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Bij district Zuid gaan ook Belgische clubs mee-
doen. Aan de competitie 1985-1986 neemt een 
recordaantal van 51 zestallen van 18 clubs deel. 
Het jongste lid is Johan Verest uit Heeze met  
zijn 10 jaar en de oudste is de 86-jarige pastoor 
Thijssen uit Grathem.
In 1986 wordt door de NBB het 1000ste lid inge-
schreven.
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Alle belangrijke beslissingen worden in de dis-
tricten genomen en daar wordt ook de competitie 
geregeld. Voor het overkoepelend hoofdbestuur 
blijft het spelreglement over. 
Bij conflicten weten de beugelaars hen ook te vin-
den. Men kan concluderen dat de oude tegenstel-
lingen nog steeds doorsudderen. In 1992 bestaat 
het district Zuid uit achttien clubs waaronder elf 
uit Nederlands en acht uit Belgisch Limburg. Het 
district Noord telt zeventien clubs, waaronder elf 
uit Noord-Limburg en zes uit Brabant. 

Een eervolle vermelding tijdens het 60-jarig be-
staan van de NBB is er voor oud-voorzitter Harrie 
Janssen, beugelend bij BC Braam in Roermond 
en lid vanaf de oprichting. Een andere markante 
persoonlijkheid op de beugelbaan is Chris Rijks. 
Hij is vele jaren secretaris-penningmeester en 
competitieleider van district Zuid van de Neder-
landse Beugelbond. Ook hij heeft door de func-
ties die hij bekleedde, veel betekend voor de beu-
gelsport.
Ook na zijn dood was Chris Rijks een stille ge-
tuige van zijn geliefde beugelsport, zo blijkt uit 
onderstaande foto.

In 1992 ontstaat het district Brabant-Oost. Er ko-
men verenigingen bij en bestaande verenigingen 
kunnen, omdat er in Brabant competitie wordt ge-
speeld, meer teams op de been brengen.
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Beugelen is een sport die door steeds meer men-
sen in Brabant met bijzonder veel plezier wordt 
beoefend, zeker in competitieverband. Nadat 
drie seizoenen geleden nog in Noord-Limburg de 
competitie gespeeld moest worden, is op initiatief 
van Jeroen van Grinsven in samenwerking met de 
competitieleider van district Limburg Noord, Hay 
Manders, een competitie in Brabant opgestart 
waarvan de winnaars uit moeten komen tegen de 
winnaars van district Noord om kampioen te kun-
nen worden van district Limburg Noord. Sindsdien 
is het aantal teams gegroeid. Ook groeit meer en 
meer het verlangen naar een Brabants district, 
evenals het houden van een eigen competitie en 
kampioenschappen. Op 13 april 1992 geeft het 
bondsbestuur hiervoor het groene licht.
Er worden afspraken gemaakt met district Lim-
burg Noord dat in de klassen waar Brabant nog 
niet in kan voorzien, die teams en spelers in Lim-
burg Noord mogen uitkomen. 
Het bestuur van district Brabant Oost i.o bedenkt 
op 18 april een eigen manier om een hulde te 
brengen aan alle kampioenen en prijswinnaars 
door het organiseren van een kampioenendag. 
Dit is in de beugelsport niet gebruikelijk, maar dat 
het een succes is blijkt uit het grote aantal belang-
stellenden en zeer positieve reacties. Ook wordt 
het logo van district Brabant Oost onthuld. 
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