


Volkscultuur in Limburg 
 

 

100 teksten verzameld door Luk Indesteege en Herman Clerinx 

met een wetenschappelijke begeleiding door Hilde Schoefs 

met een voorwoord van Marc Jacobs en Annick Boesmans 

in opdracht van het Limburgs Volkskundig Genootschap 

en met de medewerking van: 

Karel Baeten, Rob Belemans, Annick Boesmans, Theo Broers, Jacques Collen, Mathieu 

Driessen, Raymond Lambie, Robert Nouwen, Reinhilde Pieters, René Raets, Raymond 

Rutten, Raf Van Laere, Elvira Vavedin en Mien Verdingh 

 
Tussen 2002 en 2004 verschenen in de rubriek Duizendpoot van Het Belang van Limburg welgeteld 

honderd bijdragen over volkscultuur in Limburg. Ze geven een blik op de verrassende hoeveelheid 

volkscultuur, die in deze provincie aanwezig is. Soms gaat het om oude gebruiken die haast wanhopig 

proberen te overleven, soms gaat het om gloednieuwe fenomenen. Steeds bieden de teksten een 

beeld van wat de Limburgers bezighoudt. 

In dit boek worden de honderd stukjes gebundeld. Ze werden redactioneel enigszins gestroomlijnd en 

geactualiseerd, en ondergingen een wetenschappelijke ‘controle’, maar in wezen staan ze afgedrukt 

zoals ze in de krant waren gepubliceerd. Om praktische redenen staan ze in dit boek per thema 

gegroepeerd. 

In veel gevallen hebben lezers gereageerd. Ook van die reacties bevat dit boek een – helaas te beperkte 

– bloemlezing. Vaak vormen de reacties een schitterende aanvulling op de oorspronkelijke teksten. 

Bijna altijd zijn de artikels gebaseerd op eigen onderzoek van de auteurs. In veel gevallen fungeerde 

ook het internet als bron. Hebben de auteurs uit nog andere bronnen geput, dan staat dit onder de tekst 

vermeld. 

Voor u begint te lezen nog even dit: de auteurs claimen over hun onderwerpen geen deskundigheid of 

alwetendheid. Gewapend met een hopelijk snelle blik en een scherp opmerkingsvermogen hebben ze 

tussen 2002 en 2004 de veranderingen in het volksculturele klimaat van hun Limburgse biotoop 

geregistreerd. Daarvan brachten zij verslag uit. 

Bent u het niet met een bijdrage eens, heeft u vragen of kan u een en ander aanvullen, aarzelt u dan 

niet om te reageren. Dat kan via de website van het Limburgs Volkskundig Genootschap: 

www.volkskunde-limburg.be. 
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Nagelkloppen 
Luk Indesteege 

In de jaren 1980 werd in Noord-Limburg en aan de Maaskant nog in verschillende cafés aan spijkerslaan 

gedaan. Wie er als laatste in slaagde zijn spijker in een boomstronk te slaan, moest een rondje geven. 

Dit oude volksvermaak werd ook ‘nagelkloppen’ of ‘tronknagelen’ genoemd. Daarna leek het na een 

plaatselijke en tijdelijke heropflakkering helemaal verdwenen. 

Speciaal aan de spelregels was wel: men sloeg met de spitse kant van de hamerkop. Het was dus een 

spel voor geoefende kloppers, en de pintjes maakten het niet gemakkelijker. 

Het spijkerslaan is in Nederland anno 2002 erg populair. Het materiaal ervoor wordt zelfs door 

verschillende pretfirma’s verhuurd. Het wordt er aangeprezen als Tiroler, Schots of cowboy-amusement. 

Men slaat altijd met de vlakke kant van de hamer. Er zijn 280 vermeldingen van ‘spijkerslaan’ op het 

internet, bijna allemaal uit Nederland. Onder ‘nagelkloppen’ vindt men op het internet ook een dertigtal 

Vlaamse vermeldingen. Het spel blijkt meer en meer op te duiken op Vlaamse kermissen, feesten van 

studenten en jeugdbewegingen. En na de Nederlandse omroep is het in 2004 ook op de Vlaamse 

commerciële televisie opgedoken. Een mooi voorbeeld van hoe oude gebruiken soms in een ander kader 

weer kunnen opduiken. 

