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Kessel - Beugelclub OVU29
Opgericht in 1934

Beugelclub OVU (Onze Vrije Uren) Kessel wordt in 
1934 opgericht in zaal Hebben in Veers. 
De vereniging is een paar jaar uitgeweken naar het 
Veerhuis en keert in de zeventiger jaren weer terug 
naar het oorspronkelijke honk dat inmiddels is over-
genomen door OVU-lid Crit Naus. In deze jaren is 
het voor enkele leden wel flink aanpoten, omdat 
vóór iedere training of wedstrijd de vloerplanken en 
balken verwijderd moeten worden en deze ná de 
training of wedstrijd vrijwel altijd weer dicht gelegd 
moet worden. De zaal wordt ook voor andere doel-
einden gebruikt, zoals het kienen. In 1984 viert de 
club haar 50-jarig bestaan.
Crit Naus besluit de zaak van de hand te doen, 
waardoor een onzekere periode aanbreekt, maar 
uiteindelijk heeft OVU de keuze uit vier lokalen. 
Jac en Nel van Café Zaal de Keverberg, Emiel en 
Truus van Bonaparte én Lambert Coenen.
Lambert Coenen is uitbater van de Maasoever en 
verklaart bereid te zijn om een beugelbaan aan 
te leggen in zijn zaal, mits dit door de leden van 
OVU gebeurt. Bovendien wil ook Jan Janssen, de 
nieuwe eigenaar van zaal Hebben (inmiddels de  
Heksendans) de beugelclub graag binnen halen. 
De algemene ledenvergadering kiest voor de Maas- 
oever en mét kastelein Lambert als nieuw lid vind 
de verhuizing plaats in 1989.
Ben Kranen heeft mede aan de wieg gestaan van 
OVU Kessel. Kranen beugelt in 1982 al 60 jaar lang 
en mag gerust een grootheid in de beugelsport 
worden genoemd. Maar in Kessel hebben ze ook 
jarenlang plezier van zijn bestuurlijke kwaliteiten en 
alles wat op beugelgebied te beleven en te leren 
valt. In 1977-1979 wordt hij als lid van OVU Neder-
lands kampioen.

‘Don’ Leo Severins in actie, in de tijd dat 
beugelen met de platte sleger nog heel gewoon is.
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