Nieuwsbrief 9
We gaan weer verder in de tijd, een tijd met nieuwe kampioenen, maar ook brand in het
clubhuis. Gelukkig is alles weer hersteld en hopen we u allen te ontvangen in dit clubhuis
tijdens ons jubileum. Heb jij je nog niet ingeschreven, doe dat dan snel. Er zijn nog enkele
plekken beschikbaar.
En verder gaan we weer met een overzichtje van de geschiedenis van Trekvogels, ditmaal
gaan we even terug naar Het Vrije Volk van 13 mei 1984 want daarin stond een foto van
Trekvogels 1 die kampioen was geworden in de promotieklasse.

In Trekvogels van week tot week van 10 december 1984 lezen we dat er
VERENIGING-STICKERS te koop zijn.
Deze stickers, in de kleuren groen-wit met rood hard zijn te koop voor een bedrag van fl. 2, -.
Aspiranten mogen de stickers voor fl. 1,75 kopen en voor fl. 2, - verkopen. Dat betekent een
kwartje winst per sticker. De stickers zullen in het clubhuis te koop zijn en verder hopen we
dat zoveel mogelijk mensen ze willen verkopen.
Iedere Trekvogels wil uiteraard zo'n sticker op z’n auto en op z'n sporttas.
In Trekvogels van week tot week van 15 april 1985 lezen we dat er weer eens problemen zijn met
de omslag van ons weekbericht.
ADVERTEERDERS.
Als trouwe lezer van dit blad heeft U wel gemerkt dat de bekende groen-witte kleur van het
omslag ontbreekt. De voorraad is op en het Bestuur is hard bezig om nieuwe omslagen te
laten drukken. De enorme kosten van het drukken kunnen gedrukt worden als er een groot
aantal advertenties in ons blad staan.
U kunt daarbij helpen door ons aan adverteerders te helpen. Probeer Uw werkgever warm te
maken om in ons blad reclame te maken voor zijn bedrijf. Misschien kent U een winkelier bij
U in de buurt goed en wil hij een advertentie plaatsen. Praat eens met je chef of baas en wijs
hem op de mogelijkheid van adverteren bij Trekvogels.
Help de uitgave van ons blad mogelijk te maken.
G.B
.
In Trekvogels van week tot week van 17 juni 1985 wordt aangekondigd dat we aan pleinkorfbal
gaan doen.
Schouwburgpleintoernooi.
Op het Schouwburgplein is op 29 juni a.s. het Schouwburg toernooi. Hieraan doen de 6 sterkste
verenigingen van Rotterdam mee, waaronder Trekvogels. In de pauze van dit toernooi, dat
overigens om 11.00 uur begint en om 16.30 uur eindigt, treden onze welpen aan voor een oefen
c.q. demonstratieprogramma, deze pauze is van 14.00 uur tot 14.30 uur. Ga dat allen zien.

In Trekvogels van week tot week van 23 september 1985 wordt de oprichting van Erasmus
bekend gemaakt. Een studenten korfbalvereniging die wie nogal eens op ons terrein zien komen
en gaan.
Studentenkorfbal.
Een aantal weken geleden is er door een aantal studenten van de N.E.H. gepoogd een
korfbalteam op te zetten. Zij hebben onze vereniging benaderd over een integratie die tot doel
heeft een studentenkorfbalteam op te richten. Tussen de studenten, het afdelingsbureau en onze
vereniging is gesproken over de mogelijkheden om dit te realiseren. Op dit moment staan de
zaken zo dat zij tegen een bepaalde contributie gaan spelen. In de toekomst zal het voor kunnen
komen, dat er een wisselwerking zal kunnen zijn tussen het studententeam en een team van
onze vereniging, o.a. wat invallen betreft.
Vanaf deze plaats wil ik de studenten een plezierige tijd toewensen in het korfbalgebeuren.
Cees den Boer.
In Korfbal no 11 van 27 februari 1986 lezen we dat Trekvogels voor de 2e maal de HVV-beker
heeft gewonnen door winst in de finale op Hoogvliet (16-15).

