Nieuwsbrief 1
Ja, ja, u leest het goed, Trekvogels bestaat binnenkort 100 jaar en dat gaan we op
7 september 2019 vieren. Het hoe of wat wordt u in één van de volgende nieuwsbrieven en
uitnodiging duidelijk gemaakt.
Op weg naar die 7de september in 2019 willen we u met oud en nieuw nieuws op de hoogte
houden. We beginnen maar eens in 1919. Toen schijnen er enkele leden, die lid waren van
de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) en het daar niet met het gevoerde beleid eens waren zo
lezen we in de krant van;
3 juli 1919
Het Jonge Volk
Een omvangrijke bespreking had plaats over de korfbalclubs. Door het bestuur zal in verband
met de gemaakte opmerkingen een reorganisatie worden ter hand genomen en door de leider
der korfbalclub, de heer Zegwaard, zal een nieuw plan daarvoor worden ontworpen. Wij hopen
dit plan binnen korte tijd aan een vergadering van de korfballers voor te leggen.
H.Lindeman.
Op 1 september 1919 de korfbalvereniging Voorwaarts opgericht. Nu zal dat vast ergens
vastgelegd zijn maar tot 1920 is er helemaal niets vernomen van Voorwaarts. Pas op 23
oktober 1920 bij de oprichting van de Rotterdamse Korfbal Bond (RKB) komen we
Voorwaarts in de eerste klasse B tegen.
Het volgende stukje gepubliceerd in De Trekvogel van januari 1953 zegt daar iets over;
Een oud lid vertelt
Het was in het jaar 1918 dat ik voor het eerst kennis maakte met korfbal. Als jongen van 15 jaar
was ik toegetreden tot de A.J.C., wat toen nog een organisatie was, die zich hoofdzakelijk met
sport bezighield.
Wij deden toen aan wandelen, gymnastiek, voetbal en korfbal. Het voetballen kon mij niet erg
bekoren en daarom begon ik aan de gymnastiek en de korfbal. Het laatste is wel mijn hobby
geworden. Mijn eerste optreden voor korfbal was in de tuin van Ons Huis aan de Gouvernestraat,
waar wij in de speeltuin (een zandbak wel te verstaan) aan het oefenen zijn gegaan.
Het verkleden was niet zo'n groot probleem, want wij brachten alleen maar onze
gymnastiekschoenen mee en het geen wij teveel aan hadden werd aan een spijker opgehangen.
Maar het wassen! Dat bracht nog al wat moeilijkheden met zich mee, want water was er niet en
na zo'n ochtend te hebben geoefend in het mulle zand zagen wij er niet al te fris uit!

Het geluk was echter met ons, want aan de overkant was een waterstokerij inclusief
snoepwinkel, die 's zondags gewoon open was en aan ons een goede klant had, zodat we een
paar emmers water konden krijgen en ons konden wassen, net als de poesjes, met zijn allen om
een emmer, want meer kregen wij niet.
Na jaren zo geoefend te hebben verhuisden we naar het Schuttersveld, een koolasterrein achter
de toenmalige Marinierskazerne. We konden ons daar verkleden en wassen, wat een grote
verbetering voor ons was. Daar werd verder geoefend.
Het aantal leden groeide gestadig, zodat wij met twee twaalftallen toetraden tot de R.K.B. onder
de naam "Voorwaarts". We hadden rode shirts en een zwarte broek.
Evert van de Graaf
Hiernaast een foto van 2 oprichters van
Voorwaarts. Het zijn Ans Kaptein en Anton van
de Berg. Verder waren bij de oprichting ook Evert
van de Graaf en Janus Nouwens betrokken.
Het bestuur van Voorwaarts bestond in het
seizoen 1921/1922 volgens de adreslijst van de
RKB uit de heren A. Rademaekers voorzitter,
K.S. Platteschorre secretaris en D. van Schie
penningmeester.
In het adresboekje uit het seizoen 1930/1931 van
de RKB stond als secretaresse van Trekvogels
mevrouw A.v.d.Berg/Kaptein te boek.
Mogelijk het eerste Trekvogel huwelijk?
Er zullen er zo al zo nog vele volgen.

Op de foto hieronder Voorwaarts in 1919.

