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Vroeger, voor 1940, werden veel houten ballen 
gemaakt bij gebroeders H en W. Mooren op de 
Bergerstraat in Neer en bij Berben in Heythuysen. 
Mooren heeft al een draaibank. Veel baanhou-
ders uit onder meer Swalmen en Beesel halen 
hier hun beugelbollen.
In elke streek zijn schrijnwerkers die van ouds-
her bekend zijn om hun vakmanschap als draaier 
van beugelbollen. De bollen hebben meestal 
een doorsnede van zo’n 20 cm. Op de millime-
ter nauwkeurig worden de bollen gemaakt, dat is 
echt vakwerk. 
Vier bollen kosten een tientje, maar door het veel-
voudig gebruik slijten de bollen snel af, en krijgen 
ze de vorm van een ei. Voor een rijksdaalder wor-
den ze weer op maat gemaakt, tot ze te klein zijn 
om mee te beugelen.  
Bij tuinwerkzaamheden in Ittervoort worden nog  
enkele van deze houten bollen opgegraven. 
Ondanks het feit dat ze meerdere tientallen jaren 
begraven moeten hebben gelegen, zijn ze in een 
dusdanige staat dat er meteen weer mee gebeu-
geld zou kunnen worden.
De omgeving van Venlo wordt voornamelijk voor-
zien door Kleuskens uit Sevenum en de firma van 
Elswijck uit Venlo. Ze worden door vele andere 
voorafgegaan, waarvan de namen grotendeels 
vergeten zijn.

De hier afgebeelde bol is afkomstig van de 
‘Pastoratshof’ (anno 1680) in Grefrath Duitsland. 
De ouderdom van deze bol is niet met duidelijk-
heid aan te geven.
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 Advertenties uit de 

Maas en Roerpost 
en uit De nieuwe 
Koerier 1875-1900

Houten 
beugel-
bollen uit 
1935.
Op de beugel-
baan van de 
Flatsers
Baarlo 
Ø 120 mm  

Beugelbollen 
Grathem rond 
1900

Houten beugelbollen, ruim 100 jaar oud, op
de beugelbaan van Voorshoven België

Beugelbol 
Quebrachohout  

Ø 145 mm                    
           1890-1910. 

Collectie: De Kuiters.
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