Nieuwsbrief 6
Hallo Trekvogelfamilie hier weer wat nieuws over ons feestje. Tijdens de reünie staat er op
het grasveld een springkussen waar alle kinderen zich op kunnen uitleven.
Verder kunnen we vast bekendmaken dat we gebruik gaan maken van BBQ’s die
beschikbaar worden gesteld door onze kwaliteitsslager Rien Bezooijen. Uiteraard komt ook
het BBQ-vlees bij hem vandaan dus de kwaliteit is gegarandeerd.
Dan nu verder met oud nieuws in een nieuw jasje.
We lezen in De Trekvogel van 7 maart 1968 dat onze vereniging zomaar het 4000ste lid
opgegeven heeft bij de RKB dankzij de inspanningen tijdens het schoolkorfbal.

HET 4000-STE R.K.B.-LID.
De Rotterdamse Korfbalbond heeft verleden week een mijlpaal, waar allang naar gestreefd
werd, bereikt: het 4000ste lid is ingeschreven.
En dat 4000ste lid is een aspiranten-jongen van Trekvogels:

Rob Versteeg.

Rob is één van de ongeveer 20 nieuwe aspiranten uit de Alexanderpolder. Sommige van
onze leden weten wel, hoe wij nu ineens aan zoveel nieuwe leden in Alexanderstad komen.
Maar voor de anderen zullen wij dat moeten verklaren.
J.L. zaterdag was de finalewedstrijd. 120 kinderen (en 30 ouders) van de deelnemende
scholen waren aanwezig, bovendien verschillende onderwijzers van de deelnemende
scholen.
Ook aanwezig was de vicevoorzitter van de R.K.B., de Heer Ruitenberg, die in een speech
Trekvogels prees om de moderne aanpak van ledenwinning, hoopte op spoedige realisatie
van een veld in de Alexanderpolder en Rob Versteeg en zijn ouders alsmede een delegatie
van het Trekvogels-bestuur uitnodigde voor de receptie a.s. zaterdag in de Ons Huis kantine.
Wij weten, dat Inge, Dini, Jaap, Piet en Leen' niet graag in het zonnetje gezet, worden en
alles wat zij voor de vereniging doen "gewoon" vinden. Maar een compliment voor het werk
van deze winter en het prachtige resultaat is hier toch heus wel op zijn plaats!

In De Trekvogel van 4 mei 1970 lezen we dat Trekvogels 1 de overgangsklasse heeft bereikt
Ook op het veld Trekvogels naar de Overgangsklasse.
Zondag 3 mei is er een nieuwe mijlpaal bereikt in de geschiedenis van Trekvogels. Op deze
prachtige zonovergoten dag werd namelijk het in degradatie gevaar verkerende D.K.C. met
7-5 verslagen. Door dit wapenfeit werd ons 1e kampioen van de 1e klasse K.N.K.B. en
promoveert hierdoor naar de Overgangsklasse.
Na de wedstrijd werd de spelers en de trainers door het bestuur een diner aangeboden
voorafgegaan door een gezellig samenzijn ten huize van Yvonne en Anton.
Aanvoerder Ger van Rutten sprak tijdens het diner de beide trainers, de heren van Eck en
Starink toe. Namens zijn ploeg sprak hij zijn grote waardering uit over de kwaliteit van de
trainingen. Hij vergezelde zijn lof door een cadeau van alle spelers van Trekvogels 1 en
betrok ook de dames van de beide heren terecht in de hulde door middel van een bloemetje.
Ook namens het bestuur werd de beide trainers een stoffelijke blijk van waardering
aangeboden. In het bijzonder werd hierbij gememoreerd dat wij als Trekvogels bestuur de
grootste bewondering hebben voor het feit dat de heer van Eck naast zijn vele werkzaamheden bij Spangen de tijd en de energie kan opbrengen om ons spelpeil, geheel Pro
Deo, een dergelijke geweldige impuls te geven.
In zijn dankwoord delegeerde de heer van Eck een gedeelte van de hem toegezwaaide lof
aan de heer Starink, die o.a. voor de goede conditie heeft gezorgd.
Na het diner was er een druk bezochte receptie. O.a. de voorzitter van de afdeling
Rotterdam de heer Stas, topscheidsrechter Joop Mulder en twee bestuursleden van de
sportvereniging Alexandria alsmede een bestuurslid van Sperwers gaven acte de préséance.
de Voorzitter J. v.d. Meyden.
Huzarensalade, Toast, Groentesoep, Wiener Schnitzel, Diverse groenten, Aardappelen en
IJs na waren de ingrediënten van het diner waar de deelnemers op de achterzijde van de
kaart hun handtekening hebben gezet Als u die nu ontcijferd weet u ongeveer wie toen in
Trekvogels 1 speelde.

