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Ook in Neer komt het beugelspel op in de jaren dertig. Er zijn veel boeren die een beugelbaan aanleggen om na het werk en in het weekend met buren en
kennissen een partijtje te beugelen, als ontspanning
na het harde werk op de boerderij. Voor zover bekend zijn er liefst 27 beugelbanen in Neer geweest.

Het oude beugellokaal bij Pietje van Toon,
gezien vanaf de kerk. Van 1979 tot 1992 is dit
het beugelonderkomen van Onder Ons Neer
De meeste banen zijn in de loop der tijd verdwenen. Alleen bij de familie Derks en op de baan van
beugelclub Onder Ons in gemeenschapshuis den
Haemmaeker wordt er nog geregeld gebeugeld. In
clubverband wordt er weer sinds 1979 gebeugeld.
Eerst bij Piet en An Timmermans aan het Kerkplein,
vervolgens in het huidige onderkomen in de kelder
van het gemeenschapshuis.
De oprichting van de nieuwe beugelclub
In de zomer van 1979 wordt er na gezamenlijk overleg besloten, dat er een beugelvereniging moet worden opgericht. Men vindt dat de snelste weg tot de
aanwas van nieuwe leden een oproep in het dorpsblad Ons eigen nieuws is. Op dinsdag 20 augustus
1979, de eerste opkomstdatum, nemen liefst vijftien
personen een kijkje bij de vereniging in wording.
Van deze vijftien personen besluiten elf mensen om
meteen lid van de nieuwe vereniging te worden: Ton
Klaessen, Jan Berben, Jac Cuypers, Piet Timmermans, Dre Dirkx, Jan Steyvers, Tjeu Sijben, Tjeu
Fransen, Jac Moors, Crit Bertjes, Lei Janssen en
Sjeng Houben.
Een vereniging zonder overkoepelende bond is
ondenkbaar. Dus besluit de beugelclub zich aan te

sluiten bij de Nederlandse Beugel Bond. Daardoor
is het mogelijk om deel te nemen aan de competitie
van het seizoen 1979-1980. Zoals altijd in de beginperiode van een vereniging kent niet iedereen de
spelregels even goed. Dit leidt af en toe tot hevige
discussies, maar ondanks deze discussies blijft de
gezelligheid en de spanning troef binnen de club.
In 1980 komt er van verschillende leden het idee om
ook de jeugd te betrekken bij het beugelen. Piet Timmermans, Tjeuke Fransen en Lins Scheenen bieden
aan om op de woensdagmiddag les te geven aan de
jeugd. Al snel melden zich de eerste jeugdleden aan.
De jeugd zorgt in 1983-1984 voor het eerste kampioenschap voor de club. In dit team spelen Wil Boonen, Wim Mertens, Roel Theelen, Erik Versteegen,
Wim Cuypers en Tjeu Franssen die jarenlang hun
trainer is. Ook heeft Onder Ons in de beginjaren een
dameszestal, wat bijzonder is in het beugelen.
Het opmerkelijke aan de oude beugelbaan is dat voor
elke clubavond de baan open moet worden gemaakt.
Het is best een zwaar karwei om eerst de planken,
daarna de balken, en dan de stutten langs de baan
op te stapelen. Dit lukt niet alleen en dus is het iedere
clubavond wachten totdat er genoeg leden aanwezig
zijn die hierbij kunnen helpen.
Als de E.H.B.O. of de zangvereniging de volgende
dag de zaal nodig heeft, moet de vloer weer worden
dichtgemaakt. Om het voor de leden gemakkelijker
te maken en om de vloer goed passend te krijgen,
zijn de onderdelen genummerd.
Op zoek naar een nieuwe beugelbaan
In 1992 is de club, vanwege het gemeentelijke bestemmingsplan, genoodzaakt om de beugelbaan
bij An en Piet Timmermans te verlaten. Na verschillende mogelijkheden te hebben bekeken, krijgen ze
toestemming om een baan te maken in het nieuwe
gemeenschaphuis, Den Haammaeker, in het dorp.
Na carnaval 1992 wordt met de bouw van de nieuwe
beugelbaan begonnen. Op 28 augustus 1992 wordt
de nieuwe baan geopend door loco-burgemeester
Pieter van Melick. De nieuwe baan is in beheer van
de vereniging, waardoor er meer mogelijkheden zijn
om te trainen. Dit werpt al snel zijn vruchten af. BC
Onder Ons Neer draait al jaren mee in de hoogste
klasse van de NBB met als hoogtepunt het kampioenschap van drie teams in het seizoen 1993-
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