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Maasbree - BC De Treffers
Opgericht in september 1939

In Maasbree is de beugelsport al lang een bekende
sport. Rond 1900 wordt er al in elk gehucht en buurt
gespeeld. Zo ver als bekend liggen er in Maasbree
in die periode liefst veertien beugelbanen.
De start in 1939
Het initiatief tot het oprichten van een beugelclub
ligt in feite in buurtschap ’t Rooth rond café Linssen. De oprichters zijn onder anderen Baer Knippenberg, Thei en Wiel Verspa, Graat Linssen en
J. Zeelen Dat de club over sterke spelers beschikt,
bewijst het kampioenschap in het oprichtingsjaar
1939.

1939: De Treffers kampioen.

De Tweede Wereldoorlog zorgt er direct voor dat de
club weer een geruime periode stil ligt, ook omdat
in 1945 café Linssen voor een gedeelte in puin ligt.
De ‘Roother’ spelers kunnen niet zolang wachten
en spelen enige tijd in Venlo bij zustervereniging
Geliek Op in competitieverband. Na de wederopbouw van café Linssen zijn ze echter meteen terug
bij hun eigen Treffers home. Een groot verschil tussen Venlo en Maasbree: in Venlo worden ze per
bus naar een uitwedstrijd vervoerd, en in Maasbree
is het fietsen geblazen.
Bloeiperiode
Rond 1950 begint een bloeiperiode voor De Treffers. Ook komt er in 1950 een tweede club bij in
Maasbree, namelijk de vereniging Speul Op uit het
buurtschap Tongerlo. Deze vereniging speelt echter maar enkele jaren mee in de competitie en stopt
er al midden jaren ’50 mee. Een groep jongeren
uit Tongerlo versterkt De Treffers en de animo is

zo groot, dat de club voor de twee achttallen die
aan de competitie deelnemen meer dan dertig
spelers beschikbaar heeft. Het is dan ook vechten
voor een plaats in het A- of B-team van De Treffers. Omstreeks 1960 wordt het aantal klassen in
de competitie uitgebreid en de teams worden verkleind van acht naar zes spelers per team. In 1964
neemt De Treffers zelfs met zeven zestallen deel
aan de competitie.
Diverse kampioenschappen worden behaald en de
toppers tegen de voornaamste concurrenten, De
Flatsers Baarlo en HBC Helden, zijn onvergetelijk.
Zo’n topwedstrijd wordt soms bezocht door meer
dan 150 toeschouwers en men kan een speld horen vallen tijdens het spel.
In 1970 wordt De Treffers weer kampioen, maar dit
kampioenschap heeft een heel bijzondere glans.
Drie verenigingen eindigen gelijk in de competitie:
De Flatsers Baarlo, HBC Helden en De Treffers.
Een beslissingswedstrijd is noodzakelijk en deze
wordt gespeeld op de beugelbaan van DOS Belfeld. Deze uiterst spannende beslissingswedstrijden worden geleid door neutrale scheidsrechters.
Uiteindelijk eindigen alle ploegen weer gelijk en
zijn extra beslissingswedstrijden noodzakelijk.
Deze worden gespeeld door de nummers 1 van
elke vereniging: Sir Peeters van HBC, Ton Gielen
van De Flatsers en Jo Boots van De Treffers.
Uiteindelijk weet Jo Boots de strijd in het voordeel
van De Treffers te beslissen. Er volgen meer kampioenschappen, onder meer in de seizoenen 19801981 en 1981-1982.
Van café Linssen naar het Trefcentrum
Omstreeks 1980 is het dan zover: café Linssen
wordt afgebroken en de beugelclub moet op zoek
naar een nieuw onderkomen. Dit is een van de
moeilijkste periode uit de clubgeschiedenis. Binnen
de vereniging is het moeilijk om op één lijn te komen
en de politiek in Maasbree bemoeit zich er mee.
De beugelclub komt met een plan om een nieuwe
beugelbaan te bouwen op het sportpark. Hiermee
komt de uitbreiding van Trefcentrum D’n Adelaer
in Maasbree op losse schroeven te staan. De beugelaars spreken zich definitief uit tegen verhuizing
naar het Trefcentrum en meerdere opties worden
bekeken en besproken. In het Trefcentrum hebben
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