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Het 25-jarig jubileum wordt op grootse wijze 
gevierd. Wim Paar en Thij Hendriks worden ge-
huldigd voor het 25-jarig lidmaatschap en Chris 
Hendriks en Jan v/d Biesen voor hun 12,5 jarig 
lidmaatschap. Tevens is Wim Paar 25 jaar voor-
zitter en Jan v/d Biezen 12,5 jaar secretaris.

De periode 1960-1993

Eind 1959 sluit D.O.S. zich aan bij de Limburgse 
Beugelbond en vanaf 1960 neemt ze deel aan 
door de bond georganiseerde wedstrijden. Aan de 
competitie wordt door twee of drie teams deelge-
nomen. Een team bestaat nog uit acht spelers.
Met They Strous als voorzitter gaat D.O.S. de 
zestiger jaren in, hij volgt Huub Jansen op.

25 september 1965

50 jarig bestaan in 1983
Bij het samenstellen van een competitieteam 
wordt nog steeds gekeken naar een team waarin 
spelers het goed met elkaar kunnen vinden. De 
kwaliteit van het spel staat op de tweede plek.

\\
\\
De successen zijn erg wisselvallig, men moet tot 
het seizoen 1991-1992 wachten om de kampi-
oensvlag te mogen hijsen. 

Bij bekerwedstrijden is meer succes weggelegd, 
de vereniging behaalt fraaie plaatsen in diverse 
finales. Ook bij de persoonlijke kampioenschap-
pen worden vaak ereprijzen behaald.

Foto v.l.n.r.: Jan.v/d Biesen, Wim Paar,
Thij Hendriks, Chris Hendriks
























































Het team dat kampioen wordt in de derde klasse 
van de Nederlandse Beugel Bond bestaat uit   
v.l.n.r. staand: Thomas Peeters, Hans Hoezen, 
Sjaak Hendriks en Piet Dings.
Gehurkt v.l.n.r.: Ton Peeters, Ger Hoijmakers, 
Piet Reinders en Martin van Bommel.
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