Meestal worden volgende spelregels gebruikt: 3 tot 10 deelnemers krijgen elk één nagel en er wordt met 

dezelfde hamer geslagen. Elke speler mag per beurt éénmaal op zijn nagel meppen. De deelnemer 

wiens nagel het eerst in het houtblok verdwijnt, moet de nagels betalen. Wiens nagel als laatste 

bovenblijft, moet de groep een rondje betalen. 

Bron: 

Raymond Rutten, In de zoeten inval. Authentieke cafés in de provincie Limburg. BMP, Deurne, 2002 
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Reacties: 

• Een oudere heer uit Runkst meldt dat er in café Docks in de Gaarveldstraat in Runkst nog zeer 

geregeld nagels met koppen worden geslagen. Het is populair bij jong en oud. 

 

• Rudi Baens uit Molenbeersel meldt dat er geregeld aan nagelkloppen wordt gedaan in Café 

Molendorp in Molenbeersel. Er komt veel jeugd, maar ook redelijk wat dertigers en veertigers. 

 

• Christis Kristof signaleert dat je voor nagelkloppen nog altijd in de Stip te Stevoort terecht kan. 

 

• Bij een onlangs gehouden buurtfeest te Zonhoven werd er aan nagelkoppen gedaan. Twee 

deelnemers kregen elk één nagel en er werd geslagen met de scherpe kant en met dezelfde hamer. 

De deelnemer wiens nagel als laatste boven bleef, moest een rondje betalen.  (Marcel Switten 

Dorpsplein 38 3520 Zonhoven) 
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Knikkeren 

Luk Indesteege 

Er wordt weer druk geknikkerd op de speelplaatsen van de lagere scholen in Limburg. Niet alleen de 

jongens, ook de meisjes doen dapper mee. Vroeger waren er enkel gewone knikkers met een diameter 

tot 16 mm en dikke knikkers. Nu bestaan er veel meer soorten en diktes. Het spelen in een putje kan 

niet meer omdat de speelplaatsen verhard zijn. 

Een vaste hand, goed mikken en een hoop oefening, dat heb je nodig om een goed knikkeraar te zijn. 

Hoeveel kinderen zagen niet hun reputatie gemaakt of gebroken door de kracht van een duim tegen een 

klein glazen bolletje? Knikkers kopen of krijgen maakt niet gelukkig. Winnen, daar komt het op aan. De 

uitdrukking “Het gaat om het spel, niet om de knikkers”, is eigenlijk fout. 

Knikkeren is eeuwenoud en het keert telkens in nieuwe vormen terug. Over de hele wereld wordt er 

geknikkerd. De oude Egyptenaren kenden het spel en ook in het Rome van voor Christus werd er reeds 

geknikkerd. Het is niet alleen een kinderspel. De hoge kringen van het 17de-eeuwse Frankrijk 

amuseerden zich al met het ‘bruggenspel’, waarin knikkers door een poortje getikt moesten worden om 

punten te behalen. Men zegt dat Abraham Lincoln, een van de beroemdste presidenten van de 

Verenigde Staten, een expert was in ‘Old Bowler’ (ouderwets kegelen), een knikkerspel waarbij het gaat 

om uiterst precies mikken. Er bestaat zelfs een jaarlijks wereldkampioenschap voor volwassenen, waar 

verwoede knikkeraars uit de hele wereld elkaar bestrijden. Dit vindt elk jaar plaats op Goede Vrijdag in 

Crawley, Engeland. In 1978 en 1980 werd de Belgische ploeg daar wereldkampioen. 

