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Heel bijzonder is dat de prijsuitreiking wordt gedaan 
door Erica Terpstra, voorzitter van het NOC*NSF.

In de periode 2004-2007 behalen diverse teams in 
hun klasse het kampioenschap.
Eén van de belangrijkste is het kampioenschap 
van het A-jeugdteam in mei 2005, dat Nederlands  
kampioen wordt in haar klasse. In het seizoen 
2005-2006 blijft René Ververgaard ongeslagen in 
de hoofdklasse en Nicole a.d. Boom ongeslagen in 
de tweede klasse.
Het succesvolste seizoen is 2006/2007 waarin het 
eerste team landskampioen wordt in de hoofdklas-
se van de NBB.  Het tweede team wordt bekerwin-
naar van de eerste klasse en de hoofdklasse. Het 
derde team wordt kampioen van de tweede klasse 
A, bekerwinnaar in de tweede klasse en de triple 
wordt compleet met het landskampioenschap van 
de tweede klasse.
Het vijfde team wordt kampioen van de derde klas-
se A en landskampioen van de derde klasse.

Jaarlijks organiseert De Kuiters het ‘top 16’ toer-
nooi ‘Simply de Best’, waarin de beste beugelaars 
van de afgelopen competitie tegen elkaar spelen. 
Het ledental groeit gestaag naar 85 leden in 2008.
Op zaterdag 5 april 2008 behaalt het eerste team 
van De Kuiters in en tegen HBC Helden voor het 
tweede opeenvolgende jaar het landskampioen-
schap in de hoogste klasse van de Nederlandse 
Beugel Bond.

Ook het derde team wordt op hetzelfde tijdstip in 
Leveroy kampioen van de eerste klasse B met 
daaraan verbonden promotie naar de hoofdklasse. 
Na HBC Helden speelt ook De Kuiters in het sei-
zoen 2008-2009 met twee teams in de hoogste 
klasse van de NBB.
Op 6 september 2008 viert beugelclub De Kuiters 
haar 75-jarig bestaan.

De beugelbaan is gevestigd aan de 
St. Vincentiusstraat 5, 5931 SB Tegelen.

Foto met hoofdsponsor Dhr. H. Giessen (midden onder) en competitie spelende leden in 2007.

Staand v.l.n.r.: 
Wiel Knapen sr, René Ververgaard, Wiel Knapen 
jr. Gehurkt v.l.n.r.: Marco Derix, Tom Klerken 
en Patrick Bovee
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