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Beugelen in Tegelen en Steijl67

Zover als bekend wordt er vanaf 1900 al op een 
tiental banen in Tegelen gebeugeld. De in de 
volksmond meest bekende beugelbanen liggen 
in de cafés van Joës en Petatte Nelke aan de 
Hoogstraat, ‘den Eike’ op Steijl en ‘de Magere’ op 
de Hei. In de periode rond 1935 liggen er zelfs 
een drietal beugelbanen in het ‘Rode Dorp’, op 
het Emmaplein en bij de familie Kamphaus aan 
de Nassaustraat. Ook bij het klooster van de de 
paters SVD in Steijl liggen beugelbanen. Het 
prijsbeugelen voor ham, zult, worst en plats 
(krentenbrood) bij ‘den Eike’ is in Tegelen zeer 
bekend. Een artikel in de Nieuwe Venlosche Courant 
vermeldt dat er op 27 juli 1924 prijsbeugelen is bij 
Frans Wetzels in Steijl.

Ons Genoegen en BC Tegelen
Opgericht 1934 - opgeheven 1975

De club is waarschijnlijk opgericht in 1934 aan de 
Windhond in Tegelen. In 1937 is de club al 

Cafè Piet Stoffels-Driessen (d’n Eike) aan de Arnoldus Janssen Steijl in 1912. Boven v.l.n.r: M. Stoffels 
(Jeu v.d. Eike), ?, Bertha Stoffels-Helmes, Piet van Gerven. Onder v.l.n.r: Sjeng Gubbels, Piet Gubbels, 
Jan Stoffels (Sjeng v.d. Eike), Wiel Kuipers, Louis Feyen, (sjoester zjwets) en Chris Stoffels (v.d. Eike)

gehuisvest aan de Industriestraat en dhr Faassen 
is eigenaar. In datzelfde jaar wordt het derde A 
bondsconcours van de NLBB op deze baan ge-
speeld. In 1960 wordt de club omgedoopt tot  BC 
Tegelen. Initiatiefnemer is Lot Hendrikx (’t Zwaan-
tje). Niet duidelijk is waarom dit gebeurt. Hendrikx 
runt zelf het café/de beugelbaan van 1940 tot 
1948, waarna Sjeng Trienes deze horecagele-
genheid overneemt. Vervolgens runt schoonzoon 
Hans v.d. Vegt het café totdat het wordt afgebro-
ken. Dit pand ligt in het uitbreidingsplan van Me-
taal Gieterij Giessen (MGG) in Tegelen.
In de competitie 1973-1974 van de NBB speelt de 
beugelclub nog onder haar oude naam Ons Ge-
noegen. Waarom, is niet meer te achterhalen. 
BC Tegelen heeft in de jaren 1965 tot 1973 ook 
een damesteam. De dames beugelen in 1972 
zelfs om het Nederlands kampioenschap voor 
dames, onder hun oude naam Ons Genoegen.  
Er wordt in de finale verloren van de dames van 
beugelclub Heeze.
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