Er zijn dozijnen knikkerspelletjes en bij de meeste is er geen beperking van het aantal deelnemers. Het 

basisprincipe van het spel is een knikker zo weg te tikken dat hij de knikker van de tegenstander raakt 

volgens de regels van het gespeelde spel. Als dat een speler lukt, mag hij meestal de geraakte knikkers 

houden. Elke streek en elke tijd heeft zijn knikkertaal: zeggen de woorden ‘kabaste’, ‘klits’, ‘bors’, 

‘stoeken’ u nog iets? 

Bron: 

Marleen Depyper en Stef Dehollander (1983), Malegijs, Kemmel 
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Van schutten naar schieten en meer 

Luk Indesteege 

Limburg telt bijna 90 schuttersgilden, met ongeveer 4000 actieve leden en nog eens zoveel passieve. 

Wekelijks komen zij samen in de vele schutterslokalen, niet enkel om te schieten maar vooral om te 

‘uchteren’ (gezellig samenkomen). Deze dragers van oude tradities zijn voorbeelden van levende 

volkscultuur. 

Aan de Maaskant wordt er met speciale buksen van meer dan 15 kg geschoten. Dat zijn zogenaamde 

sportwapens waarvoor geen vergunning nodig is. In Midden- en West-Limburg vindt men meer 

karabijnschutters, en zelfs enkele gilden die nog met de handboog schieten. In de eigen gilde houden 

zij jaarlijks het koningsschieten, maar daarbuiten zijn er allerhande regionale, nationale en zelfs 

Europese tornooien waarin de schuttersgilden voor alles en nog wat met mekaar wedijveren. De 

bijeenkomsten vinden plaats van april tot september en beginnen gewoonlijk met een défilé voor de jury. 

Die kiest het mooiste uniform of kostuum, de beste bordjesdrager, de beste drumband, de beste 

vaandeldrager enz. 

De huidige regels en normen zijn ontstaan in de normencommissie van de Oud-Limburgse 

Schuttersfederatie. Ze werden in de vijftiger jaren gepromoot door meester Creemers uit Molenbeersel, 

naar wie nog steeds een jaarlijkse schietwedstrijd van de bond Maas en Kempen wordt genoemd. Na 

de stoet vindt de eigenlijke schietwedstrijd plaats. Men schiet in teams van zes personen. Vroeger waren 

dat mannen, maar sinds enkele jaren mogen vrouwen ook mee schieten. De buksschutters mikken 18 

maal op bölkes, die opgehangen zijn in een hark. De karabijnschutters van Midden-Limburg mogen 

samen 30 maal mikken op een stalen klep, die is ontstaan uit afvalmateriaal van de mijnen. De 

schiettornooien zijn relatief jong; alles begon rond 1950. 

Nochtans is schieten niet meer het belangrijkste in een schutterij. Het samenzijn, de gezelligheid en een 

goed alibi om niet thuis te moeten zitten, zijn zeker zo belangrijk. Schuttersgilden zijn 

gezinsverenigingen, met leden uit alle lagen van de bevolking tussen 8 en 80 jaar. Jongeren haken vaak 

af, maar keren terug wanneer ze zelf een gezin hebben gesticht. De vergrijzing is enkel zichtbaar in de 

besturen. Het niet-elitaire karakter blijkt onder meer uit de traditionele maaltijd van de schutters: 

roggebrood met hoofdkaas oftewel ‘zwart broed mèt hitskies’. 

De schuttersgilden gaan mee met de tijd. Achter de hark wordt vaak een peperdure kogelvanger 

geplaatst, want moderne schuttersgilden zijn in orde met de milieuwetgeving. 

In de winter schieten ze binnen in hun clubhuis, horizontaal met luchtkarabijnen op kleine ‘bollekens’. 

Veel leden verkiezen zelfs om niet te schieten tijdens wedstrijden; zij houden niet van de prestatiedruk. 

