
108  Beugelen, klassieker onder de sporten

16 Beugelclub De Flatsers Baarlo  
Opgericht  14 maart 1932

Beugelclub De Flatsers wordt opgericht tijdens 
een ledenvergadering op 14 maart 1932 bij Driek 
Bol. Dit maakt De Flatsers tot de oudste nog be-
staande beugelclub van Nederland.

Bij de oprichting bestaat het dagelijks bestuur uit 
de volgende personen:

Harie Lenders    voorzitter
Lowie Cauwenbergh  secretaris
Hat Janssen (Jens)  bestuurslid
M. Peeters   bestuurslid
L. Peeters   bestuurslid
Jan van Heur   bestuurslid

De vereniging telt bij oprichting zestien leden: Jan 
Lenders, Graat Geurts, A. Engels, Pik Lenders, 
Wiel Geurts, Jan van Lier, G. Bol, Lot Smits, Lam-
bert Segers, Jos Kessels, Piet Pijpers, Jos Bol, 
Harie Bol, Handrie Martens, Handrie Smits en 
Wullem Heldens.

In het eerste jaar kent de club de functie van pen-
ningmeester nog niet. Pas in 1933 worden door de 

vereniging de eerste inkomsten en uitgaven ge-
daan (circa fl. 100,00). Onder de uitgaven bevin-
den zich onder meer de kosten voor het roken van 
19 sigaren tijdens de vergadering (fl. 1,14). Ook de 
drank wordt door de vereniging gesubsidieerd.

Op 14 maart 1935 wordt door toedoen van beu-
gelclub De Flatsers samen met afgevaardigden 
van Geliek Op uit Venlo, De Kuiters uit Tegelen 
en De Kuiters uit Helden de Noord-Limburgsche 
Beugelbond opgericht. Deze bond is de voorloper 
van de huidige nationale bond, de Nederlandse 
Beugel Bond.

Om aan te geven dat Baarlo een beugeldorp bij 
uitstek is: de straten waar rond 1900 beugelbanen 
liggen. Marktstraat, Maasstraat, Grotestraat, Veld-
straat, Vergelt, Bong, Zeetsestraat, de Schans, 
Soeterbeek en Boekendermaan (thans paarden-
fokkerij stal Hendrix). Al deze banen met namen 
en historie zijn vastgelegd in de geschiedenis van 
Baarlo.














   
   
   
    
    
    
































Kampioensteam 
De Flatsers 
maart 1959.
Staand v.l.n.r: 
Sef Görtz, 
A. van Neerven, 
Ben Kranen, 
H. Lormans, 
A. Bouten en 
Sef Bol.
Zittend v.l.n.r: 
M. Hutjens, 
H. Leurs (voor-
zitter Beugel 
Bond Noord-
Limburg) en
Wiel Geurts.
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