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Beugelbaan van OES Heythuysen

Volgens het kasboek van de toenmalige Midden 
Limburgse Beugelbond wordt op 2 april 1939 de 
eerste contributie betaald. 
In 1979 viert de vereniging haar 40-jarig bestaan. 
Jubilaris en medeoprichter Frits Jespers weet zich 
uit die beginperiode nog veel gegevens te herin-
neren. Deze zijn toen door Pierre Gubbels opge-
tekend.

De oprichtingsvergadering vindt plaats op 18 fe-
bruari 1939 in het toenmalige clublokaal bij Tjeu en 
Marie Simons op de Walk. 
Bij die vergadering zijn dertien belangstellenden 

aanwezig; Wullem Gubbels wordt voorzitter, Lowie 
Rouschops secretaris.
Als clubnaam wordt gekozen voor “Oet ein Stök”. 
Deze naam is afgeleid van een speltype dat door 
enkele spelers veel wordt toegepast. 
De houten beugelbollen blijven niet altijd perfect 
rond: daarom wordt de bol, vanaf de greppel, in 
een keer door de poort geworpen. Op dezelfde ma-
nier wordt ook een bol geslagen.
Het eerste achttal van OES bestaat uit de spelers 
Wullem Gubbels, Harrie Prinsen, Sjaak Boonen, 
Sjang Timmermans, Jan Claessen, Frits Jespers, 
Cor Dings en Jan Houtakkers. 
Een maand na de oprichting gaat het achttal met 
de fiets naar Meijel voor haar eerste wedstrijd. Ze 
komen met de eerste medaille naar huis, ze heb-
ben maar liefst 282 van de 288 punten gescoord 
(een partij gaat tot 36!).
OES wordt ook lid van de Midden Limburgse Beu-
gelbond.  
Omdat er geen competitie gespeeld wordt, bestaan 
de beugelactiviteiten voornamelijk uit concoursen 
van de Midden Limburgse Beugelbond, bekertoer-
nooien en prijsbeugelen om worst, ham en soms 
een fiets.

De club beschikt niet meer over de eretekens uit de 
succesvolle beginperiode. Al het gewonnen ereme-
taal, zelfs de houten stervormige medailles uit de 
oorlogsjaren, zijn door de Duitsers meegenomen. 
Alleen de prijzenkast heeft men later teruggevon-
den.
In 1958 zijn er wat problemen bij de beugelbond; 
bondsactiviteiten vallen weg en enkele clubs wor-
den zelfs opgeheven.
Het is zelfs zo rustig in de beugelwereld, dat de 
baanhouder in Heythuysen op een gegeven mo-
ment besluit om op de baan piepkuikens te gaan 
houden. 
De club blijft wel bestaan, maar op een laag pitje.

Eerste competitie
In 1965 gaat de eerste competitie van start. OES 
doet met drie teams mee. Het ledenaantal is inmid-
dels gegroeid tot vijftig. 
Er volgen succesvolle jaren met vele kampioen-
schappen door zowel de teams als de leden.
In 1981 wordt er in Heythuysen een nieuwe beu-
gelclub opgericht en loopt bij OES het ledenaantal Advertentie (Maas en Roerbode 1901)
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