
48  Beugelen, klassieker onder de sporten

De Midden-Limburgse Beugel Bond telt in 1960 
bijna honderd leden die in vijf afdelingen op even-
zoveel banen hun spel beoefenen. Verschillen in 
de afmetingen van de bollen, de wijze van tellen 
en de spelregels verhinderen een samensmelting  
tussen Noord- en Midden-Limburg. In Noord ge-
bruiken ze bollen van 22-23 cm Ø en in Midden- 
Limburg bollen tussen de 15 en 17 cm Ø.  In dit 
gebied mag men links en rechts spelen wanneer 
men aan de wandvast ligt, terwijl in het noorden 
ofwel links ofwel rechts mag worden gespeeld.

In de bestuursvergadering van maart 1962 geeft 
het bestuur aan stappen te ondernemen om zich 
in te schrijven bij het NOC en het NSF, met als 
hoofdzaak het verkrijgen van subsidie voor de 
beugelsport. Pas op 9 september 1967 geeft H. 
Janssen in een duidelijk uiteenzetting aan dat de 
aansluiting bij het NSF een feit is.
Op 6 juli 1964 gaat de Midden-Limburgse Beu-

gel Bond door de aansluiting van Maaseik  
Belgie, de Internationale Beugel Bond Midden-
Limburg heten. Eveneens in 1964, op 30 mei, 
wordt in een ledenvergadering in Sevenum door 
alle verenigingen besloten om met zestallen te 
gaan beugelen. Op 21 april 1967 doopt de Mid-
den-Limburgse Bond zichzelf om tot Nederlandse 
Beugel Bond en sluit zich aan bij de Nederlandse 
Sport Federatie (NSF), niet in de laatste plaats 
om in aanmerking te kunnen komen voor subsi-
die. In de bestuursvergadering van 9 september 
1967 treedt Jeu Hutjens na 12 jaar af als voor-
zitter van de Noord-Limburgse BeugelBond. Hij 
wordt opgevolgd door Jan Aerts. Jeu Hutjens 
wordt benoemd tot technisch adviseur. 
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Mei 1960: Viering 25-jarig jubileum Noord-Limburgse Beugelbond
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