
120  Beugelen, klassieker onder de sporten

19 Belfeld - Beugelclcub D.O.S. 
Opgericht  3 oktober 1933

In het begin van de jaren dertig telt Belfeld een 
zevental beugelbanen, waarvan vier overdekt. 
Meestal wordt er niet om de eer van het winnen 
gebeugeld, maar veelal om beslag te leggen op 
een uitgeloofde prijs in natura zoals worst, siga-
ren, levensmiddelen of in het gunstigste geval 
de hoofdprijs, namelijk een fiets. Zo gebeurt het 
ook bij de familie Hendriks op de Bolenberg, waar 
een overdekte baan is. Totdat in 1933 het plan 
wordt geopperd een beugelclub op te richten. Op 
3 oktober 1933 is er een vergadering waarin de 
beugelclub officieel wordt opgericht. Er komt een 
bestuur dat bestaat uit voorzitter Wim Paar en 
de leden Cris Hendriks, Thij Hendriks, Pau Pie-
per, Jack Peeters en Baer Hendriks. De nieuwe 
vereniging krijgt de naam Door Oefening Sterk 
(D.O.S.), op voorstel van Cris Hendriks.
Het doel van de vereniging is om onder elkaar de 
krachten te meten en tegen andere clubs te spe-
len. In 1940, bij het uitbreken van de oorlog, komt 
de actieve sportbeoefening vrijwel tot stilstand. 
Direct na de oorlog vertonen de beugelvrienden 
zich weer op de baan. Uit de allereerste naoor-
logse vergadering, op 12 november 1945, blijkt 
dat de belangstelling voor de beugelsport nog 
steeds groot is.

De vereniging telt in 1946 het maximaal aantal 
leden dat men aanneemt, namelijk 22. Het kas-
saldo bedraagt f 21,50 en de contributie is f 0,10 
per week. Uit de eerste onderlinge competitie, 
in 1947-1948, komt Thij Hendriks als winnaar te 
voorschijn, als goede tweede Piet Pieper en als 
derde Jan van de Biezen. De daaropvolgende 
jaren wordt er competitie gespeeld in de tweede 
klasse van de Nederlandse Beugel Bond, afdeling 
Noord. Het 15-jarig bestaan wordt sober gevierd.

Zittend v.l.n.r.: Pierre Goossens, Thij Hendriks, 
Wim Paar, Ber Hendriks, Pauw Pieper, 
Jan v/d Biesen

Staand eerste rij v.l.n.r.: Bert Peulen, 
Sjeng van Deurssen, Har Bolten, Sef Brauer, 
Chris Hendriks, R.Graad, Wiel Klerks, 
Bertje Stroeken, Graat op het Veld, Frits Boo-
nen, Jo.Peeters.

Tweede rij: Graet Pieper, Wiel Schmitz,  
Hein Krantzen, Albert Blom, Thij Tosserams,  
Piet Pieper, Sjraar Nillesen, Pierre Naus en 
Thij Strous.
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