Dat ook het begin van Voorwaarts niet van een leien dakje ging leert ons het volgend stukje
uit
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(Vervolgverhaal door onzen Voorzitter)

Wij waren geëindigd bij ons clubhuis en hoe het tot stand was gekomen. Nu gaan wij vertellen
hoe zij het weer kwijt raakten.
Zooals wij al schreven was de korfbalclub een onderafdeling der A.J.C. Dit beviel de
korfballers niet langer, zij zaten te veel aan banden en ook met hun Voorzitter, die was
aangewezen door het bestuur der A.J.C., beviel het niet meer. Er werd op allerlei manieren
geprobeerd om er onderuit te komen, maar dat ging niet zoo gemakkelijk. Herhaaldelijk heb ik
de korfballers gewaarschuwd om toch geen domme dingen uit te halen, maar niets hielp. Zij
bezaten toen een heel handig herenlid die dit zaakje wel eens even op zou knappen. Dat lid
werd omgetoverd tot voorzitter en er werd een vergadering gehouden, waar zonder meer werd
besloten om zich van de A.J.C. los te maken.
Ziezoo werd mij gezegd "daar zijn we onderuit" nu kon men doen wat men wilde.
En dit deden zij dan ook. Allerhande commissies werden er benoemd, zoals pers- en
propaganda comm.,kascomm., twaalftalcomm. en nog veel meer. Ik heb toen wel eens horen
beweren, dat er geen lid was, of hij had een baantje, of hij zat in enkele comm. Alleen... de
voorzitter was de baas over alles.
Dit was nu niet zoo erg, als het maar naar behoren was gegaan. Maar overal, waar dit heerschap
zich vertoonde, of zich inmengde, ging het fout. Het was nog een jongeling, die niet begreep,
dat oudere mensen zich niet de wet lieten lezen door hem.
Met de A.J.C. was dan ook niet meer te praten, zij zeiden: "De korfbalclub der A.J.C. bestaat
nog en jullie staan er buiten". Zoodoende waren zij natuurlijk ook hun clubhuis kwijt, maar ook
het veld, want dit stond op naam van de A.J.C. Nu waren zij wel vrij, maar konden niet eens een
veld krijgen om op te spelen.
Enkele leden zagen toen dat het zoo ook niet goed ging.
Zij bespraken de zaak met elkaar en besloten toen een andere richting in te slaan.
En daar kreeg ik op een goeden dag bezoek van een aantal korfballers. Zij verzochten mij zoo
maar ineens of ik geen zin had Voorzitter te worden.
Dit was een mooi aanbod nietwaar om zoo maar ineens Voorzitter te worden, en dat van een
sportclub, die geheel in puin lag. Daar voelde ik niet erg veel voor, maar zij zetten zulke
zondaarsgezichten, dat ik besloot hen te helpen. Als ik mij goed herinner, heb ik toen gezegd,
dat ik mijn medewerking zou verlenen, maar niet langer dan een halfjaar.
W.H.J.Dat
De heer W.H.J. Dat is ergens in het seizoen 1922/1923 voorzitter geworden en uiteindelijk 25
jaar voorzitter gebleven.
In het seizoen 1947/1948 werd W.H.J. Dat tot erevoorzitter benoemd, de RKB bleef niet achter
en voor zijn vele en grote verdiensten werd hem het ereteken van de bond aangeboden.

Op de foto hieronder staat de heer W.H.J. Dat geheel rechts, daarnaast Evert van de Graaf
en zittend 2e vanaf rechts Ans Kaptein met de kampioenschaal van de RKB uit 1923.

Omdat zij na het kampioenschap in 1923 toetraden tot de Nederlandse Korfbal Bond (NKB)
moest de verenigingsnaam veranderd worden en dat werd Trekvogels.
Tijdens een interview met Henk Dat verteld deze spontaan dat de naam Trekvogels feitelijk door
Evert van de Graaf is geopperd. Omdat zij geregeld op de fiets naar Hoek van Holland gingen
kwam hij met het gezegde “we zijn net vogels” en zo brainstormend kwamen ze op Trekvogels.
In korfbal van woensdag 5 september 1923 komen we onder de kop nieuwe verenigingen
" De Trekvogels" tegen. (oud "Voorwaarts").
Secr: Mej. A. Kaptein. In de 1e kwartaalstaat wordt Trekvogels a.h.v. aangeslagen:
Contributie 1e helft
F. 22.50
Bondsuitgaven
F. 2.10
Inleggeld competitie
F. 2.50
Verplicht abonnement op Korfbal
F. 8.00
Totaal
F. 35.10

Hierboven Trekvogels 1 en 2 in 1926.

