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Ell - Beugelclub Ons Genoegen
Opgericht 29 juni 1974

Cornelius (Neel) Stals beoefent de beugelsport
op de baan van zijn neef Rietjens op Eerkeshof in
Stramproy. Hij besluit in zijn als berging en garage
in gebruik zijnde varkensstal, een beugelbaan
aan te leggen.
Stals klaart die klus in zijn eentje en in juni 1974
wordt daar beugelclub Ons Genoegen opgericht.
Dit heeft tot gevolg dat oud-beugelaars gaan
meespelen, waarbij de kiem voor een nieuwe
club wordt gelegd.
Harry Heykers (Ell) en Jan Briels (Haler) zijn diegenen die een oprichtingsvergadering uitschrijven,
waarbij zich 22 leden en 7 jeugdleden aanmelden.
Het bestuur wordt gevormd door Sjeng Neynens,
Antoon Bongers, Jan Lenders sr., Lei Hansen uit
Haler (voorzitter) en Harrie Driessen (secretaris).

Cornelius Stals met echtgenote
De contributie wordt vastgesteld op ƒ12,00 voor
de senioren, ƒ6,00 voor de jeugd en ƒ3,00 voor
aspirant-leden. In de eerste jaren stijgt het ledenaantal gestaag naar 29 leden en 15 jeugdleden.
Er wordt deelgenomen in de competitie van de
Nederlandse Beugel Bond met een zestal in de
eerste klasse en twee zestallen in de tweede
klasse.

Beugelsport:
Laat de ballen rollen

Leg om de beurt een
kaartje
Met verstand en tactiek Dat doet u niet vervelen
Drink op tijd een borrel Zo ook kan een gezellig
praatje
O ’n pilsje en geniet
Een mens doen leven
Gedicht (Cornelis Stals)
Mede dankzij de inzet van secretaris Driessen en
pastoor Steeghs blijft de interesse van de jeugd
om te beugelen ruimschoots aanwezig. In 1977
nemen zelfs vijf senioren viertallen en vier jeugd
viertallen deel aan de competitie. Al is het behelpen met de behuizing. Vooral de verwarming en het
sanitair laten te wensen over. Een nieuwe baan is
een must. Cornelius Stals mag de nieuwe baan,
waarvoor op 15 augustus 1984 de eerste spade
in de grond gaat en die een jaar later, op 23 augustus 1985 nagenoeg geheel in eigen beheer is
gebouwd, niet meer beleven. Hij heeft zelf nog de
plannen gemaakt voor de nieuwe baan. Cornelius
Stals overlijdt in 1984, op 79-jarige leeftijd.
In het kader van de opening in november 1985
wordt er een wedstrijd gebeugeld tussen de
bestuursleden van district Zuid en Noord. De
finale wordt gebeugeld tussen Jan Peeters en
Sef Colbers, en wordt met 30-26 gewonnen door
Jan Peeters. Hij mag zich de kampioen van de
districtbestuurders noemen.
Het jaar 1988 kent voor de beugelsport enkele
opmerkelijke en ook historische gebeurtenissen.
In de studio in Almere (sportstudio op maandagavond) worden demonstraties verzorgd. Tijdens
het toernooi in Ell worden opnames gemaakt, die
weer op maandagavond via de televisie worden uitgezonden.
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