Groot verlies
Een domper gebeurt op 6 maart 1982. Het plotseling overlijden van voorzitter L. Janssen op de
beugelbaan in Tegelen. Hij heeft gedurende 21
jaar de vereniging geleid.

Het is vaak druk op de oefenavonden en leden
moeten lang wachten voordat ze de baan op kunnen. Ook op competitieavonden wordt het vaak
laat, omdat teams op elkaar moeten wachten.
Tijdens de jaarvergadering, medio 2003, stellen
leden voor een tweede baan aan te leggen.

Na veel overleg en veel werk verschijnt in 1995
een prachtig eigen clublokaal aan de Kloosterstraat in Helden.
Een ‘Beugelhoës’ meegebouwd door eigen
leden. Mede dankzij dit nieuwe clubgebouw, blijft
het ledenaantal gestaag groeien. De vereniging
floreert en is een van de meest toonaangevende
en grootste beugelverenigingen binnen de
Nederlandse Beugel Bond.

In de ledenvergadering van 2004 wordt de knoop
doorgehakt en kiest men voor uitbreiding van het
clubgebouw met een tweede baan.

Tijdens feestelijke bijeenkomst
HBC Helden Koninklijke
onderscheiding voor Hay Manders
In 2004 ontvangt deze verenigingsman de vrijwilligersprijs van de gemeente Helden. Vanaf 1963
maakt Hay Manders al deel uit van het bestuur
van HBC.
Hij is secretaris en penningmeester en sinds
1983 voorzitter. De praeses staat in 1995 als
medeoprichter en bouwer aan de wieg van een
eigen, fraaie accommodatie. Ook maakt hij sedert
1996 deel uit van het bestuur van de Sportraad
Helden.

In de competitie worden over de gehele breedte
goede resultaten behaald. Zo is het eerste zestal
al jaren een vaste waarde in de hoogste klasse en
nagenoeg ieder jaar een kandidaat voor de titel.
Het stijgende aantal leden, zowel in competitieverband als in recreatieve sfeer, heeft ook nadelen.
De Koninklijke onderscheiding, Lid in de orde
van Oranje Nassau, wordt op 13 september
2004 door wethouder Rinus Janssen uitgereikt
aan de 62-jarige Hay Manders.
Ook Jan van Lier en Lowie Litjens krijgen de
zilveren speld.
Tijdens nieuwjaar wordt in Helden altijd gebeugeld om plats (rond krentenbrood) en peperkoek.
De plats kost 90 cent en de peperkoek 80 cent.
Deze traditie is door HBC in stand gehouden,
want ook tegenwoordig wordt op oudejaarsavond
nog gebeugeld om worst en plats. De prijzen zijn
inmiddels wel veranderd.
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