In Korfbal no 13 van 26 maart 1986 lezen we dat de oudjes het nog goed doen want Trekvogels
wint wederom het veteranentoernooi in de Energiehal.
In Trekvogels van week tot week van 17 november 1986 werd hij voor de 1ste keer aangekondigd,
een uitwedstrijd met de trein. Tot en met het seizoen 1989 werd er bij verre uitwedstrijden via
groepsvervoer van NS gereisd en dat waren soms lange dagen.
Hiernaast zo’n biljet, ditmaal naar Wolvega. U nog enig idee welke vereniging we toen
bezochten?
NIET MET DE BUS, MAAR MET DE TREIN
A.s. zaterdag 22 november speelt Trekvogels 1
de verre uitwedstrijd in en tegen Drachten.
In het clubblad van 2 weken geleden heb ik een
stukje geschreven over een busreis.
Aangezien er net niet voldoende belangstelling
voor de busreis is, wordt het nu dus de trein.
Voor degenen die met de trein mee willen volgt
hieronder het reisschema
Vertrek: 10.48 uur vanaf R'dam Alexanderpolder.
Aankomst: 12.56 uur in Heerenveen.
Er wordt gespeeld in Sporthal "Sportlaan".
In Heerenveen met de bus naar Drachten
= zes zones. Dus 2 x 7 = 14 strippen =
1 lege strippenkaart à f 8,55 meenemen +
treinkosten f 15, - = f 23,55 totale kosten.
Terug naar Rotterdam.
Vertrek: 18.57 uur vanuit station Heerenveen,
overstappen Amersfoort.
Aankomst: 21.16 uur Rotterdam-Alexanderpolder.
Bert Brugman.

In Trekvogels van week tot week van 4 mei 1987 komen we het fenomeen Streekpost tegen.
Bezorging clubblad.
Met ingang van volgende week worden de krantjes door de Streekpost bezorgd. Dit is nog een
proef en daarom doen wij een dringend beroep op alle mensen die het krantje m.i.v. volgende
week niet op tijd mochten ontvangen, dit direct door te geven.
In verband hiermede hebben wij, in geval sommige mensen helemaal geen krantje zouden
ontvangen, alvast de aanschrijvingen voor het weekend daarop gepubliceerd.
Alvast bedankt namens de redactie.
Hilde Pretter.
In Trekvogels van week tot week van 12 oktober 1987 het volgende bericht,
TREKVOGELPETJES
Ze zijn er! De groen-witte petjes met op de klep "Trekvogels”.
Er zijn er helaas niet genoeg voor de hele vereniging. Dus je (U) moet er gauw bij zijn. Zo'n
uniek hoofddeksel is hoofdklasse waardig. Voor de prijs hoef je het niet te laten, het petje
kost F 3,50. Laat zien dat U (jullie) Trekvogelsupporter bent (zijn).
Ed Spoor

In Trekvogels van week tot week van 25 april 1988 wordt weer eens een kampioenschap in
dichtvorm aangekondigd.
Kampioen.
Tegen P.S.V. was de strijd,
Rare trucs werden niet vermijd.
Een doelpunt van Marina was nummer één,
Kort daarop Armand nummer twee meteen.
Vervolgens één van Jennifer door de mand,
Op de stip die bal - Willem Jan veranderde de stand.
Gelijk tegen gescoord door de gasten,
En nog een keer scoren, waarmee ze ons verrasten.
Logisch dat er weer een kwam van Armand,
Snel erna was nummer zes er dan
Knap gescoord van de stip door Willem Jan,
Aanvallen kon ook P.S.V. iets van.
Meteen hierna volgde een bakje thee,
P.S.V. scoorde weer en kwam op vier,
Ineens bracht Erik ons weer plezier.
Onze Armand bracht z'n totaal op vier,
En Willem Jan het kampioensfeest op een kier.
Nog twee keer een bal in het mandje,
Voor ons dus niets meer aan het handje.
En P.S.V. maakt er totaal maar acht,
Logisch dat onze twaalf ons het kampioenschap bracht.
De coach begon toen eindelijk te lachen, oh jéé!
Hoe is het mogelijk, is hij dan toch tevree?
Ook pech was er in deze simpele pot korfbal,
Enkeltje Willem Jan kapot door een ongelukkige val.
Raar voetje heeft hij door pech nu alweer,
Achtervolgen doet de tegenslag hem keer op keer.
Koos de Bie.
Volgens Trekvogels van week tot week van 2 mei 1988 moet de dakbedekking van ons clubhuis
hoognodig vernieuwd worden.
Actie voor 25 pop, een nieuw dak erop.
Ja, u leest het goed, wie helpt Trekvogels financieel en waarom.
Het dak moet hoognodig dit seizoen vervangen worden, maar een gedeelte van het geld
ontbreekt ons nog.
De pot van het meubelfonds is n.l. niet groot genoeg om het dak te vernieuwen.
Het dak is begroot op
fl. 5200, In meubelfondspot
fl. 2200, fl. 3000, Subsidie
fl. 500, Tekort
fl. 2500, Nu is mijn vraag aan u, de vereniging zoekt 100 leden die fl. 25, - willen schenken. Helpt u mee?
Natuurlijk is de vereniging blij met elke steun. Bedankt alvast.
Ed Spoor.

