
204  Beugelen, klassieker onder de sporten

P. Schroemgens. Vervolgens wordt een jaar later 
weer een nieuw clublied geschreven, beide teksten 
zijn van Thei Verkoelen. 
 
Er wordt met wisselend succes gebeugeld, er is 
geen degradatie maar er wordt ook geen kam- 
pioenschap gevierd. Een dertigtal leden viert in 
september 1958 het 25-jarig bestaansfeest. Op 
vrijdag 12 september 1958 vermeldt het Dagblad 
voor Noord-Limburg  in het kader van het 25-ja-
rig jubileum van De Kuiters dat wat Real Madrid 
is voor de voetbalsport, dat is De Kuiters voor de 
beugelsport. Op 26 februari 1968 wordt het eerste 
team van De Kuiters voor de vierde keer in haar 
bestaan kampioen.

In september 1983 vieren 35 leden het 50-jarig be-
staansfeest in het clublokaal cafe Nöl aan de Kerk-
hoflaan. Van de toenmalige leden zijn er nu nog 
drie lid van de vereniging.

Op 24 december overlijdt de toenmalig voorzitter 
Sef Bol. Een zwaar verlies, niet alleen voor De Kui-
ters, maar voor de hele beugelsport. Sef Bol heeft 
een grote betekenis voor de Nederlandse beugel-
sport gehad.

Op zondag 15 februari 1987 wordt op de beugel-
baan van Neer De Kuiters Nederlands bekerkam-
pioen. Op 2 maart 1989 wordt De Kuiters internatio-
naal bekerwinnaar. De eindronde wordt gespeeld 
in het Belgische Bree. 

In 1990 is De Kuiters afgezakt naar de derde klas-
se. Oorzaak is onenigheid in de eigen gelederen. 
De drie beste spelers vertrekken naar SNA, een 
nieuw gevormde vereniging in Melderslo.
     
De Kuiters kent in de jaren negentig een mindere 
periode in haar geschiedenis, maar onder aanvoe-
ring van voorzitter Arno Holthuysen wordt er een 
andere koers gevaren. 
Meerdere jeugdige talenten melden zich aan bij De 
Kuiters en worden door Arno Holthuysen en Chris 
Baetsen begeleid.  Beide leden zijn van grote bete-
kenis voor de huidige generatie.

In de competitie 1997-1998 speelt het eerste team 
als nieuwkomer in de hoofdklasse. Het wordt een 
verdienstelijk debuut. In de tussentijd ontstaat er 
commotie over de milieuvriendelijke kunststofbaan 
van De Kuiters. De club krijgt een paar jaar dispen-
satie van de Nederlands Beugel Bond om op de 
baan met tapijt als onderlaag te beugelen.

De Kuiters beugelt tot begin 2001 bij cafe Nöl aan 
het kerkhof. In 2001 wordt het kampioenschap ge-
pakt in de hoofdklasse met het jongste team ooit: 
gemiddelde leeftijd 20 jaar. 
Sinds 1966 heeft De Kuiters in de hoogste klasse 
geen kampioen meer kunnen verwelkomen. De 
vereniging moet haar locatie verlaten, omdat de 
baan is voorzien van een tapijten bovenlaag. Dit 
staat de Nederlandse Beugel Bond op een ge-
geven moment niet meer toe, omdat competities 
overal worden gespeeld op originele lemen banen. 
De uit vijftig leden bestaande vereniging met veel 
jeugdleden moet uitwijken naar de banen van zus-
terverenigingen in de omgeving. In de tussentijd 
is het bestuur in Tegelen op zoek naar een loca-
tie waar men een eigen beugelbaan kan bouwen. 
Uiteindelijk wordt de huidige locatie, voorheen een 
oude overdekte fietsenstalling aan de St. Vincentius-
straat, mede door grote inzet van Jan Klerken, het 
bestuur en een aantal leden, in 2003 verbouwd tot 
een volwaardige beugelaccommodatie. Toon en 
Wiel Keijzers van beugelclub SNA Melderslo staan 
De Kuiters met raad en daad bij de aanleg van de 
baan bij. 
      
Op 1 september 2003 verricht de toenmalig wet-
houder van sport Piet Janssen van de gemeente 
Venlo de openingshandeling en neemt De Kuiters 
een prachtige accommodatie in gebruik. Vervol-
gens wijst de NBB het Nederlands kampioenschap 
beugelen in alle klassen in 2004 toe aan De Kuiters. 
Het wordt mede door de uitstekende organisatie 
van De Kuiters een onvergetelijk kampioenschap. 

Kampioen district Noord 1993-1994 klasse 1 jeugd
Staande v.l.n.r Cris Baetsen (trainer/leider), 
René Ververgaard, Claudia Thissen en 
Pierre Ververgaard (leider).
Zittend v.l.n.r. Nicole a.d. Boom en Gaby Aelen.
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