Iets anders is natuurlijk de eigen koningsschieting. Die gebeurt elk voorjaar in de gilde, en dan wordt er 

geschoten op een houten (pape)gaai. Vroeger werd die gaai bevestigd aan een wiek van een windmolen, 

later heeft men schietbomen opgericht. Wie het laatste stukje van de vogel kan wegschieten, is koning 

en krijgt een zilveren plaat, gemaakt door een zilversmid. Deze zilveren plaat wordt fier bij alle optochten 

gedragen; ze hangt aan een breuk of ketting, samen met een zilveren vogel en vroeger ook koningszilver. 

De schuttersgilden dragen een lange traditie mee. Zij zijn in de 16de en 17de eeuw ontstaan om hun 

dorp te beschutten. Het waren de eerste politiekorpsen onder het motto: voor outer, heerd en troon. 

Napoleon heeft de lokale heren en ook de schuttersgilden afgeschaft. Sommige gilden aan de Maaskant 
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hebben nog sluimerend in de 19de eeuw voortgeleefd, maar gedurende de twee wereldoorlogen van de 

20ste eeuw waren wapendracht en schieten helemaal verboden. 

Toch zijn veel schuttersgilden rond 1950 uit een lange slaap ontwaakt. Het werden bloeiende 

verenigingen met een nieuw doel: het instandhouden van de christelijke schuttersfolklore. Zij speelden 

een belangrijke rol in het rijke roomse leven. Zo opent de schutterij in veel dorpen traditioneel de 

processie met zijn bielemannen, dat zijn stoere kerels met bijlen die alle hindernissen opruimen. In 

tegenstelling tot veel andere verenigingen zijn ze niet ontkerkelijkt. Men ziet dan ook dat bijvoorbeeld in 

de mijnstreek veel leden afkomstig zijn uit katholieke landen zoals Polen en Italië. De rijke uniformen van 

de schutterijen zijn meestal vrij nieuw. In de jaren 1950 was de pet meestal het enige vaste kledingsstuk. 

De schuttersgilden hebben zich vanaf 1955 verenigd in bonden, al dan niet in concurrentie. Op dit 

ogenblik horen bijna alle Limburgse schutterijen via hun lokale bond bij de Federatie van Vlaamse 

Historische Schuttersgilden. Alle informatie hierover is te vinden op www.vlaamseschuttersgilden.be. Het 

zwaartepunt van deze Vlaamse federatie ligt in Limburg. Ook in de Kempen zijn er enkele duizenden 

schutters, maar die zijn apart gegroepeerd in de Hoge Gildenraad der Kempen. Tweedracht hoort 

blijkbaar bij onze volkscultuur. 

Nochtans heeft men om goed te schieten een eensgezind en eendrachtig team nodig. Dat blijkt vooral 

bij grote wedstrijden zoals het jaarlijkse Oud-Limburgs Schuttersfeest van de buksgilden. Dat is echter 

nog maar een klein evenement in vergelijking met het driejaarlijks Europees Schutterstreffen, waaraan 

ongeveer 300 gilden uit nagenoeg heel Europa deelnemen. In 2009 zal dit treffen in Kinrooi plaatsvinden. 

Bron: 

Gesprek met Peter Ressen van de Sint-Martinus Kinrooi en Stan Kronicki van de Sint-Jozefsgilde Oud-

Winterslag. Stan is secretaris en Peter penningmeester van de Federatie van Vlaamse Historische 

Schuttersgilden FVHS. 

Reacties: 

• Mijn vrouw, ik en mijn 2 kinderen zijn aangesloten bij een schuttersvereniging, gewoon omdat we 

graag schieten. Onze schuttersvereniging is ontstaan in het jaar 1627, bestaat nu 377 jaar en is één 

van de oudste gilden van Midden-Limburg: Sint-Jacobusgilde te Eversel-Heusden. Vroeger had men 

veel volk om te klepschieten; toen deden alle leden van het gezin mee, maar nu is dat anders. De 

toekomst ziet er somber uit: de jeugd mag niet meer schieten (verboden onder de 16 jaar) en er is 

bijna geen volk meer. Een aantal clubs moest stoppen. Klepschieten is een volkssport en dat moet 

zo blijven, maar ze maken de wetten zo moeilijk dat al een aantal clubs moesten verdwijnen.  

