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Door Stijn Lamers

Op zondag 12 september opent de Hoog-
eloonse beugelclub Den Heuvel haar deuren
voor een open dag. Iedereen die wil kan op
deze dag langs komen om tekst en uitleg te
krijgen over het spelletje en om zelf een bal-
letje te spelen. De vereniging hoopt zo men-
sen te enthousiasmeren voor een sport die
veel meer te bieden heeft dan men denkt.

Termen
Beugelen is een sport die al in 1390 (Haarlem)
en 1432 (Deventer) gespeeld werd. Het ver-
moeden is dat het oorspronkelijk een sport voor
de adel was die langzaamaan door het volk
werd overgenomen en ook steeds verder rich-
ting het zuiden verschuif. Beugelen gebeurt op
een lemen baan van 10 bij 5 meter met op on-
geveer 7 meter een metalen ring, de beugel.
Spelers kunnen punten scoren door een van
hun speelballen met hun speelstok (‘sleger’)
door de ring te spelen, door een bal van de te-
genstander van achter door de ring te spelen of
aan de achterkant uit de baan te spelen.

Locatie
Sinds 1996 zit beugelclub Den Heuvel op het
sportpark van Hoogeloon in haar nieuwe com-

plex. Hier liggen twee banen en er is een bar aan-
wezig. De vereniging begon in 1987 toen zij een
terrein van de gemeente kon huren om een baan
aan te leggen. Beugelen in Hoogeloon stond
vroeger in direct verband met de familie Beerens.
Het werd echter steeds groter, waardoor er uit-
eindelijk een vereniging werd opgericht. De ver-
eniging was toen al wat het nu nog steeds is:
vrijblijvend en competitief, voor ieder wat wils.
Den Heuvel is momenteel met 62 leden voor een
beugelvereniging een redelijk grote vereniging.

Recreatief en competitief
Recreatief beugelen is heel eenvoudig. Op
maandag is het vrij oefenen; op andere dagen
kan er ook gewoon gebeugeld worden als ie-
mand van het bestuur aanwezig kan zijn. Com-
petitief beugelen is afhankelijk van een team. Je
hebt vier andere beugelaars nodig om aan wed-
strijden deel te kunnen nemen. Den Heuvel
speelt haar thuiswedstrijden meestal op dins-
dag- of donderdagavond. Competitief beugelen
gebeurt in vier klassen (van de derde klasse tot
aan de hoofdklasse) en wordt landelijk georga-
niseerd. De Nationale Beugelbond is namelijk
aangesloten bij het NOC*NSF. Veel verder dan
Nederland rijkt de sport echter niet; van de 33
verenigingen zijn er 28 in Nederland, de andere
5 zitten in België en Duitsland. Vanuit de bond
zijn er naast de competitie nog de beker en (per
klasse) de persoonlijke kampioenschappen. 

Imago
Dit jaar is de bond begonnen om het beugelen po-
pulairder te maken en onder de aandacht te bren-
gen. Ten onrechte heeft de sport buiten Limburg
een stoffig en oubollig imago. Volkomen onte-
recht: beugelen is een tactisch steekspel gecom-
bineerd met fysieke vaardigheden. Het is een
kwestie van anticiperen, vooruit denken, en na-
tuurlijk de goede ballen op de goede momenten
spelen. Teveel mensen kijken neer op het beuge-
len terwijl dat niet zou mogen. Daarom wil de Ne-
derlandse bond het spel promoten met onder
andere een nieuwe website en een samenwerking
met het voetballen. Hoewel dit laatste in eerste in-

stantie misschien raar klinkt is het erg logisch.
Voetballers die blijvende kwetsuren oplopen zoe-
ken vaak naar een andere manier om toch spor-
tief bezig te zijn. Met een beugelbaan naast het
sportveld komen onder andere deze mensen in
aanraking met de sport. Daarnaast is er nog het
economische voordeel van een gedeelde kantine. 

Open dag
Tijdens de open dag van 12 september wil de
vereniging mensen kennis laten maken met de
sport. Een vrijblijvende introductie waarbij de
bezoekers onder begeleiding het spel ook zelf
uit kunnen proberen en de basisbeginselen wor-
den bijgebracht. Het is een laagdrempelige
sport waar je niet voor in topconditie hoeft te
zijn maar waar juist de tactiek en strategie cen-
traal staan. Daarom is het een sport die door ie-
dereen gespeeld kan worden, man en vrouw,
jong en oud, waarbij de vereniging rekening
houdt met ieders wensen. Mensen die na de

open dag verder willen met de sport, ook al is
het alleen maar om er wat meer over te weten te
komen, kunnen vrijblijvend bij de club terecht.
De bedoeling van Den Heuvel is om voor de
geïnteresseerden - ‘aspiranten’ - een traject op
te zetten waarbij ze steeds verder in de sport
worden ingewijd. Het maakt niet uit of men en-
kele avonden per maand wil komen beugelen of
juist actief meedoen aan de competitie, de ver-
eniging houdt met iedereen rekening. De aspi-
ranten worden pas lid als het beugelen ze echt
aanstaat - het traject is een gratis proefperiode.

Beugelen is een sport met veel diepgang, vooral
op strategisch en psychologisch vlak. De
charme zit ‘m in de laagdrempelige toegang en
de mogelijkheid om te spelen zoals je zelf wil,
wanneer je wil. Beugelclub Den Heuvel laat op
zondag 12 september vanaf 11.00 uur graag
zien wat zij als vereniging te bieden hebben
voor iedereen die nieuwsgierig is.

Open dag Beugelclub Den Heuvel
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Tijdens de open dag van 12 september wil de vereniging mensen kennis laten maken met de
sport. Een vrijblijvende introductie waarbij de bezoekers onder begeleiding het spel ook zelf uit
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POULE A naam beurten car. HS ptn gem/totaal
1 Piet Blankers  40  40  4  3  1,000
2 Herman Wilting 40 27 6 3 0,675
3 Theo Hoeks 40 25 2 3 0,625
4 Jan Poppeliers  40  20  4  3  0,500
5 Harrie Vissers 40 15 3 3 0,375

POULE B naam beurten car. HS ptn gem/totaal
1 Jan van Gompel  40  22  3  3  0,550
2 Harrie van Hoof 40 17 3 3 0,425
3 Piet van Leeuwen 40 15 3 2 0,375
4 Piet Louwers  40  11  2  2  0,275
5 Tiny Louwers 40 10 2 2 0,250

POULE C naam beurten car. HS ptn gem/totaal
1 Antoon v. Moll  40  20  3  3  0,500
2 Piet Leermakers 40 19 5 3 0,475
3 Toon Wouters 40 11 3 2 0,275
4 Jac. v. Lierop  40  11  2  2  0,275
5 Martin Hendriks 40 6 2 2 0,150

POULE D naam beurten car. HS ptn gem/totaal
1 Theo Spooren  40  26  4  3  0,650
2 Wil Daniëls 40 13 2 3 0,325
3 Jo Smulders 40 12 2 2 0,300
4 Jan Vosters  40  8  2  2  0,200
5 Toon Dirks 40 10 2 0 0,250

Biljarten, Drie banden 04-09


