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Bossel en Beugelclub Willich 1979 eV (D)

In 1987 is de voorzitter van de Bosselclub Willich
1979 eV (BC Willich), Fritz-Joachim (Jochen) Kock,
met zijn vrouw min of meer toevallig als toeschouwer aanwezig bij een beugeltoernooi in het openlucht museum Dorenburg in Grefrath. De wedstrijd
fascineert hem onmiddellijk. Het is toch anders dan
Bosselen, een Nederrijns sport/spel dat tot de traditionele takken van sport behoort.
In deze tijd ontstaat het idee om het beugelen in
het sportaanbod van BC Willich op te nemen. Als
in september 1991 de interessegemeenschap (JG)
Boule in het Willicher Konrad-Adenauerpark een
speelterrein aanvraagt aan de commissie Grondzaken, neemt Jochen Kock contact op met de
toenmalige Willicher gemeentesecretaris Dieter
Hehnen om het thema ‘beugelbaan’ in de openbare discussie te brengen. Men zou bekijken of zo’n
baan (voor ’t boulen) voor beide sportdoeleinden
geschikt is.
Voor de eerste keer in de geschiedenis van de vereniging wordt het begrip beugelen (bügelspiel) op
papier vastgelegd. De voorzitter deelt mee dat hij
bij het gemeentebestuur van de stad Williich heeft
aangevraagd om na te gaan of in het sport- en
vrijetijdscentrum van de stad Willich kosteloos een
perceel voor het beugelspel ter beschikking kan
worden gesteld.
Na een positieve beslissing gaat BC Willich erover
nadenken hoe ze dit oud Nederrijns spel in haar
sportprogramma zal opnemen. Op de agenda van
de ledenvergadering op 22 mei 1992 in de Charlottenhof in Willich worden al spijkers met koppen
geslagen.
Het beugelen wordt in de omstreek van het openlucht museum Grefrath weer nieuw leven ingeblazen. Jochen Kock is ervan overtuigd dat beugelen
een ideale aanvulling van of alternatief voor het
bosselen kan zijn, zodat de BC leden zich ook
in de toekomst binnen de vereniging thuis zullen
voelen. Temeer omdat Willich volgens de oudere
inwoners van het dorp vóór de Tweede Wereldoorlog beugelbanen heeft. Bijvoorbeeld op de
Martin-Riefferstraβe schuin tegenover Blassen en
in Münchheide.
In maart 1995 komen Dieter Hehnen en Jochen
Kock bij elkaar om mogelijke standplaatsen te bespreken. Het zou natuurlijk ideaal zijn als er ook
een horecabedrijf bij ligt. Geen enkele beoogde

standplaats is ideaal. Er is geen kroeg of pachter
geïnteresseerd, het ligt te eenzaam (vandalisme)
of staat niet ter beschikking. Dieter Hehnen komt
met het idee: ‘vraag toch eens Willy Passchertz,
die ken je toch goed! Die heeft net de Hőtt gekocht
en wil in de Domgarten bouwen’. Met het argument
‘de trend gaat naar belevenis gastronomie’ laat hij
zich overtuigen. Een stuk grond van 13x8 meter
direct achter het terras van de Hőtt in het centrum
van Willich is ideaal. Vanaf 1997 neemt het project
vorm aan. De aanschaf van het eerste materiaal
gebeurt door de leden zelf. In juli 1997 wordt de
dakconstructie van de ‘Waage’ (restaurant-café),
die gesloopt gaat worden, gedemonteerd. Dakpannen, regengoten, dakbalken en een vlaggenstok
worden achter de Hőtt opgeslagen en bij de bouw
opnieuw gebruikt.
Op 20 november 2001 wordt de baan geopend
in het bijzijn van sponsors en eregasten, het spel
kan beginnen. Op 24 november wordt het eerste
toernooi tegen de vrienden van BC Dorenburg gespeeld. Het wordt een overwinning voor de thuisploeg maar niemand weet echt hoe die tot stand is
gekomen: de Grefrather zwijgen veelzeggend.
In 2002 wordt in de ledenvergadering besloten
de naam van de vereniging in Bossel- en Beugelclub Willich 1979 eV (BCC Willich) te veranderen.
In 2003 wordt met de eigenaren van de Hőtt een
pachtovereenkomst gesloten met een pachtsom
van één euro per jaar. Al snel groeit het verlangen
niet alleen tegen elkaar en in vriendschappelijke
ontmoetingen te spelen, maar ook in echte wedstrijden te toetsen. Ze willen in de Nederlandse
competitie spelen. Dat betekent een tweede bouwfase. De open, alleen maar afgerasterde beugelbaan moet dichtgemaakt worden en dus weersbestendig worden.
In de jaren 2003 en 2004 wordt de beugelbaan
weer een bouwterrein en kan er niet worden gespeeld. In 2005 is de baan weer speelklaar. Op 10
september 2005 wordt zij bij het Willicher Cityfeest
aan de leden en het publiek voorgesteld.
In 2005 wordt Hans-Otto Hess weer beugelkampioen. Jochen Kock en Mike Cook bezetten plaats
twee en drie.
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