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Beugelclub Stramproy44
Opgericht 1 juli 1971

Begin 1971 wordt J. Rietjens 65 jaar. Ter gelegen- 
heid van zijn verjaardag bouwen zijn zonen en 
schoonzonen een beugelbaan. De baan wordt 
in de aangrenzende stal/schuur op Wisbroek ge-
bouwd. Rietjens heeft nu immers meer tijd om dit 
mooie spelletje te beoefenen.
In hetzelfde jaar, op 1 juli 1971, opent men niet al-
leen de beugelbaan maar wordt tevens beugelclub 
Stramproy opgericht.
Gelijktijdig rijzen er wat problemen. De beugelclub 
heeft aan de gemeente gevraagd om alcohol te 
mogen tappen, maar de dag voor de opening be-
richt de gemeente dat op en naast de beugelbaan 
geen alcoholische drank mag worden genuttigd. 
Een fikse streep door de rekening van de club. Het 
bestuur spreekt met de pastoor af dat hij na de of-
ficiële opening met de burgemeester en de baas, 
Sjeng Rietjens, in de beste kamer een paar borrels 
gaat drinken. Na een borrel of misschien wel meer 
vertrekken de pastoor en de burgemeester via de 
voordeur. Het probleem van de alcoholische drank 
is hiermee ook opgelost.

Beugelclub Stramproy speelt tot 1992 bij Riet-
jens. Daarna bouwt de club een nieuwe baan bij 
Jo Briels aan de Molenweg. Zeugenstallen worden 
afgebroken en grote hoeveelheden puin worden 
afgevoerd. Een hele klus voor de vereniging, maar 

het is de moeite waard. Een prachtige beugelbaan 
met alles erop en eraan is het resultaat.

Het eerste team van Beugelclub Stramproy wordt 
in het seizoen 2006-2007 kampioen in de eerste 
klasse B van de NBB en promoveert naar de lande-
lijke hoofdklasse. Na een spannende competitie in 
de eerste klasse B, met een nek aan nek race tus-
sen Voorshoven en Stramproy, blijven de mannen 
van Stramproy hun concurrenten voor.

Molenweg 17 is nog steeds het adres van het
clublokaal van beugelclub Stamproy.

Mei 1990:  Jos Hermans, voorzitter district Zuid, 
overhandigt de kampioensbeker aan Herman 
Koolen en Jan Bocken. 

Kampioen tweede klasse district Zuid seizoen 
1989-1990. V.l.n.r: Herman Koolen, Pierre Briels, 
Frits Lameriks, Sjra Caris, Christ Truyen, 
Pierre Beeren, Peter Klaassen en Jan Bocken.

Het bestuur én kampioenen van 1996.
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