‘een spel waarbij men poogt een bal met een stok
door een ijzeren ring te drijven’, bewaard gebleven
Evenals bij andere spelen wordt ook bij het beugelen om geld gespeeld, maar veel minder dan bijvoorbeeld bij het kegelen het geval is.
Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen wordt het nodig geacht hier wetten tegen te
maken.

fruitoogst (de Vroede 1987:28-33). Op de voorgrond wordt gebeugeld in een afgebakende beugelbaan die merkwaardig genoeg in de grond is
ingemetseld. De twee beugelaars spelen op hun
knieën met een schlèger.

Het beugelspel (rechts onder) op een schilderij
van Lucas van Valkenborg 1585

Boerentafereel (hier wordt gebeugeld).
Schilderij van Adriaan Brouwer (1605-1638):
drinkebroers aan tafel

David Teniers de Jjonge (1610-1690) besteedt
veel aandacht aan volkssporten en volksvermaken
waaronder beugelen in een landelijke sfeer. Het
beugelen speelt zich dikwijls af in een afgelegen
ruimte, afgescheiden door een hek.

Een groot gedeelte van het iconografische materiaal dat is gevonden, zijn losse scènes van dansende, drinkende, rokende, kaarten spelende, of
vechtende boeren, meestal in een omgeving of
binnen de muren van een herberg, of binnen de
muren van een herberg.
Bron: K.U.Leuven (iconografische gegevens)
De overheid van Nijmegen zorgt voor een mooi
stuk vrijetijdsbesteding voor haar ambtenaren. Op
kosten van de overheid worden in 1585 buiten de
poorten beugelbanen aangelegd, met acht bollen
en de nodige lepels of slagers, zodat de poortwachters hun benen kunnen strekken bij een partijtje beugelen.
Omstreeks 1655 is dat beugelen niet meer in, zelfs
niet bij poortwachters. In plaats van de beugelbaan
komt er een kegelbaan.
Bron: Maas en Roerpost 10 januari 1984
Lucas van Valckenborgh (1535-1590) beeldt in zijn
herfstlandschap een typische dorpskom uit met

Bolspelende boeren, Vlaamse ets, naar David
Terniers D.J. 1610-1690
Duidelijk is dat het beugelen regelmatig wordt gespeeld door de boeren. Dat blijkt uit de vele beugeltaferelen die we terugvinden in boerenkermissen en volksvermaak. Het spel is een deel van het
geheel van feestelijkheden.
In de periode 1300-1700 wordt het beugelen gespeeld door alle lagen en alle leeftijden van de
Beugelen, klassieker onder de sporten
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