(Schops-Schraepen, Heusden-Zolder) 

• In Rotem was er een zeer goede schutterij, want zij hebben ooit het OLS gewonnen, in 1958 meen 

ik. Het jaar daarna mochten de Nederlandse schutters met kepie mochten gratis binnen op het 

schuttersfeest in Rotem. Het terrein lag langs de steenweg op de gronden van mr. Moreau de 

Bellaing. Eenmaal binnen gooiden de Nederlandse schutters hun kepie over de draad, waar hun 

vrienden (niet-schutters) ze opvingen en zo ook gratis binnen konden. Aan de kerk in Rotem stond 

een grote gegoten pomp. Na het OLS stond deze pomp droog, en nu nog. De Nederlanders hebben 

ze toen drooggedronken. In het bestuur van de schutterij van Rotem is er ooit een onenigheid 

ontstaan, met als gevolg dat er enkele schutters overliepen naar de schutterij van Elen. Eén van die 

schutters woonde nogal kort aan de schietboom van Rotem. Toen hij hoorde dat die van Rotem de 

vogel gingen schieten, kroop hij op zolder met zijn geweer. Toen de groep van Rotem was 
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aangekomen, legde onze schutter aan en schoot de vogel naar beneden, tot grote ontsteltenis van 

de Rotemse schutters. Dus werd de schietboom naar beneden gelaten en werd een nieuwe vogel 

geplaatst.  (Sylvester Colson, Elen) 

 

• Schutterijen hebben een eeuwenoude traditie, maar de meeste verenigingen zijn pas na 1950 weer 

uit een winterslaap ontwaakt. (N. Meens) 

 

 

Triomftocht van de schutters: 

Foto’s: Theo Broers 
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Supporterscultuur 

Hilde Schoefs 

Mensen identificeren zich erg makkelijk met hun favoriete team uit het voetbal, tennis, wielrennen, 

volleybal, basket, rally of uit welke andere sport dan ook. Het gevoel erbij te horen, deel uit te maken 

van een groter geheel – bij voorkeur een dat succesvol is… – geeft ons de kans en de tijd om even aan 

de dagelijkse routine te ontsnappen.  

Naargelang van de individuele behoefte aan identificatie kan die drang tot vereenzelviging sterker zijn. 

Sommige supporters trekken enkel voorzien van een flinke portie teamliefde naar de wedstrijd. Anderen 

staan erop aan de buitenwereld te communiceren dat ze fan zijn van tennisser X of wielrenner Y, en 

dossen zich feestelijk uit in bijpassende kledij. Clubs en teams brengen niet voor niets elk seizoen een 

heel nieuw gamma aan supportersattributen op de markt, gaande van T-shirts, sjaals, stickers tot 

hoedjes en zonnebrillen. Ook kleuren en mascottes zijn niet onbelangrijk. Zo noemt men de spelers van 

voetbalclub Standard ook wel de ‘rouches’ naar hun rood-witte clubkleuren, en heten de spelers van 

Sint-Truiden in de volksmond ook wel de ‘kanaries’. ‘Prospeir den Beir’ is bij KSK Beveren dan weer het 

icoon van de club, al zijn het vooral de vlotte Ivoriaanse voetballers die momenteel de beeldvorming van 

de club bepalen. 

Waar supporters in het tennis vooral van applaus, mexican waves of licht protest gebruikmaken om hun 

voorkeur voor deze of gene kenbaar te maken, gaat het er in andere sporttakken vaak iets luidruchtiger 

aan toe. Niet zelden schrijven supporters liederen voor hun sporthelden, die ze tijdens of na de match 

luidkeels ten gehore brengen, bedoeld om het eigen team te bewieroken. Daarnaast bezingt men vaak 

met luide borst de minderwaardig geachte tegenpartij. Schimpnamen als ‘boeren’, al of niet gekoppeld 

aan de naam van een tegenspeler – zoals het veel gebezigde ‘Boer Verheyen’ – zijn dan niet van de 

lucht. 

