Een trefzekere schutter krijgt de hoofdprijs

Geoefend wordt er volop. Iedere zaterdagavond
wordt er ‘aan de boom’ geschoten en de afgelopen
week heeft u de schoten van de buks zelfs op meerdere avonden door de Linnerweerd kunnen horen
knallen. De schutters staan in opperste concentratie
onder de schietboom en proberen hun drie “bölkes” van de hark te schieten.
Bij het afschieten van de “bölkes” komt veel kijken.
Hartslag, ademhaling, concentratie en zeker geen
bibberende handen! Na ieder schot wordt de kamer
van de buks geopend middels een grendel, waarna
er door de buksmeester een nieuwe kogel wordt
geplaatst. Op deze wijze heeft de schutter tussen
ieder schot een korte adempauze om zich weer
volledig te kunnen concentreren op het volgende
schot. Dit moment van rust en kalm beraad is voor
de vele sportschutters die de schutterswereld rijk is,
een welkome afwisseling.
Dit doet mij denken aan een interessante uitspraak
van de rechtbank Maastricht in een zaak waarbij er
geschoten was. Wat was het geval?
Een verdachte werd vervolgd voor moord op de
partner van zijn ex vriendin. Hij volgde zijn ex
vriendin naar haar woning en constateerde dat
zij in gezelschap verkeerde van een man die bij
haar bleef slapen. De verdachte drong de woning
binnen en liep – gewapend met een revolver – de
slaapkamer binnen. De nieuwe vriend kwam op
de verdachte af en werd door een schot in zijn
arm geraakt. Een tweede schot raakte hem in de
borststreek en was fataal. Vervolgens schoot de ver-

dachte nog twee maal
op zijn ex vriendin
die levensgevaarlijk
verwond werd maar
het schietincident
wonderwel overleefde.
De verdachte had in
totaal vier schoten
afgevuurd.
Zijn advocaat betoogde dat de schoten
waren afgevuurd
onder invloed van een
gemoedsopwelling.
Anders gezegd: het
gevoel overheerste het
verstand. Een crime
passionele. Zijn advocaat vond om die reden dat er geen sprake
was voorbedachte rade
– kalm beraad en rustig overleg – en dus niet van
moord. De rechtbank constateerde dat verdachte
gebruik had gemaakt van een revolver, waarbij het
noodzakelijk is dat, voorafgaand aan het overhalen
van de trekker, de haan van het pistool handmatig
moest worden gespannen.
De rechtbank kon niet uitsluiten dat de haan al
geruime tijd voor het lossen van het eerste schot
gespannen was. Een hevige gemoedsopwelling was
op dat moment niet uit te sluiten.
Maar omdat de verdachte vervolgens besloot
nogmaals drie maal te schieten en de revolver dus
driemaal schietklaar maakte door tot driemaal toe
de haan aan te spannen, was er wel degelijk sprake
van moord, aldus de rechtbank. De verdachte had
immers tijd genoeg gehad om de gevolgen van zijn
besluit te overzien en desondanks had hij de trekker
nog driemaal overgehaald.
Geen crime passionele, maar wel kalm beraad en
rustig overleg.
Deze koelbloedigheid deed de verdachte de das
om: de hoofdprijs, een langdurige gevangenisstraf
vanwege moord, viel hem ten deel.
Kalm beraad en rustig overleg is voor de gepassioneerde teams die aan de schietwedstrijd op het
OLS deelnemen, een voorwaarde voor trefzekerheid. Het meest koelbloedige team zal er met de
hoofdprijs vandoor gaan. Dronkers en Dronkers
Advocaten wenst de deelnemende schutterijen veel
succes!
En natuurlijk bent u bij ons ook altijd welkom voor
een kalm beraad en rustig overleg!
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Afgelopen zondag, 7
juli, was het wederom
zover. Het Oud Limburgs Schuttersfeest
vond voor de 127e
keer plaats, dit maal in
het prachtige Stramproy. Dit hoogtepunt
van het “Schuttersseizoen” was ook voor
onze eigen Schutterij en Drumband St.
Martinus weer reden
om de schoenen en het
zilver nog eens extra te
poetsen, de instrumenten te stemmen
en de schuttersbuks af
te stellen. Dit alles om
mee te dingen naar
de vele prijzen die er
door de organisatie te
vergeven zijn en natuurlijk om deel te nemen aan
de schietwedstrijd. Zou het Linne lukken om dit
jaar D’n felbegeerde Um mee naar huis te nemen?

