
5.07 Beugelbaan 

 

Voorts kon men bij een dergelijke boerderij een beugelbaan aantreffen. 
Onze beugelbaan is een reconstructie en is sinds 1993 in het museum. 
Beugelen is een eeuwenoude sport die over een groot deel van Europa 
werd beoefend, alsook in Nederland. 
Aan het eind van de 15e eeuw werd in Amsterdam wegens overlast 
(lawaai en drankgebruik) het beugelen aan banden gelegd, in 1485 ook 
in Deventer. 

Bij de meeste cafés vond men een dergelijk baan. Ze waren in de 19e 
eeuw en later tot ca. 1920 populair. Individuele wedstrijden werden 
gehouden op zondag na de hoogmis. De verliezer moest een rondje 

geven. 
Het is in de zuidelijke provincies 
tegenwoordig weer populair en ook 
ons museum heeft een beugelclub. 
Deze sport wordt meest buiten 
beoefend in een bak met afmetingen 5 

x 10 m. Op 2,5 m van de achterzijde 
is een beugel geplaatst met een 
diameter van 28 cm. Er wordt 
gespeeld met houten ballen van ca. 5 
kg die tegenwoordig ook van kunststof 

gemaakt kunnen zijn. De bal moet met een palet of schleger van voren 
door de ring geslagen worden. De wedstrijd duurt tot er een van 
tevoren vastgesteld aantal punten is bereikt. 
Overigens kunnen de spelregels per club verschillend zijn. 
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Andere teksten webstie NOM 
Een spelletje uit de late middeleeuwen 
Vergelijkbaar met de boogschietbaan aan de overkant, ligt er eind 19e 
eeuw bij heel wat herbergen en cafés in Noord-Brabant en Limburg een 
beugelbaan. Beugelen is een oud spelletje – het schijnt dat er al in 
1390 in Holland een beugelbaan is aangelegd. 
Beugelen lijkt een beetje op croquet, maar dan met een bal die wel vijf 
kilo kan wegen. Die bal moet met een houten schep, een sleger, door 
de ring in de grond worden gespeeld. Spelers en teams nemen het 
tegen elkaar op, en mogen elkaar dwarszitten. Wie als eerste het van 
tevoren vastgestelde aantal punten haalt, wint. Vanaf 1920 wordt er 
minder gebeugeld, maar na de Tweede Wereldoorlog herleeft de 
volkssport weer. En nog altijd organiseert de Nederlandse Beugel Bond 
elk jaar een competitie. 

Reconstructie, aangelegd in 1993. 
 
Reconstructie van een beugelbaan, in het Nederlands 
Openluchtmuseum gebouwd in 1993. Beugelen is een eeuwenoud 
balspel dat in een groot deel van Europa gespeeld werd. In Noord-
Brabant en Limburg was beugelen tot omstreeks 1920 een geliefde 
volkssport. 
Bij de meeste herbergen en café’s was wel een beugelbaan te vinden. 
Vaak zorgde een overkapping ervoor dat het spel ook op natte dagen 
kon doorgaan. Beugelen wordt gespeeld met ballen van wel vijf kilo. 
Twee tot vier spelers nemen het tegen elkaar op. Het doel is om de bal 
met een houten palet of ’schleger’ van voren door de ring te slaan. De 
speler die als eerste een vooraf vastgesteld aantal punten heeft 
behaald is de winnaar. 
 
De beugelbaan van het Nederlands Openluchtmuseum ligt tegenover 
café Budel, ons Brabants café. Beugelen was vroeger erg populair in 
Limburg en Brabant. Het is de bedoeling dat de spelers een bal van 
ruim 4 kilo met een houten schopje door de ijzeren beugel te spelen. 
Vergeet niet... tactiek is soms belangrijker dan kracht! 

 


