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Olland - De Lustige Spelers
Opgericht op 10 juli 1983

De beugelclub is opgericht op 10 juli 1983 op initiatief van Willem Voets en Jaske Leenderts. Ze
beginnen in de oude kleuterschool aan de Misse
in Olland.

Twee jaar later wint het team ook dit kampioenschap en promoveert naar de eerste klasse. In
1995-1996 wordt het eerste team uit Olland
kampioen in de eerste klasse, waarna ze in de
hoofdklasse terecht komt. Momenteel speelt het
eerste team in de eerste klasse A. Ondertussen
groeit het ledental van De Lustige Spelers en
komt het district Brabant-Oost van de grond, waar
meerdere teams gaan spelen.
In het seizoen 1991-1992 wordt het derde zestal
samen met een jeugdteam kampioen, tegelijk
met het eerste team.
De Lustige Spelers heeft nog meer kampioenen.
De vereniging heeft een aantal persoonlijke
kampioenen en de dames uit Olland winnen verschillende keren het jaarlijkse damestoernooi.

Na de oprichtingsvergadering melden zich twintig
belangstellenden als lid aan. Er wordt gekozen
voor de naam De Lustige Spelers, omdat er in het
vooroorlogse Olland in de Dorpsherberg al een
club met die naam was gevestigd.

Het seizoen 1993-1994 springt er uit als een goed
jaar voor de beugelclub. Twee teams worden kampioen en winnen ook de districtsbeker. Daarnaast
worden twee leden Nederlands kampioen en telt
de club een Brabants kampioen.

In 1988 gaat het eerste team competitie spelen in
district Noord. In het seizoen 1989-1990 wordt ze
kampioen en promoveert naar de tweede klasse.

Door het groeiende aantal leden ontstaat er
behoefte aan een tweede baan. Die wordt
gerealiseerd in 2000. Bijna al het werk wordt
gedaan door vrijwilligers

Op bovenstaande foto de drie voorzitters vanaf
de oprichting. Rechts: de eerste voorzitter en
mede-oprichter Jaske Leenderts, van 1983 tot
1989. Links: Wim v.d. Brand, voorzitter van 1989
tot 2001. Midden: Leo Markus, voorzitter vanaf
2001.

2004 was sportief gezien weer een uitstekend jaar
voor De Lustige Spelers. Op de Nederlandse kampioenschappen persoonlijk worden in de diverse
klasse prijzen behaald door Wim van Houtum, John
van Ruremonde en Christ v.d. Wijdeven. De prijzen
worden uitgereikt door Erika Terpstra, voorzitster van
het NOC*NSF.
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