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sportconfederatie) ontstaan. Dit is een overkoepelend orgaan om alle Vlaamse Volkssporten te
bundelen in een confederatie en zodoende subsidies én de nodige aandacht in de media te krijgen.
Deze confederatie kent veel bijval en telt ondertussen bijna 15.000 leden uit het hele Vlaamse land.
De naam is inmiddels ook aangepast en veranderd
in VLAS: Vaamse traditionele sporten. In dit kader
verzorgen de leden van beugelclub Voorshoven
her en der in België beugelinitiaties en -promoties.
De seniorensportdagen van de provincies Brabant
en Limburg kunnen steeds op de aanwezigheid
van de club rekenen.
Ook op de oude baan van het provinciaal domein
in Bokrijk is Voorshoven diverse zomers te gast op
zondagmiddag. Op deze manier maken veel mensen kennis met de sport.
Oude Beugelbaan Provinciale Domein Bokrijk
De laatste jaren draait het eerste team steeds mee
in de bovenste helft van de hoofdklasse van district
Zuid. Het is niet meer dan logisch dat dit team ook
deel gaat uitmaken van de nieuwe hoofdklasse van
de NBB met ingang van het seizoen 2004-2005.
Het eerste seizoen handhaaft het team zich gemak-

Oude beugelbaan, Provinciale Domein Bokrijk
kelijk bij de ‘beugelelite’, maar voor aanvang van
het tweede seizoen doemt het degradatiespook al
op. De NBB beslist tijdens een bondsvergadering
dat er met reeksen van tien teams wordt gespeeld,
en dat alle kampioenen promoveren. Hierdoor degraderen er na afloop van dat seizoen liefst drie
teams uit de hoofdklasse. Voorshoven wordt het
derde team dat in dat jaar degradeert. Een jaar
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