
222  Beugelen, klassieker onder de sporten

Johan Verest is geboren in 1972 in 
Heeze in Noord-Brabant. 
Reeds op 10-jarige leeftijd maakt hij 
kennis met de beugelsport, omdat 
een oom en neef van hem ook beu-
gelen. Als hij bij zijn oom logeert, gaat 
hij meestal met hem mee naar de beu-
gelbaan. Op 11-jarige leeftijd wordt hij 
lid van beugelclub de Oude Glorie in 
Heeze. Omdat de jeugdcompetitie net 
is afgelopen, kan hij al direct meespe-
len bij de senioren. Tijdens zijn eerste 
kampioenschap wordt hij clubkam- 
pioen van de jeugd in Heeze.
Wat hem het meest is bijgebleven, is 
het winnen van het Sef Bol toernooi 
van De Kuiters in Tegelen. Normaal 
gesproken komt Johan Verest voor dit 
toernooi niet in aanmerking, omdat het 
gaat om hoofdklassespelers. Eén van 
de spelers meldt zich af en vraagt Jo-
han Verest of hij voor hem wil invallen. 
Johan Verest, die inmiddels 13 jaar is, 
is blij dat hij tussen al die grote namen 
uit de beugelsport mee mag spelen. 
Zijn eerste wedstrijd beugelt hij tegen 
Piet Bol uit Kessel en wint met 30-28. 
Dat hij uiteindelijk winnaar van het 
toernooi wordt, daar heeft hij alleen 
maar van kunnen dromen. In totaal 
doet Johan Verest vier keer mee aan 
dit toernooi en wint liefst drie keer.

Johan Verest beugelt bij de Oude 
Glorie in Heeze tot en met seizoen 
1996-1997. In Heeze stroomt hij in de 
periode 1983-1990 door van de derde 
naar de eerste klasse, waarin hij met 
een drietal jongeren in het team kam-
pioen wordt. Vervolgens promoveert 
hij met twee jeugdige spelers naar 
de hoofdklasse, waarin ze ook weer 
kampioen worden. Zijn oom en neef 
spelen ook in dit team.
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