
Bizar toeval op OLS, echtpaar uit 
Wijlre schiet tegen elkaar onder 
dezelfde schuttersboom: ‘Toen ik de 
indeling hoorde, dacht ik: shit!’ 
BRON: Dagblad de Limburger, door Frank Benneker 
 

 
De fotoshoot van negen maanden geleden werd zondag dunnetjes overgedaan.  Afbeelding: Maud 

van den Heuvel/De Limburger 

Daphne Raven schiet voor schutterij Sint Hubertus uit Ubachsberg; 
Emiel Broers hanteert de buks voor Sint Maternus uit Wijlre. Het 
getrouwde stel,dat in Wijlre woont, kwam elkaar zondag door een bizarre 
speling van het toeval tegen onder dezelfde schuttersboom op het OLS 
in Meijel. 

„Toen ik de boomindeling hoorde, dacht ik: shit!”, vertelt Daphne. 
„Nu heb ik niet alleen alle ogen van Ubachsberg, maar ook die van 
Wijlre op me gericht.” Alsof alle spanning en stress van de eerste OLS-
deelname voor haar nog niet genoeg was, koppelde het lot haar 
schutterij aan die van haar man Emiel. 



Niet gek laten maken 

Aan het begin van de dag zag het daar niet naar uit. Maternus startte 
met nummer 99, Hubertus met nummer 115. Door het uitvallen van de 
vijftien tussenliggende schuttersploegen stonden Wijlre en 
Ubachsberg plots naast elkaar. Omdat Daphne en Emiel allebei als 
vijfde schutter van hun ploeg in actie kwamen, stonden ze ook nog 
eens tegelijkertijd naast elkaar te schieten. „Als je als man en vrouw 
naast elkaar onder de schuttersboom staat, is het zaak je niet af te 
laten leiden en je niet gek te laten maken”, zegt Emiel. 

 

Emiel en Daphne op hun trouwdag.  Foto: Maud van den Heuvel 

Dat niet gek laten maken is gelukt. Zowel Sint Hubertus als Sint 
Maternus schoot raak en plaatste zich voor het kavelen, waardoor 
beide schutterijen zaterdag terug naar Meijel mogen. Daphne: „Wijlre 
heeft daar nummer 31 en Ubachsberg nummer 32, dus we staan weer 
naast elkaar. Alleen is het ditmaal niet onder dezelfde boom.” 

Trouwfoto’s 

Het toeval op het OLS bracht ook herinneringen aan negen maanden 
geleden naar boven, toen Daphne en Emiel in het huwelijksbootje 



stapten. Omdat bruid en bruidegom beide lid van een schutterij zijn, 
werden trouwfoto’s met buksen onder de schuttersboom gemaakt. Die 
fotoshoot kon zondag dunnetjes over worden gedaan. 

„Ik wilde die trouwfoto’s per se maken”, vertelt Daphne. „Ik had de 
buksmeester van Wijlre gevraagd of hij een buks kon regelen. Toen we 
de foto’s gingen maken had hij twee buksen klaarstaan.” 

 

Foto: Maud van den Heuvel 

Gek genoeg kennen Daphne en Emiel elkaar niet vanuit het 
schutterswereldje, maar door de vastelaovend. „We hadden elkaar wel 
eens in Wijlre gezien, maar echt ontmoeten deden we op 
de11devande11de in Maastricht.” En die liefde leverde ook een 
prinsenpaar op, want het echtpaar Broers-Raven ging afgelopen jaar 
de carnaval in Wijlre voor en mag dat wegens corona ook volgend jaar 
doen. 

„Vastelaovend en de schutterij zijn ideale hobby’s om met elkaar te 
combineren”, vindt Emiel. „Als je klaar bent met het schuttersseizoen, 
begint de vastelaovend. En als carnaval is afgelopen, hebben we de 
jaarvergadering die de inleiding voor het schietseizoen is.” 



Huldiging 

Zaterdag is het voor de schutterijen van Wijlre en Ubachsberg de dag 
van de waarheid. „Ons doel is de top tien te halen”, zegt Emiel. „Dan 
krijgen we een huldiging op het podium. Als we dat binnen hebben, 
zien we verder wel waar het uitkomt.” 

Het kavelen verloopt over het algemeen onvoorspelbaar. Daphne en 
Emiel hebben er dan ook geen idee van hoe ze het onderling tegen 
elkaar gaan doen. Emiel: „Wat je bij het kavelen nogal eens ziet, is dat 
er in het begin veel schutterijen afvallen en dat enkele ploegen het dan 
heel lang volhouden. Het zou mooi zijn als wij daar allebei bij zitten. 
En als iemand van ons eerder uitvalt, dan heeft de ander de steun van 
onze liefde.” 

 


