Nieuwsbrief 3
De aanmeldingen druppelen in een gestaag tempo binnen. Zo hebben we al ruim 60
aanmeldingen voor de reünie van alle generaties.
Ook zijn we verheugd te melden dat ons oudste erelid Leen de Wit zich heeft aangemeld.
Komt u ook? Vul snel het formulier op www.trekvogels.nl/100jaar in zodat we weten op
hoeveel belangstellenden we kunnen rekenen.
We gaan verder met de Trekvogel van maart 1952 waarin we lezen dat Trekvogels 1
kampioen is geworden.

In het jaar dat Trekvogels 35 jaar bestond presteerde het eerste twaalftal het wederom kampioen
te worden. Voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van Trekvogels gaan ze in de 2e klasse
spelen. Dit heuglijke feit gingen ze zaterdagavond 24 april gezamenlijk vieren in het Crooswijks
volkshuis. Dat spelen in die 2de klasse duurde overigens helaas maar een seizoen.
Op 11 september werd dit feest gevolgd door de jubileum feestavond die door 350 personen
werd bezocht en daarmee een tevreden penningmeester kreeg die hier een batig saldo van
161 gulden aan overhield.
Inkomsten
Verkoop kaarten
F. 332,50
Opbrengst tombola F. 200,Verkoop programma F. 15,------------F. 547,50
Uitgaven
Zaalhuur
F. 76,50
Artisten
F. 135,Consumptie artisten F. 20,Belasting kaarten
F. 60,Drukken kaarten
F. 12,50
Buma
F. 12,50
Onkosten tombola
F. 50,Oppervl. belasting
F. 10,Diversen (fooien e.d) F. 10,Saldo
F. 161,--------F. 547,50

In De Trekvogel van oktober 1954 lezen we
dat
De indoortraining begint !!!
Donderdag 14 october a.s. begint de
indoortraining voor senioren! Het derde en
het vierde trainen van half 9 tot kwart over 9.
Het eerste en tweede trainen van kwart over 9 tot 10 uur. De senioren worden getraind door de
Heer J.F. van de Stam, secretaris van de R.K.B en lid van de vereniging Rozenburg.
Dit is de eerste van buiten aangetrokken trainer voor Trekvogels.
Op 2 april 1955 liet de heer Stam met een kort briefje van zich horen.
Geacht bestuur,
Nu de indoortraining bijna tot het verleden gaat behoren wil ik niet nalaten langs deze weg mijn
hartelijke dank te betuigen voor de prettige en vlotte samenwerking, die er tussen uw bestuur en
mij gedurende de training is geweest.
Vanzelfsprekend is het niet mogelijk geweest om al deze mensen te veranderen in prima
korfballers. De leden moeten er aan wennen en het langzamerhand als een verenigingsplicht
gaan zien om te trainen. Gaarne hoop ik dat de training naar genoegen is geweest,
met sport groeten,
J.F.van de Stam

In De Trekvogel van oktober 1955 werd hij als het volgt aangekondigd, de
Korfbal-pool.
In navolging van vele voetbalverenigingen gaat thans ook Trekvogels een z.g. pool organiseren.
Vanzelfsprekend geen voetbalpool, nee, wij werpen ons uiteraard op de korfbaluitslagen. De
bedoeling is deze:
In ons clubblad zullen voortaan voor de twee volgende weken een tiental te spelen
korfbalwedstrijden, hoofdzakelijk uit het district Z. Holland van de K.N.K.B., worden gepubliceerd.
Voor iedere kolom (10 wedstrijden plus reserve wedstrijden) die u invult moet 10 cent worden
betaald.
Dan de te winnen prijs. Deze zal de helft bedragen van de totale inzet. Wordt dus voor totaal fl.
10,- ingezet, dan zal een prijs van fl. 5,- worden uitgekeerd. De resterende fl. 5,- worden in de
clubkas gestort, mede ter bestrijding van de kosten voor de zaaltraining. Deze zijn zoals bekend,
zeer hoog.
De algehele leiding van deze pool zal berusten bij L. Kromwijk.
W. Bolderdijk.