In het Rotterdams Nieuwsblad van 29 mei 1928 lezen we dat Trekvogels 1 en 2 aan de op
beide pinksterdagen georganiseerde seriewedstrijden mee deed bij O.D.O. in Dordrecht die
goed slaagden. Afd. 2e klasse. Erkende Bonden.
Graaf Willem 2 1e prijs; Trekvogels 2 2e prijs; Sperwers 3e prijs.
2e Klasse B.
Trekvogels 1e prijs; Oranje Wit 2e prijs; Ons Eibernest 2 3e prijs; Scaldis 2 4e prijs.
In het jaarverslag van de RKB uit 1928 lezen we dat evenals vorig jaar werd gespeeld in 2
klassen. In de 1e klasse kwamen uit: OSCR 3, Het Zuiden 4, Rozenburg 3, Spangen,
Schiedam, Trekvogels 2 en als gast De Spartaan.
Volgens opgave van de RKB had Trekvogels 29 leden in 1927 en 32 leden in 1928.
Het is Trekvogels 1 gelukt kampioen te worden harer afdeling in de 2e klasse NKB, maar ze moest
in den stryd om het gewestelijk kampioenschap het onderspit delven.
Op donderdag 29 augustus 1929 lezen we in “Voorwaarts” het sociaal democratisch dagblad
dat er Seriewedstrijden bij Trekvogels zijn omdat Trekvogels tien jaar bestaat.
Ter gelegenheid daarvan organiseert zij seriewedstrijden op haar terrein aan het Toepad.
Twaalf ploegen zyn uitgenoodigd en zullen elkaar in twee groepen ontmoeten. Na de eerste
ronde wordt tusschen de verliezers en winnaars om vier pryzen gespeeld.
RKB 12e jaarverslag juni 1932 seizoen 1931/32
Trekvogels bestaat 12½ jaar en gaf ter herdenking serie-wedstrijden, met groote deelname van
twaalftallen uit den RKB, die uitstekend slaagden.
Ons 12 ½-jarig bestaan werd in een klein zaaltje aan de Botersloot gevierd. Wij waren zelf de
artiesten, er werd gedanst en bovenal gelachen. Het was een geslaagde avond en dat was
uiteindelijk de bedoeling. Wij hebben elkaar toen beloofd, om op ons 25-jarig bestaan in ieder
geval in de tweede klas te spelen. Dat is ons echter niet gelukt. Wel werden wij verscheidene
malen kampioen, maar steeds struikelden wij in de promotiewedstrijden. Wij namen deel aan
vele serie-wedstrijden en met de Pinksteren gingen wij naar Tilburg, Vlissingen, Brussel,
Nijverdal en vele andere plaatsen, vanwaar wij met verscheidene eerste prijzen naar huis
kwamen.
Evert v.d.Graaf.
In het seizoen 1934/35, als Trekvogels 15 jaar bestaat, komen we in de derde klasse van de RKB
Trekvogels 3 tegen dat ook maar direct het kampioenschap van haar afdeling behaalde maar in
de promotiecompetitie moesten onze vogels het afleggen tegen de tweede klasser.
In 1936 komen we Trekvogels ook in de adspirantencompetitie tegen, die toen door
terreinafkeuringen en uitstellen niet helemaal afgewerkt werd en zo een slordig verloop kende.
Rozenburg a
Het Zuiden
Schiedam
Rozenburg b
O.S.C.R.
Trekvogels
Barendrecht

16 16 0 0 32 146 - 4
13 8 2 3 18 46 - 24
10 4 2 4 10 20 - 31
15 7 1 7 15 30 - 43
15 6 3 6 15 22 - 44
10 3 2 5 10 21 - 35
14 3 3 8 9 17 - 38

En dan na jaren aan het Toepad 1922 – 1936 en het Schuttersveld 1919 – 1922 en 1936 – 1939
gespeeld te hebben werd in november 1939 een terrein aan het Lange Pad geopend.
Hier gingen Trekvogels en Velox spelen. Later gevolgd door WIJ.

Opening korfbaIterrein Lange Pad.

(Ged.) Toespraak van den heer Verhey.

Haalden voor 1920 vrijwel alle Rotterdamsche clubs haar spelers uit den middenstand,
Trekvogels was de eerste vereeniging in de Maasstad, die haar leden uitsluitend uit de
arbeidersklasse requireerde en de jongens en vooral meisjes, die van alle sport verstoken waren,
gelegenheid bood het lichaam te stalen voor den strijd om het bestaan. Van 1919 af, dus juist 20
jaar, heeft de groen-witte groep die taak naar behooren vervuld.
Hieronder het oudste bewaarde mededelingenblad van Trekvogels.

