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In de jaren �950-�960 liggen er beugelbanen in 
onder meer Maaseik ‘Herberg de Zwaan’, 
Mechelen a/d Maas in de gemeentelijke sporthal, 
in Wijshagen (tussen Bree en Meeuwen) bij land-
bouwer Vaessen Kenens op het gehucht Soete-
beek (een baan van �� meter lang en 6 meter 
breed).

Bron: Prof.Dr.Roland Renson,  Faculteit 
Beweging en revalidatiewetenschappen     
KU Leuven

In de jaren �980-�990 is er in België grote animo 
om toernooien te spelen. Er is in België nog een 
drietal clubs waar alleen met de sleger gebeugeld 
mag worden. Dat zijn ‘Oud Joppen’ in Oeteren, 
‘Boneput’ in Bree en ‘Foshei’ in Molenbeersel.
In september �985 organiseert beugelclub Beek 
een groot toernooi 
waar met de schop 
gebeugeld mag wor-
den. Er zijn 86 deel-
nemers. Baanhou-
der H.Creijns maakt 
een historische op-
merking: ‘dit is het 
eerste toernooi dat 
zonder herrie is ver-
lopen’. 
In �986 zijn er in de 
plaatsen Bree, Kes-
senich, Voorshoven,  
Molenbeersel en  Beek  
alleen al een tiental 
grote toernooien.

Henri Neyens, voorzitter 
van de Belgische Beugel 
Bond schrijft in �986:

Tot voor kort kenden wij 
een tijd van vervlakking  
in de beugelsport. Er wa-
ren Limburgers die de 
eigen taal niet meer spra-
ken. Er lagen veldkruisen 
en kapellen verwaarloosd 
langs de weg. Beugelba-
nen raakten in onbruik en 
men legde er een dans-
vloer over, of maakte er 

een bergplaats van. En deze ‘litanie van alle dui-
velen’ kan nog worden uitgebreid. Goddank lijkt 
het dieptepunt voorbij. Dialect komt terug, zelfs 
op school. Een kind mag weer Joep of Fons he-
ten. En beugelbanen worden weer aangelegd of 
heraangelegd. Gelukkig maar, want beugelen is 
een fijn stukje volkscultuur, ons nagelaten door 
onze voorouders.
































