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Beugelclub Beek Jennenhof

In 2007 viert de club haar 30-jarig bestaan. Oor-
spronkelijk wordt er alleen met de sleger (slaeger) 
gebeugeld. Er is een aantal verenigingen, zoals 
Oud Joppen uit Opoeteren, Foshei uit Molenbeer-
sel, Boneput uit Bree en Jennenhof Beek, dat on-
derlinge toernooien organiseert waar alleen met 
de sleger mag worden gebeugeld.

Er doen vooral veel mannen mee, maar toch zijn 
er verhoudingsgewijs nog veel vrouwen die ook 
met de oorspronkelijke sleger beugelen. Een 
toernooi duurt het hele weekeinde.
De zaterdag en zondag staan volledig in het teken 
van het beugeltoernooi, waar de nodige drank en 
eten niet mag ontbreken. Een toernooi met in-
schrijvingen van honderd deelnemers of meer is 
zeker geen uitzondering. 

Naar aanleiding van de totaal vernieuwde beu-
gelbaan Jennenhof (in de volksmond ook wel 
bekend als ‘bij Creyns’) wordt in 1985 een groot 
beugeltoernooi in de Beekse ‘Jennenhof’ georga-
niseerd. Er melden zich 108 deelnemers en het 
toernooi wordt over vier dagen gespeeld. Dit toer-
nooi gaat de geschiedenis van de beugelsport in.

Tijdens Pinksteren in 1986 wordt wederom een 
groot toernooi met  96 deelnemers georganiseerd. 
Er doen ook een aantal Nederlandse beugelaars 
uit het andere Limburg aan dit toernooi mee. 
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De club overweegt de stap te zetten om deel te 
nemen aan de Nederlandse competitie zoals al 
meerdere Belgische clubs doen.
Hier mag namelijk met de schop (sjup, sjöp) wor-
den gebeugeld en ook de reglementen en pun-
tentelling zijn anders.

In het jaar 1985 wordt de grote stap gezet. Er 
volgen een aantal jaren waarin de club veel beu-
gelplezier beleeft. De club groeit gestaag en ze 
kan gemiddeld met vier voltallige teams aan de 
competitie deelnemen. 
Eén van deze teams bestaat bijna volledig uit da-
mes en één team is vertegenwoordigd als de zo-
genaamde jeugd. Ze beginnen in de derde klasse 
en worden kampioen, één van de beugelaars 
speelt zelfs een aantal competitiewedstrijden met 
een been in het gips. Het team promoveert daar-
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