De Trekvogel wordt vanaf nu Trekvogels van week tot week en in dit orgaan lezen we op 12
april 1971 dat er clubhuis nieuws is.

CLUBHUIS

CLUBHUIS

Hoera, de opdracht voor het ontwerpen van ons eigen huis, is de afgelopen week de deur uit
gegaan. Het wachten is, wat zal er uit al die tekenpotloden te voorschijn komen.
Voor ons valt er de komende tijd meer dan genoeg werk te verzetten. Het zal fantastisch zijn,
het bezit van een eigen clubhuis. Ik kijk dikwijls met wangunstige ogen naar andere verenigingen die al geruime tijd in het bezit zijn van een eigen honk.
Voor de verenigingsband is het tegenwoordig bijna onmisbaar. Er zal voor hulp hiervoor
aangeklopt worden bij alle leden, groot en klein. Zodra er iets bekend is over de vorm van
ons CLUBHUIS, maken wij dit bekend. Indien mogelijk trachten wij het ontwerp in het
clubblad af te drukken.
P. Euser
(voorz.)

In Trekvogels van week tot week van 19 juli 1971 lezen we het volgende;
Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 juni 1971
Een bijeenroeping van een Bijzondere Algemene Ledenvergadering voor een eventuele fusie
met De Bermen werd na stemming (20 - 8) verworpen.
Trainer TV 1
Het 1e heeft na onderling overleg besloten F. Winkelhuijzen niet als trainer te accepteren.
Men zag meer in A. Mulders. Het geld hiervoor, fl. 3.000, -, wordt door de kernploeg bijeen
gebracht d.m.v. een nieuwe poolwijk en oud papier. Voor dit bedrag komt deze trainer
tweemaal per week en zal zoveel mogelijk trachten te coachen.
Telefoon
Vaste regel: voor eenieder die voor de vereniging een telefoon moet aanschaffen zal het
abonnementsgeld vergoedt worden, maar de aanschaf komt voor eigen rekening. K. den
Boer krijgt alles wat boven de fl. 45, - is vergoed, daar hij voor de vereniging een telefoon
heeft moeten aanschaffen. De anderen moeten het aanstrepen.

In Trekvogels van week tot week van 21 februari 1972 lezen we dat de heer van Eck na 1
jaar afwezigheid zijn werkzaamheden als trainer van Trekvogels weer kan hervatten.
Bestuursmededeling
Het verheugd ons bekend te kunnen maken dat de heer Van Eck met ingang van het
volgende seizoen de training van de kernploeg kan hervatten. De heer Mulders nam vrij
plotseling deze kernploeg over en heeft desondanks met de microploeg zeer goede
resultaten geboekt. Wij hebben als bestuur gemeend de heer Mulders vroegtijdig in te lichten
zodat hij alle tijd zal hebben om zich weer een vereniging te verwerven waar hij, gezien zijn
trainer capaciteiten, recht op heeft. Het ligt niet aan de heer Mulders dat wij als vereniging zo
bevoorrecht zijn dat we ook nog eens een keer over de capaciteiten van een man als de
heer Van Eck kunnen beschikken. Het is een situatie die menige korfbalvereniging zich niet
zal kunnen voorstellen.
Het bestuur
In Trekvogels van week tot week van 14 mei 1973 kunnen we lezen dat we nu eindelijk over
een eigen veld gaan beschikken.

Vanaf 15 mei 1973 trainen op ons eigen nieuwe veld in de
Alexanderpolder.
Het veld ligt aan de Folkert Elsingastraat achter de garage van D.A.F.

Dan heb je wel een eigen veld maar nog geen clubhuis, maar geen man overboord we
richten gewoon een noodcantine in. Maar ook dat geeft problemen zo lezen we in Trekvogels
van week tot week van 23 juli 1973.
SPOELBAK ENZ.
Wie kan ons helpen aan een spoelbak voor onze noodcantine. Ook hebben we nog enige
T.L. armaturen voor deze zelfde cantine nodig.
Onze timmerploeg die deze noodcantine aan het opknappen is (en hoe) zit met smart op
deze attributen te wachten. Teneinde hun werk te kunnen voltooien. Voorts kunnen we nog
gebruiken:
PANNEN, FLUITKETELS (GROOT), BESTEK, FOETSIE (AFVALEMMER), BEZEM,
STOFFER EN BLIK EN EEN POLLEPEL.
Verder wat u denkt dat van enig nut voor onze EIGEN cantine kan zijn.
Ab Starink
Uiteindelijk wordt ook het veld officieel geopend volgens Trekvogels van week tot week van
26 augustus 1973.
OPENING NIEUWE VELD
Trekvogels, jarenlang medebewoner van het Langepad opent dan officieel zijn poorten van
het nieuwe complex aan de Folkert Elsingastraat.
Om half twaalf werd de Trekvogels vlag, die deze week nog even vlug in elkaar werd gezet
door Suze Beverloo, gehesen door de twee jongste leden, n.l. Hanneke v. Eck en Ronald
Lafort.
Voorafgaand aan deze feestelijke gebeurtenis stond er een oproep in het krantje van
Trekvogels wat feitelijk de eerste kantine aanschrijving was.

