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In Brabant wordt meer gebruik gemaakt van ny-
lon kunststof. In België en Duitsland wordt over-
wegend gebeugeld met bollen van Limburgse  en 
Brabantse herkomst.

Geschiedenis van de 
Brabantse beugelbollen
Met ingang van 4 maart 1992, na een proefperio- 
de van een half jaar, worden de eerste Brabant-
se beugelbollen door beugelclub de Klöskes uit 
Liempde in gebruik genomen.
De aanleiding om naar andere bollen te zoeken, 
is het grote aantal klachten over de tot dan toe 
gebruikte bollen. Deze gaan vaak tijdens het spel 
kapot, ze breken in tweeën of er vallen stukken 
uit. Het is lastig om deze steeds weer voor hele 
bollen te moeten omwisselen.
Deze ‘kwaliteitsbollen’ zijn in 1992 door het 
bondsbestuur goedgekeurd voor gebruik.
Henk Robben, een Brabantse beugelaar en des-
tijds voorzitter van het district Brabant Oost, heeft 
na een periode van onderzoek, in overleg met 
grote kunststofleveranciers, het juiste materiaal 
weten te vinden.
Inmiddels is na zoveel jaren gebleken dat deze 
bollen zeer geschikt zijn voor de beugelbanen. Ze 
zijn erg slijtvast en hebben een lange levensduur. 
De witte en zwarte bollen zijn een begrip gewor-
den. Niet alleen in beugelend Brabant, maar ook 
op beugelbanen in Limburg en België.

De familie van Dongen uit Zeeland, die een beu-
gelbaan aan huis heeft, speelt over een periode 
van 14 jaar steeds met dezelfde bollen. BC De 
Kuiters uit Tegelen is in 1993 de eerste Limburg-
se vereniging die met deze nieuwe beugelbollen 
speelt.

 

Beugelbollen worden alleen op bestelling gemaakt 
en zijn niet op voorraad leverbaar.

V.l.n.r: bollen voor training kinderen tussen de 
5 en 8 jaar, Ø 140 mm.
Wedstrijdbollen kinderen vanaf 9 á 10 jaar  
Ø 160 mm, wedstrijdbollen volwassenen Ø 180 mm 
1995-2007.

Brabantse beugelbollen zwart-wit.
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