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Een anekdote uit die tijd. Het eerste team heeft voor 
de beker gebeugeld in Helden. Een klinkende 6-0 
overwinning wordt uiteraard met de nodige drank 
flink gevierd. Eenmaal terug in Leveroy merkt men 
pas dat er nog één beugelaar in Helden is achter-
gebleven. Ten tijde van het vertrek is hij aan het 
‘sanitair ontspannen’. 
Na een wedstrijd in Grathem (met de fiets) wordt 
op de terugweg plotseling een speler van het zestal 
vermist. De rest van het team trotseert de bittere 
kou en volgt gewapend met zaklampen een tijd de 
sporen in de sneeuw, maar raakt toch het spoor 
bijster. Toch maar even om ’s nachts vier uur zijn 
vrouw gaan melden dat haar man is ‘vermist’. Zij 
neemt het nogal laconiek op - ‘hij komt wel terecht’ 
- en zet een kan koffie voor de verkleumde speur-
neuzen. 
Terwijl het tweede kopje koffie wordt genuttigd, 
strompelt de vermiste binnen. Kleren kapot en be-
hoorlijk smerig, met de opmerking: ‘Nu eerst een 
kopje koffie!’
Tegenwoordig gaat het er meestal wel iets rustiger 
aan toe, maar de gezelligheid blijft wel. Het leden-
bestand blijft redelijk stabiel. Zolang deze club be-
staat, telt ze tussen de 25 en 30 leden. Twee van 
de huidige leden zijn nog mensen van het eerste 
uur: Jo van de Kruijs en Pé Raemakers zijn al vanaf 
de oprichting bij de vereniging.

Met uitzondering van één jaar dat ze met drie 
teams uitkomt, neemt BC Opheyshof steeds met 
twee teams deel aan de competitie. Behalve de 

Overleg tussen Sjaak Raemaekers, Marco Derikx. 
Op de achtergrond Wiel Coolen en Sjaak Stevens.

Eerste team Leveroy 2007-2008
Staande v.l.n.r : Jo.v/d Kruis, William Wulms, 
en Pé Raemakers. Gehurkt v.l.n.r: Piet Niessen, 
Bas Raemakers en Marco Derix.

reeds genoemde kampioenschappen wordt een 
team van de vereniging ook nog in het seizoen 
1993-1994 (tweede team) en in 1998-1999 (eerste 
team) kampioen.

De beugelbaan van BC Opheyshof is gelegen aan 
Liesjeshoek 35, 6092 ND Leveroy

Tweede team Leveroy 2008
Achterste rij v.l.n.r: Niek Verstappen, Har Silvrants, 
Wel Coolen, Jan Baets en Sjaak Raemaekers. 
Voorste man op beugel: John Heeskens.
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