
44  Beugelen, klassieker onder de sporten

Tussen de twee bonden (Midden-Limburgse Beu-
gel Bond en Noord-Limburgse Beugel Bond) wor-
den met regelmaat besprekingen gevoerd om te 
komen tot een overkoepelende Nederlandse Beu-
gel Bond. Op 13 november 1935 vindt de eerste 
bespreking plaats. De tweede jaarvergadering van 
de NLBB wordt gehouden op 3 april 1937 in lokaal 
L. Segers in Baarlo.
De agenda vermeldt onder meer verkiezing van 
een nieuw bondsbestuur. Hiervoor hebben zich 
kandidaat gesteld: 

De Kuiters Tegelen: 
L. Kempen, P. Driessen en P. Schroemgens.



























     



































     









Geliek Op Venlo: 
H. Leurs, J. Aarts en 
N. v/d Laar.
Ons Genoegen Tegelen: 
Sloezen, 
Th. Faassen en 
L. Cremers.
De Kuiters Helden: 
H. Janssen, Th. Kranen, 
B. Kranen.
ODL Sevenum:
P. Snellen, H. Pubben, 
W. v/d Beuken.

Ons Genot Sevenum: 
J. Kerstjens, H. Nellen, P. Verhaeg.
De Flatsers Baarlo: H. Lenders, G. Geurts, 
H. Janssen. 

































   
  










   
     
  




Als neutraal bondsmedewerker kan G. Verbong uit 
Tegelen worden herkozen.
Op maandag 7 juni 1937 meldt de Nieuwe Ven-
losche Courant: een welgeslaagd A concours in 
Tegelen. Er worden 8 rondes gespeeld met 88 
spelers.
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