Op 27 juni 1988 gaat de eerste aanvraag aan de Deelgemeente voor subsidie voor de
vernieuwing van de dak dekking de deur uit.
Op 21 november 1988 wordt door de Deelgemeente beslist dat wij fl. 5.000, - subsidie krijgen.
Op 19 maart 1989 geven we Consolidated Nederland opdracht tot reparatie van ons clubhuis dak
volgens hun offerte van fl. 10.063, -.
En dan op 11 april 1989


Brand in ons clubhuis.

Afgelopen dinsdag is het interieur en een gedeelte van de bovenbouw van ons clubhuis
afgebrand. De oorzaak is officieel niet bekend. Het is echter een feit dat op het moment
van de brand dakdekkers bezig waren een nieuwe deklaag aan te brengen.
 Dinsdagavond vond een bestuursvergadering plaats waarin besloten werd een 4-tal
commissies in het leven te roepen t.w. brand, verzekering, kantine en
inventariscommissie.
 Diverse experts hebben reeds ons clubhuis bezocht.
 Tevens is de inventaris waar niets mee aan de hand was weggevoerd voor schoonmaken
en opslag. Het beschadigde gedeelte is afgevoerd.
 De dakdekker heeft gratis een porto-cabine tot onze beschikking gesteld. Deze is
momenteel reeds functioneel.
 Arie Vreugdenhil heeft voor warm water en elektra gezorgd zowel in de benedenbouw als
in de noodkantine.
 Maandag vindt de eerste bespreking plaats tussen de aannemer (van Hoorn) en de
verzekeringsexpert en een delegatie van Trekvogels.
 Het is hartverwarmend te ervaren dat veel leden hun diensten aanbieden. Op lange
termijn zal zeker een beroep op hen gedaan worden.
Het bestuur is er van overtuigd dat binnen afzienbare tijd ons clubhuis weer in gebruik kan
worden genomen.
de Voorzitter,
Frans Slingerland.

De dagen erna.
De dakbedekkers komen het lek dichten. De ramen die kapot zijn worden met houtenplaten dicht
getimmerd. Frans is met een hand vol verzekeringsagenten in de slag. Nico Dat, inmiddels van
de eerste schrik bekomen, is gearriveerd en of het de gewoonste zaak van de wereld is begint hij
te plannen hoe we een en ander met de betimmering moeten regelen. Zo'n oude rot moeten we
bij wijze van spreken inlijsten. Vrijdagmorgen, inde stromende regen, wordt een porto-cabine
geplaatst. Arie neemt de maat voor de leidingen en gaat deze bestellen. Zaterdagmorgen worden
water, elektra en de telefoon aangesloten, de porto-cabine wordt ingericht en alles lijkt goed te
gaan. Vrijdag 21 april spuiten de brandsaneringsmedewerkers de schakelkast vol water. Wij zijn
weer terug bij af. Frans kan weer in de weer, nu met een electrotechnischbedrijf om een
noodinstallatie aan te laten leggen. Vrijdag 28 april is er weer een beperkt gebruik mogelijk van
douche en porto-cabine.
Henri Wirtz.
Maar het korfballeven binnen Trekvogels gaat verder, ditmaal
Op zaterdag 9 juni 1990 organiseerde Trekvogels het Nederlands kampioenschap
Afdelingsjunioren veldkorfbal.
Hieraan deed ook onze eigen jeugdploeg mee. Tevens deden de verenigingen Wordt Kwiek,
Apollo, Rodenburg, De Danaïden, Sparta, HKC, Steeds Hooger en ASVD mee.
Iemand nog enig idee wie dit toernooi heeft gewonnen?

