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Hegelsom - Beugelclub Ons Plezier
Opgericht 15 juli 1946

Kerkelijke aanzet
Al voor de oprichting wordt door een groep jongeren van in de twintig volop gebeugeld op de beugelbanen, die Pastoor Debeye in 1939 laat bouwen
achter het patronaatsgebouw in Hegelsom. Op
een gegeven moment loopt dit zo uit de hand, dat
het noodzakelijk wordt om hieraan meer leiding te
geven. In een vergadering na de Hoogmis wordt
besloten om een bestuur op te richten. Het ledental van de kersverse vereniging ligt in de beginperiode rond de 25. Het eerste bestuur bestaat uit
G. Teeuwen (voorzitter), G. Lenssen (secretaris/
penningmeester), J. van Enckevort, Fr. Stappers
en H. Verdellen (bestuursleden). De geestelijk adviseur is pastoor van Gasselt, die pastoor Debeye
in 1945 heeft opgevolgd.
Verstoring van dorpse stilte
In die tijd is Hegelsom een stiltegebied en door het
beugelen wordt deze dorpse stilte danig verstoord.
Het is niet alleen het hanengekraai, maar ook het
gegooi van de palmhouten beugelballen dat in de
verre omgeving hoorbaar is. Onder de bevolking
is de beugelsport dan ook niet bij iedereen even
geliefd. In de winter is het nogal koud op de beugelbaan. Enkel een petroleumkacheltje kan de banen
niet voldoende verwarmen. Daarom wordt zo nu en
dan toevlucht gezocht in het kleine zaaltje van het
patronaat.

Eerste competitie
Tijdens de tweede algemene vergadering van de
Beugelbond, die op 5 oktober 1947 wordt gehouden in het clublokaal van De Knippers in Melderslo,
worden de verenigingen ‘Hegelsom’ uit Hegelsom
en ‘Recht door Zee’ uit Venray met algehele stemmen als bondsverenigingen aangenomen. De
beugelclub stelt gelijk een achttal samen, dat in de
competitie van 1947-1948 in de A-Klasse uitkomt.
In die vergadering wordt verder vastgelegd dat alle
verenigingen moeten zorgen voor een goed bespeelbare baan, goede ballen, leiders en tellers.
Voor de club levert dit géén problemen op. Eén van
de twee beugelbanen wordt prima bijgehouden en
wegens gebrek aan financiële middelen is er bij het
kerkbestuur fl.100 geleend voor de aanschaf van
de benodigde beugelballen.
Zonder beugelbaan
Eind jaren vijftig staat de club er slechter voor dan
ooit. De beugelbanen verdwijnen, omdat haar lokaliteit wordt omgebouwd tot jeugdlokalen voor de
verenigingen Jong Nederland en de Jonge Garde.
Ondanks de inspanningen van het bestuur en haar
leden lukt het de club niet om een nieuwe locatie in
Hegelsom te vinden. Beugelclub ODL uit Kronenberg
steekt een helpende hand toe en de beugelaars van
Ons Plezier kunnen van 1961 tot 1972 op de beugelbaan bij Café van den Beuken hun competitie- en

40-jarig bestaan in 1986
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