
196  Beugelen, klassieker onder de sporten

Van 1983 tot 1996 organiseert beugelclub Braam 
jaarlijks het Harrie Janssen toernooi op de baan 
in Roermond. Het toernooi is vernoemd naar 
Harrie Janssen, die toen 50 jaar lid was van de  
Nederlandse Beugel Bond. Vanwege dit jubileum 
en vanwege zijn vele verdiensten voor de beugel-
sport, wil beugelclub Braam hem hiermee eren. 
Harrie Janssen staat mede aan de basis van de 
Midden-Limburgse Beugel Bond, die in december 
1932 bij café Barten in De Weerd bij Roermond 
wordt opgericht. Tevens is hij nauw betrokken bij 
de fusie met district Noord en de oprichting van de 
Nederlandse Beugel Bond.
Het ‘Harrie Janssen toernooi’ is anders van opzet 
dan de vele andere toernooien die destijds worden 
georganiseerd. Er wordt gespeeld volgens een zo-
genaamd aanvallend systeem. Dat wil zeggen dat 
elke partij niet langer duurt dan vijftien minuten, uit-
gezonderd de bol of bollen die dan nog in beweging 
zijn. De partij is uit, als één van de spelers dertig 
punten behaalt. 
Deelnemen kan men met een zestal per vereni-
ging, waarbij het zestal dient te zijn samengesteld 
uit spelers van de diverse zestallen van de deelne-
mende vereniging.

Ook een andere markante persoonlijkheid leert op 
de Braamse beugelbaan het beugelen, namelijk 
Chris Rijks. 

Begin jaren negentig bezoekt Joost Timmermans, 
een geboren Roermondenaar die in de jaren vijftig 
naar Engeland emigreert, regelmatig cafébeugel-
baan Braam. Dit doet hij als hij op familiebezoek 
is in Roermond. Tijdens zijn bezoeken aan de beu-
gelbaan van Braam krijgt hij het idee om in Notting-

Harrie Janssen 
(tweede van rechts)  
en de overige leden 
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De Engelse beugelclub op bezoek in Roermond. 
Tweede van links Paula Rijks (Braam). In het 
midden Joost Timmermans, de geëmigreerde 
Roermondenaar en oprichter van de Engelse 
beugelclub.

ham in Engeland, waar hij woont, een beugelbaan 
te bouwen. Ook richt hij hier een beugelclub op met 
een tiental leden. Joost Timmermans vertaalt het 
spelreglement in het Engels, maar laat gemaks-
halve alle regels die hij niet nodig acht weg.
Regelmatig bezoekt de Engelse beugelclub Braam 
en wordt er een interland Nederland- Engeland ge-
speeld. Het Nederlandse team bestaat uitsluitend 
uit spelers van Braam en de diverse interlands 
worden steeds door Nederland gewonnen. In 1994 
bezoekt een delegatie van Braam de Engelse beu-
gelclub. 
Na het overlijden van Joost Timmermans wordt de 
Engelse beugelclub opgeheven.
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