De strijd op het veld tussen twee (of meer) teams wordt dan ook bij tijd en wijle buiten de wedstrijd door 

de respectievelijke supporters een tweede maal beslecht. Voor een aantal fans lijkt het zelfs een 

erekwestie te zijn, een laatste halmpje primitief instinct dat zich niet wenst te laten temmen door een 

voortschrijdend beschavingsoffensief. Het ene staat het andere echter niet in de weg. Supporters die na 

de match in hooligans veranderen, blijken vandaag de dag vaker wel dan niet in het dagelijkse leven 

‘gerespecteerde’ burgers te zijn, die merkkledij dragen en hun kinderen naar school brengen. 
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STVV 

Iedereen moet kunnen zien voor welke club je supportert. Het gevoel erbij te horen en van een groter geheel 

deel uit te maken, geeft de kans om even aan de dagelijkse routine te ontsnappen. 

foto: P.Lebeau  
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Pagschieten 

Luk Indesteege 

Pagschieten is een Haspengouwse volkssport, die met veel inzet in Alken wordt beoefend. De pagsport 

was verdwenen na de Tweede Wereldoorlog, maar rond 1980 is men opnieuw begonnen aan de visvijver 

in de Weyerstraat. Nu bestaat er een bloeiende club met meer dan 50 spelers en een eigen lokaal nabij 

de sporthal, en nog een kleinere club in de Rozen. 

Er wordt gespeeld tussen twee ploegen van 3 tot 6 spelers. Om beurt mikken de spelers hun grote 

houten knuppel of pag van op zo'n 16 meter naar 3 houten paaltjes, die kort naast elkaar staan. Vrouwen 

mogen een goede meter dichter bij het doel om te werpen. Als je pag het dichtst bij de middelste paal 

blijft liggen, scoor je één punt voor je ploeg. Wanneer je pag tussen de palen van de driepikkel blijft 

steken, scoor je een dubbeltreffer. De andere ploeg mag dan trachten die af te werpen met ook een 

dubbeltreffer. Als dat niet lukt, mogen de overblijvende spelers van de eerste ploeg nog elk een worp 

doen en extra punten scoren. 

Bij meerdere dubbeltreffers worden de regels ingewikkeld. Totnogtoe staan nog niet alle mogelijkheden 

op papier. De ploeg die het eerste 20 punten haalt, wint het spelletje. De ploeg die verliest na een boom 

van 3 spelletjes, trakteert een rondje. Het gaat dus om werpkracht en behendigheid, maar ook om 

gezelligheid. De twee ploegen worden door het lot samengesteld. Iedere speler trekt een stokje met 

onderaan een rood of zwart puntje uit een houten blok met gaatjes, de ‘geit’ genoemd. Rood begint. Na 

verschillende bomen weet men soms niet meer goed wie er in zijn ploeg zit, daarom is er ooit gespeeld 

met rode en zwarte petjes. 

Elke week speelt de Alkense Pagclub op zaterdagavond en zondagnamiddag, weer of geen weer, ook 

in de sneeuw. Elk jaar op de laatste zondag van juli kiezen zij hun koning met een individuele competitie 

van 10 worpen. Wie de pag op minder dan 20 cm van de middelste paal werpt, wint 1 punt; als de pag 

tussen de staken steekt, wint de speler 2 punten. Op 28 juli 2002 hebben zeventien deelnemers om de 

22ste titel gestreden. Peter Croes werd koning met 12 punten. De andere deelnemers genoten echter 

evenzeer. Koning zijn is een grote eer en kost veel geld aan traktaties. 

