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Jaarverslag 2020. 
 

 

 

Woensdag 1 januari: Nieuwjaarsreceptie Gemeentebestuur. 

 

Het bestuur van de Jonge en Oude Nobele gaat, samen met het Keizerspaar, Koningen en 

Officieren, naar de Nieuwjaarsreceptie van het Gemeentebestuur. 

Ook namens de Stichting Ere Saluut Geschut 1842 worden de beste wensen overgebracht. 

 

 

Woensdagmiddag 12 februari: Beedigingen Limburgse Jagers: 

De uitgestelde beedigingen Limburgse Jagers te Valkenburg wordt vandaag gehouden. 

Men heeft ons gevraagd om aanwezig te zijn en een schot te doen om de plechtigheid te sluiten. 

Tamboer der Jonge en Oude Nobele Schutterij – Brian Pisters, is vandaag beedigd bij de 

Limburgse Jagers. Hem wordt de eer gegund om dit schot te lossen. 

Helaas weigert het kanon dienst bij de eerste poging. 

Er wordt een reserve slagpin gemonteerd en bij de tweede poging gaat het schot wel af. 

We bezoeken de receptie voor alle nieuwe Limburgse Jagers en onderhouden onze contacten. 

 

We brengen het kanon terug naar de garage. 

Daar wordt de loop gepoetst en weer opgeborgen in de garage. 

 

Kanonniers van dienst: Richard Huynen, Harrie Hoffmans, Bjorn Sluijsmans en Ronald Kunz. 

 

Na zijn vakantie wordt de weigerachtige slagpin door Henk geïnspecteerd. 

Het spanveertje blijkt versleten. Na vervanging hiervan is de slagpin weer in orde bevonden. 

 

 

Zaterdagmiddag 15 februari: Vergadering OLS Buksmeesters te Heel. 

 

Bjorn Sluijsmans en Henk Tabbers nemen deel aan de vergadering van de OLS Buksmeesters 

te Heel. Hier worden alle zaken betreffende de Wapenwetgeving (wijzigingen e.d.) behandeld. 

Ook komen alle relevante zaken voor onze schietwedstrijden aan de orde. 

Bjorn is voorzitter van de vereniging OLS Buksmeesters. 

 

 

Corona: 

 

Zondag 15 maart wordt een lockdown over het hele land afgekondigd. 

Dit wegens het nieuwe, zeer besmettelijke en potentieel dodelijke, coronavirus. 

Alle geplande activiteiten voor zowel schutterij als de stichting Eresaluut Geschut worden met 

onmiddelijke ingang en voor onbepaalde tijd, opgeschort. 

http://www.eresaluutgeschut1842.nl/
mailto:info@eresaluutgeschut1842.nl
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December 2020: 

 

*Onze verloven worden door de politie per brief verlengd, dit omdat alle bureau’s gesloten zijn 

wegens de aanhoudende corona pandemie. 

*De onheffing voor de loop waar we mee schieten, wordt geactualiseerd. 

 Bjorn wordt toegevoegd als ontheffingshouder. 

 

 

Wat wel: 

 

We zijn constant in gesprek met sponsoren en potentiele sponsoren. 

We voldoen aan de Wet Wapens en Munitie en de Circulaire Wapens en Munitie. 

Tevens aan de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg art. 17). 

We hebben alle officiele documenten, verloven, ontheffingen en erkenningen. 

We vullen altijd alle verplichte formulieren in (KNSA). 

We waarschuwen politie Valkenburg, Bijzondere Wetten, Gemeente en omwonenden. 

 T.b.v. politie is een speciaal formulier ontworpen en in gebruik. 

 

Logistiek: 

 

Voor elke actie met ons kanon moeten er iedere keer diverse werkzaamheden gebeuren: 

*Er moeten briefjes bij de omwonenden bezorgd worden om hen te waarschuwen. 

*De loop (scherp of dummy) moet op de affuit gemonteerd worden. 

*Na de actie moet de loop gepoetst en geolied worden. 

*Daarna weer de loop van de affuit takelen en vastleggen. 

*De affuitwagen en voorwagen dienen ook onderhouden te worden. 

*Ook voor het vervoer van ons geschut naar de plaats waar moet worden opgetreden, is er altijd 

weer het nodige geregel nodig. 

 

 Door het bestuur wordt contact gehouden: onderling via mail en telefoon, 

bestuursvergaderingen (helaas dit jaar n.v.t.), er is het nodige contact met ambtenaren en 

instanties, met de gemeente, met de wethouders en burgemeester. 

 

Dank je wel: 

 

Wij danken iedereen die, op welke wijze dan ook, heeft mee geholpen om onze doelstellingen 

te behalen. 

 

Verslag: Secretaris / Schietmeester / Keizer ON Henk Tabbers. 
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