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Ook in meer noordelijk Limburg worden steeds 
meer  beugelclubs opgericht. Op 21 februari 1935 
wordt een eerste vergadering belegd om te ko-
men tot een eigen beugelbond. Omdat de aan-
wezigen niet gerechtigd zijn een besluit te nemen 
voor hun verenigingen, volgt op 14 maart 1935  
in het clublokaal van De Kuiters in Tegelen de 
officiële oprichtingsvergadering en de Noord-
Limburgse Beugel Bond is hiermee een feit. Af-
gevaardigden van Reuver en Belfeld houden nog 
een vurig pleidooi voor aansluiting bij de Midden-
Limburgse Beugelbond, tevergeefs.  
Voorzitter wordt de heer H. Leurs uit Venlo, die 
21 jaar lang de voorzittershamer zal hanteren. Hij 
heeft zeer veel betekend voor de beugelsport in 
Noord-Limburg. Leurs overlijdt op 28 september 
1963, op 68-jarige leeftijd. 
                                            

Het eerste bondsconcours wordt gehouden op 
6 oktober 1935 met deelnemers van Geliek Op 
uit Venlo, De Kuiters uit Tegelen, De Flatsers  
uit Baarlo, De Kuiters uit Helden en O.D.L. uit  
Sevenum.  

In datzelfde jaar sluit ook Ons Genoegen uit  
Tegelen zich aan. 

Er wordt gespeeld in twee klassen: A en B. De 
eerste kampioen van de A-klasse is De Kuiters 
uit Tegelen en de eerste kampioen in de B-klasse 
De Flatsers uit Baarlo. 

ring bijeengeroepen. Hierbij zijn vertegenwoordi-
gers uit Maasniel, Asenray, Buggenum, Haelen, 
Neer, Roggel, Horn en Roermond aanwezig. De 
oprichting van de Midden-Limburgschen Beugel 
Bond is een feit. De heer van Pol wordt gekozen 
tot voorzitter, ondervoorzitter wordt A. Stijven 
uit Buggenum en secretaris-penningmeester L. 
Goldstein uit Neer.
Besloten wordt tweemaal per jaar een bondsfeest 
te organiseren: één in de winter op een binnen-
baan en één in de zomer op een buitenbaan. 
De club St. Petrus uit Roggel valt de eer te beurt 
op 22 januari 1933 het eerste bondsfeest te or-
ganiseren op de baan van dhr. Hohenwald. Alle 
negen aangesloten verenigingen zijn aanwezig. 
Gespeeld worden 72 partijen.

De uitslag: 

1. St. Petrus, Roggel                        
2. Neet Flatse, De Weerd
3. De Baanridders, Maasniel 
4. O.V.A., Haelen.
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Op 3 december 1933 wordt in Leeuwen op de baan 
bij de heer Graus het vierde bondsconcours geor-
ganiseerd. Daar doen in totaal 88 spelers van elf  
verenigingen aan mee.

Bron: archief gemeente Roermond.

















 
 
 
 


















Beugelbaan 
Roermondsche Weerd 
(in 1935 nationale 
Bondsbaan)

dhr.H.Leurs
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