Elke speler bezit zijn eigen pag, gemaakt van es, beuk, eik of tropisch hardhout. De kop is wat dikker 

dan de handgreep aan het andere uiteinde. De pag is 60 tot 80 cm lang en weegt 2 tot 3 kg. De driepikkel 

is gemaakt van hazelnotenhouten paaltjes en steekt ongeveer 2 m boven de grond. Er hangt een jute 

doek over om de pags voor het werpen te poetsen. De Alkense club geeft ook demonstraties in binnen- 

en buitenland, tot in Rusland en Canada. 

Ook in Sint-Truiden en in Kortenbos werd er voor en gedurende de Tweede Wereldoorlog nog aan 

pagschieten gedaan langs de straten of op een pleintje. Het was een mannenspel en de regels lagen 

niet helemaal vast. Soms liep de discussie over de puntenverdeling hoog op, maar uiteindelijk bleef het 

een gezellige en goedkope ontspanning. Sinds een tiental jaren richt de geschied- en heemkundige kring 

van Kortenbos pagschieten voor vrouwen in. 

Informanten: 

* Elvira Vanwichelen, Kortenbos 

* Peter Croes, koning 2002 van de Alkense Pagclub 
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Gooi met een knuppel – of pag – naar drie houten paaltjes. De pag die het dichtst bij de paaltjes ligt, heeft 

gewonnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geit 

 

 

 

 

foto’s: Luk Indesteege 

 



Ik wil de grootste zijn - 14. 

 

  

Beugelen 

Luk Indesteege 

Beugelen is een typisch Limburgse volkssport die gespeeld wordt op een terrein van 5 x 10 meter, aan 

drie zijden afgeboord en met een goot of ‘grep’ aan de voorzijde. Voorbij het midden staat een metalen 

ring of beugel met een opening van 25 tot 30 cm, en daar moeten de bollen van 4 kg met een diameter 

van 18 cm doorheen. Vroeger waren die bollen van hout en lanceerden de spelers die met een ‘sleger’, 

een plat slaghout. Nu zijn de bollen van kunststof en gebruikt meer dan 90 % van de spelers een 

‘schupke’. Dat slaghout is wat langer, men moet zich dan minder bukken en minder kracht zetten. Dat is 

vooral handig voor jongeren, ouderen en vrouwen. 

Beugelen gebeurt in Limburg vooral in de noordoosthoek: Bree, Maaseik, Kinrooi, Molenbeersel. In de 

aangrenzende streken van Nederland en Duitsland wordt ook veel gebeugeld. Er is zelfs een 

internationale competitie van oktober tot einde maart met 103 ploegen, waarvan 12 Limburgse. De 

Belgische ploegen hadden ooit een eigen bond, maar nu zijn ze aangesloten bij de Nederlandse 

beugelbond, waarover je alles vindt op www.verenigingen.sport.nl/beugelen/NBB. Elke ploeg speelt met 

zes spelers, beurtelings één tegen één. Ze gebruiken elk 2 bollen. Eén spel duurt tussen 10 minuten en 

een uur, tot de winnende speler 30 punten haalt. Je scoort 2 punten wanneer de eigen bol vooruit door 

de beugel gaat, wanneer de bol van de tegenspeler langs achter door de beugel gaat of wanneer je de 

bol van de tegenspeler tot in de goot kan wegslaan. 

Bij beugelen volstaat het niet om handig en precies te zijn. Er komt ook heel wat denkwerk bij kijken: de 

plannen van de tegenstrever doorzien, zelf een goede tactiek uitbouwen en een dosis geluk zijn 

bepalend voor winst of verlies. 

Beugelen is al meer dan 600 jaar oud; men kan het zelfs op schilderijen van Bruegel terugvinden. 

Biljarten is een afgeleide sport; “beugelen in het klein”, zeggen de insiders. Beugelen gebeurt natuurlijk 

niet alleen in competitieverband. Er zijn ook veel amusementsspelers en verschillende privé-

beugelbanen. In Limburg zijn er naar schatting meer dan 1000 beugelaars, van 10 tot 80 jaar. De 

jongeren van 10 tot 16 hebben zelfs een eigen competitie, en daarbij zijn er evenveel meisjes als 

jongens. Bij de volwassenen beugelen veel meer mannen dan vrouwen, maar bij de ouderen is het weer 

fiftyfifty. Bij het recreatief beugelen speelt men vaak twee tegen twee, maar steeds zijn er 4 bollen in het 

spel. 

