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Beugelclub Ospel
Opgericht op 24 augustus 1979

Op 6 maart 1936 meldt het weekblad Kanton Weert
dat Ospel zelfs twee verenigingen telt. In genoemd
weekblad kan men lezen dat er ook in Ospel
diverse beugelbanen liggen.

zitter, een secretaris penningmeester en een bestuurslid. Als naam van de club wordt gekozen voor
beugelclub ’t Kloeëster Ospel. Ook besluit men om
met twee zestallen mee te gaan doen in de competitie. Na aanmelding bij de Nederlandse Beugel
Bond wordt de club ingedeeld in district Zuid van
de NBB. Op de peildatum 1 september 1979 telt de
beugelclub 26 leden.
Op 28, 29 en 30 september 1979 wordt een openingstoernooi gehouden. Voorafgaand aan dit toernooi wordt er op vrijdag 28 september eerst een
receptie gehouden.

Bron: Kanton Weert maart 1936
Bouw van de eerste beugelbaan in 1978
In het voorjaar van 1978 wordt het idee geopperd om een beugelbaan te gaan bouwen in het
gemeenschapshuis ’t Kloeëster. Een week later
wordt er al een handtekeningenactie gehouden.
Hierbij worden ruim 200 handtekeningen verzameld. Maan op ’t Root (van het stichtingsbestuur
van het gemeenschapshuis) gaat hiermee naar de
gemeente. Binnen enkele weken komt er al bericht
dat dit een goed idee is en dat het besproken gaat
worden in de gemeenteraad.
Met Pinksteren zijn er harmoniefeesten in Ospel
en daar bouwt de harmonie een podium met hele
mooie balken van bouwbedrijf Wilma. Deze balken
lijken wel geschikt om het dak en de beugelbaan
van te maken. Pingelen is niet nodig, voor 700 gulden gaat al het hout nog dezelfde avond naar het
Kloeëster. Een paar weken later komt de vergunning en nog 21.000 gulden van de gemeente om
de baan te bouwen. Bij Frenken in Weert worden
de ijzeren balken gehaald voor de dakconstructie.
Op 28 augustus 1978 wordt de baan geopend.
Oprichting van de beugelclub op
24 augustus 1979
Na ongeveer een jaar beugelen op de nieuwe baan
wordt de interesse voor het beugelspel steeds groter. Dus lijkt de tijd rijp om een beugelclub op te
richten. De oprichtingsvergadering vindt plaats op
24 augustus 1979. Maan op ’t Root zit de vergadering voor tot aan de bestuursverkiezing. Er wordt
voorlopig gestart met drie bestuursleden: een voor-

Foto 1986
Beugelen op de oude beugelbaan. In gebruik
van 1979 tot en met 1999.
Op 27 oktober 1979 start beugelclub ’t Kloeëster
Ospel met twee zestallen in de competitie van district Zuid van de Nederlandse Beugel Bond. Het
wordt meteen een memorabel eerste competitiejaar voor de Ospelse beugelaars.
De verhuizing naar Haaze-Hoof
Gemeenschapshuis ’t Kloeëster is in 1997 toe aan
een grondige opknapbeurt. De plannen hiervoor
zijn al helemaal gemaakt. Doordat aan het Aerthijsplein de voormalige kleuterschool leeg komt, biedt
dit ook mogelijkheden voor de vestiging van een
nieuw gemeenschapshuis. Alle verenigingen die in
het oude Kloeëster een onderkomen hebben, moeten ook weer in het nieuwe gemeenschapshuis
worden gehuisvest. Dit blijkt allemaal realiseerbaar, zodat in maart 1999 de (ver)bouw kan beginnen. Voor de beugelclub is er ook ruimte om een

Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com
to remove
Beugelen,
klassiekerthis
onderwatermark.
de sporten 191

