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In 1981 wordt er in Heythuysen een nieuwe beu-
gelclub opgericht en loopt bij OES het ledenaantal 
terug. In 1989 wordt in het kader van het vijftigjarig 
jubileum het Krane Sjeng-toernooi georganiseerd. 
Het toernooi is genoemd naar het, op dat moment, 
oudste lid, de 85-jarige Sjeng Gubbels (bij iedereen 
bekend als Krane Sjeng).

Foto gemaakt op de kampioensreceptie in 1998
Links Sjeng Gubbels (Krane Sjeng), het oudste lid 
met zijn 94 jaar. Rechts Frits Jespers, mede-
oprichter van de beugelclub en zestig jaar lid.

Tussen 1990 en 2005 zijn er vele ups en downs. 
Sportief gezien gaat het in die periode perfect, 
maar liefst vier keer wordt het standaardteam kam-
pioen in de eerste klasse. 
Het team blijkt echter niet sterk genoeg voor de 

hoofdklasse, want na iedere promotie volgt ook 
gelijk weer degradatie. Het ledenaantal daalt door 
ouderdom, maar ook omdat verschillende leden er-
mee stoppen of vertrekken naar de nieuwe Heytser 
beugelclub De Port. Ineens heeft OES nog maar 
één team dat competitie speelt.
In 2002 heeft de eigenaar andere plannen met de 
baan en komt er een einde aan het beugelen op 
De Dreef.

 
Nieuwe baan
Het bestuur is al enkele jaren op zoek naar een 
nieuwe locatie, maar die zoektocht heeft nog 
steeds niets concreets opgeleverd.
OES speelt daarom één seizoen de competitie op 
de baan van DOS-Baexem. 
Eind 2002 komt de voetbalaccommodatie leeg te 
liggen. Na een paar gesprekken met de wethou-
der krijgt OES groen licht en in januari 2003 begint 
de club met de verbouwing van dit pand. Met hulp 
van veel bevriende beugelaars uit de regio wordt er 
gesloopt en gebouwd. In september wordt de baan 
geopend en heeft de club eindelijk de beschikking 
over een eigen accommodatie. 
Veel groepen hebben intussen kennis kunnen ma-
ken met de beugelsport, maar de door iedereen 
verwachte toeloop van nieuwe beugelaars is uitge-
bleven.

Foto gemaakt op de oude beugelbaan in 1989. Staand v.l.n.r.: Henk Deckers, Johan van Veldhoven, 
Thijs Feijen, Jan Boonen, Thijs Boonen, Johan Reijnders, Karin van Lier, Sjeng Gubbels, Frans Reijn-
ders, Lenie Verheijden, Theo Hobus, Frits Jespers. Gehurkt v.l.n.r.:  Har Boonen, Bert Joosten, Graat 
Reijnders, Wiel Reijnders, Jo Verheijden en Jo Gubbels.
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