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1994.  Later volgen er nog vele kampioenschappen 
van verschillende teams. Het eerste team springt er  
positief bovenuit. Het wordt zevenmaal kampioen in 
de hoofdklasse district Zuid en pakt tweemaal het 
Nederlands kampioenschap. Ook wordt tweemaal 
de districtsbeker gewonnen en tweemaal de bonds-
beker. Ook op het persoonlijke vlak behalen de spe-
lers veel titels.

Kunststofbaan 
Het bestuur van de club probeert altijd vooruit te kij-
ken en zo komt ze in het seizoen 1999-2000 met het 
idee om een kunststofbaan aan te leggen. Dit idee 
wordt gedragen door de leden en zo wordt er ge-
kozen voor een nieuwe ondergrond, tapijt. De baan 
is onderhoudsvriendelijk, men hoeft niet te harken. 
Dit betekent geen oponthoud tussen de spellen, er 
komt weinig stof vrij en de ballen slijten bijna niet af. 
Dit laatste vermindert de kosten in de aanschaf van 
nieuwe ballen die normaal om de twee jaar vervan-
gen moeten worden.  
Na een bezoek van het bestuur van de NBB wordt de 
nieuwe kunststof baan afgekeurd voor de competitie. 
De baan moet dus worden afgebroken om weer mee 
te kunnen spelen. Dit tot grote spijt van de eigen le-
den. Omdat het bijna onmogelijk is om de baan weer 
in de oude staat terug te brengen, krijgen de leden 
wel dispensatie om één seizoen op de kunststofbaan 
te spelen. 

Tijdens de competitie polst Onder Ons de menin-
gen van bezoekende verenigingen. Als die zich in 
het nieuwe systeem kunnen vinden, gaat de club 
opnieuw proberen om een eventuele dispensatie af 
te dwingen bij het hoofdbestuur, maar in het district 
groeit in de loop van de competitie het verzet tegen 
de kunststofbaan in Neer. Daarbij spelen waarschijn-
lijk ook de successen op eigen baan in Neer een 
grote rol. Zeven van de dertien clubs tekenen, na de 
competitie, bezwaar aan bij de NBB. Er wordt dus 
geen dispensatie meer verleend en de baan moet 
in de oude staat worden teruggebracht. Dit is een 
dieptepunt binnen de vereniging. 

Inmiddels is de club weer zeven jaar verder en de 
mindere jaren lijken aangebroken. Ze neemt nog 
maar met drie teams deel aan de competitie en bij 
de jeugd zijn er slechts twee viertallen.  
Ook is het moeilijk om vrijwilligers en jeugdleiders te 
vinden. Wellicht dat de vergrijzing binnen de leden 
hier een oorzaak van is.  

Hoogtepunten: Drie teams kampioen in het seizoen 
1993-1994, zeven keer kampioen in de hoogste klas-
se District Zuid. Twee keer Nederlands kampioen in 
de hoogste klasse, twee keer winnaar bondsbeker 
en twee keer winnaar districtbeker. Drie keer achter-
eenvolgens Nederlands jeugdkampioenschap. Het 
laatste succes van de vereniging is het prolongeren 
van de bondsbeker in 2004.
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