Na de oorlog wordt met voortvarendheid de draad
weer opgepakt en wordt er met twee achttallen
deelgenomen aan de competitie van de Nederlandse Beugel Bond.
Nestor Lei Draak is de enige speler van het huidige
ODL die toen de kampioenschappen als reservespeler mocht meemaken. Maar zoals vaker in de
sport gebeurt, na hoogtepunten volgt terugval. De
oorzaak hiervan is deels het stoppen van beugelaars en het inpassen van nieuwe spelers.
Dieptepunt in het bestaan van ODL is het ontbreken van een eigen locatie om te beugelen, daar de
toenmalige baanhouder zijn locatie beschikbaar
stelt voor andere doeleinden. Van 1935 tot 1970
heeft men bij P. v.d. Beuken gebeugeld en van
1970 tot 1977 bij l. Kleuskens. Kronenberg heeft
een goede naam in de beugelwereld. Kwalitatief
speelt de club bijna altijd in de top mee.
Noodgedwongen worden de thuiswedstrijden ge-

Tijdens het 40-jarig bestaan in 1975 krijgt Sjeng
Sijbers de gouden speld uitgereikt uit handen
van bondsvoorzitter Sef Bol, vanwege zijn 40-jarig
lidmaatschap van beugelclub ODL en van de
NLBB.

durende enkele jaren, van 1977 tot 1982, bij zustervereniging Ons Plezier in Hegelsom afgewerkt.
In 1981 wordt gestart met de bouw van een eigen
beugelbaan. In samenwerking met de voetbalclub
wordt de huidige accommodatie gerealiseerd en
beschikt de club in 1982 weer over een eigen clublokaal.
Na 36 jaar wordt er in het seizoen 1991-1992 in de
hoofdklasse weer een kampioenschap behaald.
Ondanks een nederlaag in de laatste wedstrijd
wordt de titel veilig gesteld. ODL beslist tegen De
Flatsers Baarlo twee van de zes partijen in haar
voordeel. Die magere score is net voldoende om
uit de greep van concurrent Heeze te blijven.
In de daarop volgende jaren worden er nog diverse
titels behaald, zowel in de hoofd- als in de eerste
klasse. Een topjaar is het millenniumjaar 19992000. Kampioen in de hoofdklasse, winnaar van
de Supercup en winnaar van de NBB beker.
In 2002 besluit de club de huidige baan geheel te
renoveren. De entourage wordt aangepast, waardoor ODL naar buiten toe meer uitstraling krijgt en
er weer een echte beugelsfeer heerst op de eigen
baan. Door deze investering, de imagoverbetering,
de organisatie van vriendschapstoernooien en ledenwerfacties is ODL anno 2008 uitgegroeid tot
een vereniging met vijf zestallen, die aan de competitie deelnemen.

Waarom Timo
beugelen leuk vind
“Ik vind beugelen een
leuke sport, omdat je
steeds vooruit moet
denken. Je moet al
weten welke bol er na
jou speelt en dan nog
bedenken wat je kunt
doen om je tegenstander in de weg te gaan
liggen. Mijn papa is er
ook bij en ik ben toen
gaan kijken en vond
het wel leuk dat je er
steeds bij na moet
denken. En toen ik
ben begonnen, is mijn
Lei Draak met
Timo Versteegen
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