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In het seizoen 1988-1989 weet het eerste team 
voor het eerst in het 43-jarig bestaan van de club 
de titel voor zich op te eisen in de hoofdklasse. 
Zelden heeft de beugelcompetitie een dergelijk 
spannende finale gekend als dit seizoen. Vooral 
voor De Treffers uit Maasbree zijn de druiven 
zuur, want bijna het hele seizoen heeft de Maas-
breese formatie de leiding in handen gehad. Ook 
in de seizoenen 1993-1994 en 1994-1995 wor-
den de beugelaars van Ons Plezier kampioen in 
de hoofdklasse. Deze twee keren is de afstand tot 
‘de nummer twee’ groter dan dat ene punt in het 
seizoen 1988-1989.

Met de komst van de landelijke hoofdklasse in het 
seizoen 2003-2004 komt het eerste team in de 
eerste klasse terecht. Dit is maar voor één jaar, 
want juist in dat seizoen laat ze zien dat ze wel 
degelijk in de hoofdklasse thuis hoort.
Met liefst twaalf punten voorsprong wordt de titel 

oefenavonden houden. In 1972 
opende Burgemeester Steeghs 
met een welgemikte slag door de 
beugelring officieel de nieuwe lo-
catie in de kantine van het sport-
park ‘Wienus’. De moeilijke tijden 
waren achter de rug.

Jeugdspelers
Met de komst van de nieuwe 
baan op het sportveldencomplex 
neemt de belangstelling voor 
het beugelen enige tijd toe. Een 
groep talentvolle jeugd meldt zich 
aan bij de vereniging. De vraag 
naar jeugd lijkt tot het verleden 
te behoren, maar de meeste van 
deze jongeren gaan uiteindelijk 
toch weer van de club af om zich 
toch meer toe te leggen op het 
voetballen. De enkeling die bij de 
club blijft, krijgt goede begeleiding 
van de ervaren leden, waardoor 
ze vrij snel in het eerste of tweede 
team kunnen spelen. 
Dat deze jongens hun mannetje 
staan en ook het nodige talent 
hebben, blijkt ruim tien jaar later 
als de club voor het eerst in de 
historie kampioen wordt in de 
hoofdklasse. Twee van deze jon-
gens maken deel uit van dit eer-
ste kampioensteam.

binnengehaald en tijdens het beslissingsduel 
tegen de kampioen van de eerste klasse uit district 
Zuid wordt weer promotie afgedwongen naar de 
hoofdklasse.
De ban wordt in 1989 gebroken en sindsdien zijn 
successen niet meer vreemd voor de vereniging. 
Ook het tweede en derde team behalen enkele 
kampioenschappen in de laatste 15 jaar. Op 
persoonlijke kampioenschappen worden eerste 
plaatsen gehaald en de beker gaat een keer naar 
Ons Plezier.

Activiteiten
Na de ingebruikname van de nieuwe beugelbaan 
komen tal van activiteiten van de grond. Zo wordt 
op tweede kerstdag begonnen met platsbeugelen. 
Deze jaarlijks terugkerende activiteit trekt nu nog 
altijd vele beugelaars uit de directe omgeving. In 
1981 wordt samen met De Knippers uit Melder-
slo de organisatie van de Open Horster Kampioen-
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