
92  Beugelen, klassieker onder de sporten

13 Beugel (ring, port, poort)

Vroeger werd de ijzeren beugel gesmeed door de 
plaatselijke dorpsmid. In elk dorp of regio is wel 
een smid die zo’n ring kan smeden. In Midden-
Limburg kent men meestal een grote open beu-
gel met een diameter van ongeveer 30 cm. Beide 
uiteinden lopen bij dit type uit in een ronde staaf 
van ± 50 cm lengte. Meer naar het noorden van 
de provincie is de beugel kleiner. De diameter 
van de ring staat in relatie tot de diameter van de 
op de baan gebruikte bollen. Alle ringen met on-
geveer dezelfde diameter worden gevormd door 
een gesloten ring, wat wil zeggen met één staaf .

Klos en beugelringen die draaibaar zijn 
Periode 1900-1910  
De draaibare beugel bestaat uit één of twee boven 
elkaar geplaatste gesloten ringen waaraan een 
ronde staaf is gesmeed, de zogeheten gesloten 
draaibare ring. Verondersteld wordt dat op per-
manente banen de staaf in een holte valt, bijvoor-
beeld een buis om soepel te kunnen draaien. Een 
in aarde gestoken poort zal immers niet kunnen 
ronddraaien. De geschiedenis leert dat kinderen 
met kleine ‘spaentjens’ de beugelbollen door de 
ring gooien, zodat hij er van ‘ommedraait’.
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Beugelringen worden op verschillende manieren 
in de bodem bevestigd.
Een zeer oude manier is om een gat in de grond 
te boren en de ring er in te slaan.
Tussen 1900 en 1950 worden veelal boomstron-
ken of stukken stam in de grond gegraven en de 
ring wordt er vervolgens, al of niet heet gemaakt, 
ingeslagen. Dit is in deze periode de meest gang-
bare methode. De gesloten kleine ring, een ring 
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