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BC Geisteren Voorshoven
secretaris: Martin Op ‘t Roodt
Houwstraat 62 - 3680 Maaseik
089 20 54 01 | 0497 2 57 04
martin.optroodt@telenet.be

de Europese Vereniging voor Traditionele Sporten
en Spelen (ETSGA) en werkt samen met de Vlaamse Trainersschool (VTS) voor verschillende opleidingen. Je kan bij
VlaS terecht voor meer informatie over beugelen en andere
traditionele sporten.

BC Geisteren Voorshoven is lid van VlaS
Je voordeel als VlaS-lid

Als vereniging die bij VlaS aangesloten is:
>>

ben je aangesloten bij een door Bloso erkende organisatie
voor sportieve vrijetijdsbesteding

>>

ben je ook aangesloten bij de door Bloso erkende Vlaamse
Sportfederatie Sportiv vzw

>>

word je met raad en zo mogelijk met daad ondersteund bij
promotie initiatieven

>>

worden de belangen van jouw traditionele sport verdedigd

>>

kan je rekenen op allerhande advies

>>

ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid

>>

ontvangt elke clubsecretaris gratis het driemaandelijks
magazine Trend. Clubleden die bij VlaS aangesloten zijn krijgen
een korting van 5 euro op hun abonnement

>>

ontvang je op vertoon van je lidkaart 50% korting bij een
bezoek aan het sportmuseum ‘Sportimonium’ te Hofstade

een traditionele sport
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I

n de beugelsport gaat het om meer
dan kracht, handigheid en precisie,
ook denkwerk helpt de speler vooruit. De plannen van de tegenstrever
doorzien, zelf een goede tactiek uitbouwen en vooruitdenken zijn bepalend voor winst of verlies.
Het spel wordt gespeeld op een
lemen baan van tien meter lang en
vijf meter breed, afgeschermd door
een houten schutting. Een greppel
over de ganse breedte vormt de
startzijde van de baan.

tactiek

Bij beugelen gaat het erom
een zware bol, die tot vier kilogram
kan wegen, met een houten schop of sleger in beweging te brengen, zodat die door de ring in het midden van
de baan rolt.

N

et als vele traditionele
sporten kunnen we
ook het beugelen ver in de tijd terugbrengen. Zo is er sprake van deze sport
in archieven van Brugge uit 1461 en van Ieper
uit 1531. Talrijke kunstenaars hebben inspiratie
gevonden in dit spel, zo zien we een afbeelding van
beugelaars op schilderijen van Pieter Breugel (16de
eeuw) of Adriaan Brouwer (17de eeuw). Ook de humanist Erasmus (15de eeuw) vond het spel de moeite waard
om het te beschrijven. Toen werd het in een groot gedeelte
van Europa gespeeld. Tegenwoordig vinden we het beugelen voornamelijk in de Limburgse Noord-Oosthoek en in het
aangrenzende deel van Nederlands Limburg.

lke speler of ploeg (je kan ook 2 tegen 2 spelen) beschikt over twee bollen, waarmee om beurten wordt
gespeeld. Men kan op verschillende manieren punten
verzamelen, een bol door de ring of beugel is goed voor
twee punten. Het ‘slaan’ van de bol van de tegenstrever waarbij die in de greppel belandt, levert ook twee
punten op. Er kunnen echter ook punten afgetrokken
worden als de bol langs achter door de beugel rolt. De
speler die eerst 30 punten behaalt,
wint het spel. Gelijkspel is niet
mogelijk.

punten verzamelen

kracht en
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