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Het begint eigenlijk allemaal met en door BC De 
Kuiters uit Tegelen. De Tegelse club komt in 2003 
onverwacht competitie spelen op de baan bij café 
Antiek in Baarlo, omdat de club geen eigen baan 
meer heeft.
Kastelein Jim Caris is reservespeler bij BC De Flat-
sers in Baarlo, maar komt weinig aan spelen toe in 
verband met zijn werk.
De Kuiters speelt er een heel seizoen, totdat de ei-
gen accommodatie in Tegelen klaar is. Na het ver-
trek van De Kuiters valt er een leegte bij café Antiek 
en ook bij Jim Caris.
Hoe graag hij ook bij De Flatsers speelt, het lukt 
hem niet om dit te combineren, dus wordt er naar 
een oplossing gezocht. 
Hierdoor ontstaat het idee om in zijn eigen café een 
beugelclub op te richten. Zo kan hij beugelen en 
tappen tegelijk en zo gebeurt het ook.
Na groot overleg wordt op 1 juli 2004 beugelclub 
Net Wie Vruuger opgericht, door negen personen.

Dit zijn Jim Caris, Mart Caris, Jan van Dijk,  
Ramon Janssen, Sjraar Jacobs, Martien Gielen, 
Laurens Severins, Frits Engels en de oud kastelein 
Jan Buddemeijer, tevens de eerste supporter. De  
allereerste wedstrijd wordt een dag om nooit te  
vergeten!  

s’ Middags wordt het complete eerste (toen nog  
enige) team opgehaald door een gigantische limou- 
sine. Bij de Maas wordt een heuse fotoshoot ge-
houden en vandaar rijden de mannen door naar de 
beugelbaan bij café Antiek.
Zij worden ontvangen door een grote menigte sup-
porters en andere belangstellenden en ze betreden 
het beugelhome over een brede rode loper. 
De supportersschare moedigt hen de hele wed-
strijd luidkeels aan.
Op deze dag word het zeer bekende motto be-
dacht: “eerst de lol en dan ’t winnen!”
Dit motto blijft heilig. Er wordt natuurlijk ook nog 

Spelers van het eerste team: Mart Caris, Jim Caris, Jan van Dijk, Ramon Janssen, Martien Gielen, 
en Sjraar Jacobs.
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