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Opgericht 1 juli 2007

Beugelclub De Weidonk ontstaat nadat Wim en
Laura van de Sande stoppen met de zeugenhouderij. Ze wonen in een straat die De Weidonk heet.
Ze beginnen met ‘De Boerenkamer’ en tijdens de
opening daarvan vraagt het college van B&W van
de gemeente Schijndel wat ze met de lege stallen
gaan doen. Dat weten ze nog niet. Een wethouder
oppert het idee om een beugelbaan aan te leggen,
maar daar hebben ze nog nooit van gehoord. Wim
en Laura van de Sande krijgen de tip om een kijkje
bij Olland te nemen. Het spreekt hen zo aan, dat
een beugelbaan in de stal een feit wordt. Verschillende mensen van Olland helpen mee en Wim en
Laura van de Sande krijgen het beugelen ook een
beetje onder de knie. Na drie jaar heeft de club
twaalf leden en in september 2007 start het eerste
team in de competitie.
Woensdagmiddag is het voor iedereen vrij beugelen van 13.30 tot 17.00 uur. Vanaf september 2006
spelen ze onderling voor deelname aan de finale
op 23 mei 2007. Acht personen strijden om de eer.
De nieuwe Schijndelse kampioen is Wim van de
Sande, tweede wordt Broer van de Pasch en derde
Frans Verhagen.

De leden van BC De Weidonk Schijndel
Boven v.l.n.r.: Toon Vermeer, Harrie van Aspert,
Rien Ven, Leny Gordijn, Frans Verhagen,
Tiny Verhoeven en Antoon Gordijn.
Onder v.l.n.r.: Laura van de Sande, Wim van de
Sande, Marietje Verhoeven en Annie Verhagen.

Gezelligheid troef tijdens een trainingspartijtje op
de beugelbaan van De Weidonk.
Het zevental van De Weidonk dat met ingang
van de competitie 2007-2008 speelt in de derde
klasse van de NBB. Zittend v.l.n.r.: Wim van de
Sande en Antoon Gordijn. Staand v.l.n.r.: Jo van
de Heijden, Theo van Rulo, Laura van de Sande,
Frans Verhagen en Tiny Verhoeven.
De beugelbaan ligt aan de
De Weidonk 4, 55481 EL Schijndel
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