
96  Beugelen, klassieker onder de sporten

geleerd en dat het de rug spaart. Tegenwoordig 
wordt er in de competitie en op toernooien nog 
slechts sporadisch met een authentieke sleger 
gespeeld. De inburgering van de schop is een 
voldongen feit.

De houten spaan wordt ‘sleger’ genoemd of ook 
wel ‘palet’. Naast de ‘puntsleger’ wordt steeds 
meer gebruik gemaakt van de ‘schop’.  Zoals goed 
te zien is op diverse illustraties heeft de vorm van 
de sleger in de loop van de tijd een grote variatie 
vertoond. De allereerste slegers worden gemaakt 

van de duigen van een harington. Dit is ook te 
zien op diverse historische illustraties. Hieraan 
wordt een handvat gemaakt en dan kan ermee 
worden gespeeld. De belangrijkste verschillen 
zijn te vinden in de lengte van de steel, de krom-
ming van het slaghout als geheel en de vorm van 
het blad. Deze kan spits of recht zijn, al dan niet 
lepelvormig uitgehold. 
In Limburg wordt tot ver in de jaren ‘60 uitsluitend 
met de puntsleger of de platte sleger gespeeld. 
Dit is volkomen vanzelfsprekend. Op die manier 
heeft men het spel geleerd en zo hoort het dan 
ook gespeeld te worden. 

Er is nog een aantal spelers dat vasthoudt aan het 
spelen met een sleger. Diegenen die zijn omge-
schakeld, hebben er grote moeite mee om weer 
het juiste ritme en de beugelhouding te vinden. 
Slegers slijten ook op verschillende manieren af 
al naar gelang hoe de betreffende speler met de 
sleger beugelt. Sef Colbers, één van de bekende 
slegerspelers van De Flatsers uit Baarlo, is in 
2007 nog Nederlands kampioen geworden in de 
eerste klasse. Hij is een van de weinigen die nog 
steevast met de sleger beugelt.

Sleger Henry 
Creyns, 83 jaar 
Beek Jennehof. 
Speelt hiermee 
nog competitie 
2007-2008

Sleger Piet 
Driessen 
†1935
collectie 
De Kuiters

Sleger Chris 
Baetsen †1973 
Nederlands 
Kampioen
collectie 
De Kuiters

Sleger Chris 
Baetsen †1973 
Nederlands 
Kampioen
collectie 
De Kuiters

Sleger Hans Sturme 
Tegelen, speelt 
hiermee competitie 
2007-2008 Sleger Jac. van Helden 

Melderslo, speelt hier-
mee in 2007-2008 
competitie

Bij recreatieve beugelclub Mijl Op Zeven in Sevenum 
hangen slegers en schoppen naast elkaar
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