Bronnen: 

• Martin op 't Roodt, Maaseik, voorzitter van de beugelclub Voorshoven en lid van het Provinciaal 

Comité Limburg van Traditionele Sporten (VLaS) (www.vlas.be) 

• Erik De Vroede, Vlaamse Volkssport Centrale vzw, Leuven (www.sportimonium.be) 

 

 

  



Ik wil de grootste zijn - 15. 

 

  

 

Sla je bol door de ijzeren ring – de beugel – en je hebt gewonnen. Tenminste: als je ook verstand hebt van 

tactiek en het geluk een handje helpt. 



Ik wil de grootste zijn - 16. 

 

  

Vrouwsjouwen 

Luk Indesteege 

In Opitter bij Bree is sinds 1996 aan ‘vrouwsjouwen’ gedaan, een ludieke volkssport die uit het noorden 

is overgewaaid. Dit gebeurde naar aanleiding van de jaarlijkse Bokkenreyerfeesten. Het concept? De 

sjouwer werpt zijn deerne over de schouder of drapeert haar min of meer elegant om zijn nek. In die 

heikele houding moet het koppel een parcours van 80 meter afleggen, waarop de nodige hindernissen 

zijn aangebracht. De vrouw mag noch de grond noch een hindernis raken. De man is niet verplicht zijn 

eigen wettige echtgenote mee te sleuren, een andere vrouw is toegestaan. 

Het snelste koppel won in 1997 200 fr per meegesjouwde kilogram vrouwenvlees. Het evenement vond 

plaats als het Belgisch Kampioenschap Vrouwsjouwen. In 2000 was de prijzenpot al opgelopen tot 250 

fr of 6,20 € per kilo vrouwenvlees, dat de winnaar aan de andere kant van het parcours deponeerde. De 

corpulente schoonmoeder mag dan onhandelbare bagage zijn, ze brengt duidelijk meer gewicht in de 

schaal en geld in het laatje dan het schriele nichtje. Nog enkele puntjes uit het reglement: meedoen met 

vrouwsjouwen is geheel vrijblijvend doch op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden 

gesteld voor gebeurlijke ongevallen. 

Mogelijk is dit spel afkomstig uit Finland. Het zou een ludiek herdenken zijn van de tijd dat Finse mannen 

een eega moesten gaan stelen in een ander dorp, wegens een gebrek aan aanbod in het eigen dorp. In 

de Verenigde Staten van Amerika is er elk jaar een North American Wife Carrying Championship 

(NAWCC). (Website; www.sundayriver.com/summer2003/wifecarry.html)  

Het spel blijkt ook bij Nederlandse studentenverenigingen voor 

te komen. Op veel plaatsen is het ook een addendum bij de 

zogenaamde Highland games, activiteiten die Schotse 

volkssporten moeten voorstellen. Het vrouwsjouwen breekt in 

onze streken niet echt door. Sterke tegenkanting uit 

feministische hoek is niet bekend, maar na enkele malen is de 

pret er blijkbaar af. Het vrouwsjouwen sluit blijkbaar niet 

helemaal aan bij ons gevoel voor humor en onze tradities. 

In 2001 is Eric Bonhomme, uitbater van café ’t Sjapoke in 

Opitter en organisator van de Bokkereyerfeesten, dan ook 

gestopt met vrouwsjouwen. Hij zocht naar een nieuwe 

uitdaging en is begonnen met een Afro-Latinofestival. Traditie 

is natuurlijk het tegendeel van steeds zoeken naar 

nieuwigheden. Traditionele gebruiken evolueren langzaam met 

de tijdsgeest en hebben geen nood aan voortdurend nieuwe 

uitdagingen. 
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