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Beugelclub Voorshoven47
Opgericht in oktober 1983

Beugelclub Voorshoven uit Maaseik ziet het levens- 
licht in de loop van het jaar 1983. 
Alois op ’t Roodt en zijn vrouw Annie kopen dat 
jaar een pand aan de Veestraat 50 in Maaseik. 
Achter dat huis ligt een vroegere schrijnwerkerij. 
Een schoonbroer brengt hen op het idee om daar 
een beugelbaan in te vestigen. Samen met de kin-
deren wordt de baan aangelegd, het buffet wordt 
gemaakt, toiletten worden gezet en op 28 oktober 
1983 wordt de baan plechtig geopend. De beugel-
bollen rollen.

De beugelbaan van Voorshoven zoals ze er te-
genwoordig bij ligt. Rondom hangen attributen uit 
een grijs verleden, onder meer afkomstig uit 
de agrarische sector. 

Omdat in Belgisch Limburg de meeste beugelaars 
met de sleger beugelen wordt ook hier begonnen 
met slegerbeugelen. Dit is echter niet zo gemak-
kelijk. Langzaam komen er leden bij en het eerste 
toernooi in januari 1984 telt al meer dan honderd 
inschrijvingen waarvan een kwart nieuwelingen. De 
club wordt opgericht met Martin Vliegen als voorzit-
ter en Martin op ’t Roodt als secretaris. Anno 2008 
voert dit tweetal nog steeds deze functies uit.

In 1985 sluit Beugelclub Voorshoven zich aan bij 
de Nederlandse Beugel Bond en wordt er met twee 
teams competitie gespeeld. Eén team mag al on-
middellijk in de eerste klasse aantreden, het ande-
re in de derde.  Het ledenaantal groeit geleidelijk, 
het aantal teams ook. 

Het seizoen 1988-1989 is bijzonder succesvol 
voor Voorshoven. De eerste titels worden binnen 
gehaald. Martin op ’t Roodt wordt persoonlijk kam-
pioen in de toenmalige eerste klasse B van district 
Zuid van de NBB. Tevens worden de tweede klas-
sers, bestaande uit Renaat Vliegen, Jef Hendrikx, 
Jaak Drijkoningen, Helma Sanders, Annie Craeghs 
en Marie-Jose Vastmans, kampioen in district 
Zuid. Dit team wint bovendien ook nog het team- 
kampioenschap tegen Heeze. 
Het eerste team promoveert dat jaar naar de hoofd-
klasse en eindigt daar al in haar eerste jaar op een 
mooie vierde plaats. Nadat het eerste team enke-
le jaren meedraait in de top van de hoofdklasse, 
wordt het kampioen in de hoofdklasse van district 
Zuid. Daarnaast wint het ook het teamkampioen-
schap in de hoofdklasse. 
Ook in de andere klassen worden diverse titels be-
haald. Dit zijn niet alleen titels voor het team, maar 
ook individuele titels.
Opmerkelijk is verder dat beugelclub Voorshoven 
mede aan de wieg heeft gestaan van de oprichting 
van de Belgische Beugel Bond.
In die tijd zijn er in België nog zeven beugelclubs 
actief met samen meer dan twintig zestallen in de 
competitie.
Mede dankzij deze Belgische Bond  is Vosco (Volks- 
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