Naast de door de beugelbond georganiseerde
wedstrijden, houdt het bestuur jaarlijks de clubkampioenschappen en de Belfeldse kampioenschappen.
Omdat de organisatiekosten stijgen, probeert
men op allerlei manieren aan geld te komen.
Bijvoorbeeld door te toepen voor haan en platz
(rond krentenbrood), prijsbeugelen en door deel
te nemen aan de wielertweedaagse.
Door het sluiten van café ‘De Boer’, waar de beugelclub haar beugelbaan heeft, moet D.O.S. uitwijken naar een andere locatie.

Ook worden dat jaar vijf leden van de beugelclub
gehuldigd, omdat zij 25 jaar lid van de vereniging
zijn. Ze krijgen de zilveren speld van de Nederlandse Beugel Bond.

In 1991 wordt een nieuwe baan aangelegd in café
De Meule aan de Schoolstraat in Belfeld.
Dit karwei, het aanleggen van de beugelbaan,
wordt geklaard door de eigen leden, met behulp
van enkele veteranen en niet te vergeten door de
aanwijzingen van Ben Kranen uit Baarlo.

Oude logo 1987

In het seizoen 1995-1996 kan D.O.S. weer de
kampioensvlag hijsen en wel in de tweede klasse
afdeling Noord van de Nederlandse Beugelbond.
Het succesvolle eerste team bestaat uit:

25 jaar lid
v.l.n.r.: Ton Simons, Jan Derks, Jo Peeters, Lei
Peeters en Sjaak Hendriks
Na vijf jaar beugelen in café De Meule moet
D.O.S. weer op zoek naar een andere locatie.
In1997 wordt gestart met de aanleg van een nieuwe baan in het gemeenschapshuis de Hamar.
Ter overbrugging van twee jaar waarin de vereniging geen baan heeft, speelt de beugelclub bij
café Stapper in Venlo. Ook de baan in de Hamar
wordt weer aangelegd door de leden van de beugelclub en opnieuw kan D.O.S. rekenen op goede
hulp van deskundige Ben Kranen uit Baarlo.
De opening van de nieuwe baan is op 11 april
1997. Bij de openingswedstrijd speelt dhr Colbers, ruim 80 jaar en lid van D.O.S., tegen de
nestor van de beugelsport, Ben Kranen.
Beugelbaan van DOS Belfled ligt in Gemeenschapshuis De Hamar, Hamarplein 2, 5951 CD Belfeld.
Lei Peeters op de nieuwe baan.

Gehurkt v.l.n.r.: Piet Dings, Ger Hoijmakers en
Martin van Bommel.
Staan v.l.n.r.: Ton Peeters, Sjaak Peeters,
Ton Simons, Lei Peeters en Hans Hoezen
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