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Tegelen - BC De Kuiters45
Opgericht op 1 september 1933

Op 1 september 1933 wordt bij (beej Nöl van  
Sjnieder Thei) Driessen aan het Kerkhof, beugel-
club De Kuiters opgericht.

Bovenstaande foto is gemaakt bij gelegenheid van 
het eerste bondsconcours in 1935, gehouden op 
de beugelbaan van De Kuiters, dat ook wint.

Onbekend is waarom de naam BC De Kuiters wordt 
gekozen als verenigingsnaam. Kuiten is in Tegelen 
wel hetzelfde als plezier maken of stoeien en dat 
staat heden ten dage bij De Kuiters nog hoog in het 
vaandel. BC De Kuiters is de eerste beugelclub in 
Tegelen die in competitieverband gaat beugelen. 
Een jaar later (1934) wordt een tweede Tegelse 
club, Ons Genoegen, opgericht.

Op 14 maart 1935 wordt ook in café Driessen de 
Noord-Limburgse Beugelbond opgericht.
In het dagblad kan men lezen dat er reeds lang  
serieuze plannen bestaan tot het oprichten van een 
beugelbond, omdat deze tak van sport in Tegelen 
en omgeving geweldig toeneemt en nog steeds 
groeit. 
De eerste competitie 1935-1936 is voor De Kuiters 
direct succesvol. Op 6 februari 1936 wordt in een 

uitwedstrijd op de baan van Zaayen tegen Geliek 
Op Venlo het eerste kampioenschap binnenge-
haald. Vervolgens wordt tot aan de oorlogsjaren, 
met in 1940 nog een kampioenschap, met wisse-
lend succes gespeeld. Het eerste teken van leven 
van beugelclub De Kuiters na de oorlog zijn de 
notulen van een vergadering, gehouden op 29 de-
cember 1946.  
 
Belangrijke archiefstukken zijn De Kuiters ter be-
schikking gesteld door mevr. M.Hendriks-Driessen, 
een dochter van Piet Driessen, één van de oprich-
ters van de vereniging. 

In oktober 1949 wordt een clublied geschreven bij 
gelegenheid van het 10-jarig voorzitterschap van 

Zittend het eerste bestuur van de Kuiters  
v.l.n.r. Piet Driessen, Thei Driessen, G. Haanen, 
H. Peulen (voorzitter), Sjaak Smeets, 
Handrie van Leipsig, L. Kempen.
Staande de leden v.l.n.r: M. Kempen, J. van Eijk, 
Haanen, P. Sloesen, caféhouder Arnoldus (Nöl) 
Driessen, H. Sloesen J. Janssen, Sjeng van 
Leipsig, M. Trienes, P. Curvers, G. Haanen, 
P. Krijn. J. Tiggelaars en W. Haanen
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