

 

Inleveren kopij via opmars@st-switbertus.nl  of digitaal bij één van de leden van de 
redactie 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING 

Het komt steeds vaker voor dat mensen, die verhuisd zijn, hun nieuwe adres niet 
doorgeven aan de schutterij. Omdat ik degene ben, die de distributie en de stickerring 
voor haar rekening neem, valt me dat op. Dus wil ik u allen met klem vragen: 
 
GEEF A.U.B. UW ADRESWIJZIGING DOOR. 
Stuur deze naar : vonhof.ans@gmail.com 
Ik zal er voor zorgen dat het doorgegeven wordt. 

                                   KOPIJ VOOR OPMARS 4  
                                   INLEVEREN VOOR  16 november  2018 
 

                                     Jaargang 36,2018  *** OPLAGE 525                                                        
 
BANKREKENINGNUMMER:   NL07RABO  033.61.11.525 
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Patronaatsstraat 13 C,  7131 CD Lichtenvoorde, tel. 0544 375245, fax 0544 375275 

                 www.hulshof-kantoorspecialisten.nl 
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