Voor aanstaande zondag hebben wij de eerste wedstrijden en wij hopen dat de opkomst
groot is en kunnen veel hulp gebruiken. Daarom wilde ik een beroep doen op:
Mevr. Starink, Mevr. Pander, Mevr. Kromwijk, Len Mittertreiner, Als deze dames om 10,30
uur naar de kantine kunnen komen voor koffiezetten en andere voorbereidingen te treffen.
Als U eventueel verhinderd bent, belt U even op naar Ed tel: 233557 p/a Fam. v/d Velden.
P.S.
Wij zitten te springen om soeplepels, kijkt U eens in Uw cassette of U misschien een paar
lepels over heeft. Ook voor de ijdeltuiten die na het spelen hun haar willen kammen kunnen
wij nog spiegels gebruiken in de kleedkamers.
Ed Spoor.
Volgens Trekvogels van week tot week van 17 september 1973 hebben we nu zelfs een
sponsor.
Sponsoring voor Trekvogels 1 en 2.
In een bijzonder kort tijdsbestek hebben wij een firma gevonden die onze vereniging wil
sponsoren. Deze firma, die wij langs deze weg van harte welkom heten in onze vereniging is
T I M A C B.V.
Op 21 september 1973 werd gepubliceerd dat de KNKV de sponsoring door Timac goed
keurt in de vorm van dragen trainingspakken en tassen met opschrift "Timac".
Op maandag 24 december 1973 stond er een bladzijde grootte foto van Trekvogels 1 in hun
nieuwe kloffie en hun mooie tassen in het Rotterdamsch Nieuwsblad. Losse nummers 30 ct.

We gaan verder met Trekvogels van week tot week van 17 december 1973 want daarin zijn
ze verwachtingsvol over 1974.
Want ook 1974 zal het jaar worden van activiteiten met o.a.
-

-

-

de realisering van de bouw van het clubhuis, waarvoor alle benodigde
werkzaamheden, formaliteiten enz. zijn gedaan en het wachten nu alleen is op de
definitieve subsidies, bijdragen e.d., waarna een heel leger van inmiddels
gecharterde bouwers" aan het werk kan.
de realisering van een lichtinstallatie, waarvoor alle benodigde tekeningen e.d. al bij
de daarvoor bestemde instanties liggen voor goedkeuring.
de realisering van een aspiranten commissie van ongeveer 10 man, die in
samenwerking met de feestkommissie het wel en wee van onze jeugd op zich gaat
nemen.
de realisering van een propagandakommissie van circa 3 mensen, die zich bezig zal
gaan houden met o.a.: begeleiding nieuwe leden (speciaal van aspiranten) met o.a.
bezoek ouders, advies van sporttenue e.d.
Namens het bestuur Louis.

In Trekvogels van week tot week van 7 januari 1974 lezen we dat er een clublied is ontstaan.
Nieuwjaarsbal
Op het zaterdagavond gehouden Nieuwjaarsbal brachten Jos en Rob v.d. Griendt, begeleid door
hun vader op de banjo, een Trekvogel-lied ten gehore dat de aanwezigen tot groot enthousiasme
bracht en dat wellicht het clublied zou kunnen worden.
Een vlotte melodie leuk gezongen en met een refrein als volgt:
Trekvogels, Trekvogels is een fijne club
Trekvogels, Trekvogels hup, hup, hup, hup, hup
Trekvogels, Trekvogels hou je hoofd erbij
Bal in de hand, schiet 'm in de mand
Van de tegenpartij.
Ger Beverloo

Dat er in die tijd ook controlerende nieuwsgierige leden waren leert ons het volgende,
Trekvogels van week tot week, 14 januari 1974
Omzet kantine
Op veler verzoek, en vooral voor hen die vele uren werk in onze kantine hebben gestoken, volgt
hier de omzet van het eerste halfjaar, de periode dat onze noodkantine nu in gebruik is.
OMZET
fl. 5.400,NETTO WINST
fl. 1.500,Zoals u ziet, voorwaar geen slecht resultaat. Ik wil dan ook niet nalaten om hen die hiervoor hun
steen(tje) hebben bijgedragen nog eens allemaal hartelijk te danken. Ik hoop dat ik, zodra de
veld-competitie weer gaat draaien, weer op ieder zal mogen rekenen.
Rob Scheepbouwer