De korfbalpool zou tot augustus 1960 de vereniging financieel ondersteunen, daarna werd
het mogelijk voor alle sportverenigingen om aan de voetbaltoto mee te doen. Ook de
deelname hieraan heeft Trekvogels geen windeieren opgeleverd. Op het hoogtepunt deden
er meer dan 200 leden mee aan deze pool t.b.v. de bouw van ons clubhuis.

In het jaarverslag van 1955 van RSV Trekvogels lezen we dat er 51 senioren, 20 aspiranten
en 9 donateurs lid waren.
Op 1 juli 1956 bedroegen deze aantallen:
64 senioren
55 aspiranten
20 donateurs
Deze ledenwinst kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen. Vanaf 1955 werd onder leiding van
Leen de Wit een schoolkorfbaltraining ter hand genomen. Hij heeft hiermee veel succes
gehad. In samenwerking met Wim Bolderdijk heeft hij kans gezien het aantal aspiranten in
enkele jaren tijd te verdubbelen. Deze schoolkorfbaltrainingen werden zeker tot 1973
voortgezet, toen onder leiding van Cees den Boer.
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november 1956
Micro-korfbal

Het is nu vrijwel zeker, dat begin volgend jaar een micro-korfbal competitie begonnen zal worden
in de sporthal, dit is de voormalige E-55 hal aan de West Zeedijk. (zie foto hieronder)
Nu wat de toekomstige competitie betreft: Er zal gespeeld worden op dinsdagavond van 19.00
tot 21.00 uur gedurende drie maanden. Daar het niet plezierig is voor slechts een wedstrijd naar
de sporthal te komen, is bepaald, dat men per avond 2 wedstrijden van een half uur speelt,
hetgeen dan inhoudt dat, door het grote aantal 8-tallen dat deelneemt, een team maar eenmaal
per 14 dagen speelt. Trekvogels zal dan ook slechts met 3 achttallen deelnemen.
De kosten zijn bepaald op F. 0.25 per wedstrijd, dus speelt men 2 partijen, dan kost dit F. 0.50,
een bedrag dat vooruit moet worden voldaan. Men begint dus F. 0.50 te storten bij opgave en
betaalt na iedere wedstrijd de aanvoerder 25 cent vooruit voor de volgende. Schrijft men zodanig
af, dat geen gelegenheid bestaat voor een plaatsvervanger te zorgen, dan betaalt men toch. Het
redelijke hiervan zal een ieder inzien, als men bedenkt, dat de zaalhuur in elk geval zal moeten
worden betaald.
Opgaven. Zij, die graag in een achttal opgenomen willen worden kunnen zich, uitsluitend
schriftelijk en onder vooruitbetaling van F. 0.50, opgeven bij: L. Kromwijk.

Op het middenveld ziet u Trekvogels in actie.
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Trekvogel-allerhande.

Een "ach" voor de jeugdploeg.
Verleden week zondag zou dit twaalftal spelen tegen de vereniging welks veld nooit afgekeurd
wordt: Sperwers (Triabas). Dit veld werd echter wel afgekeurd!
Afgelopen zondag zouden zij tegen Actief spelen. Het terrein van Actief was het enige
Rotterdamse veld dat afgekeurd werd!! A.s. zondag zijn zij vrij, de junioren!!!
Een hele grote "ach" voor de jeugdploeg!!

Nadat er eerder in een jubileumuitgave al advertenties hadden gestaan komt er nu een
maandblad uit in een omslag met 11 advertenties aan de binnenzijde en een advertentie op de
achterzijde.
De Trekvogel
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september 1958

Eindelijk
is het dan zo ver, dat wij met de nieuwe uitgave van ons orgaan kunnen komen.
Door allerlei technische oorzaken is het wat later geworden dan wij gehoopt en aangekondigd
hadden, maar nu is het er dan toch: het clubblad met een (natuurlijk) groen jasje aan.
En dat feit willen wij wel even gememoreerd zien, want tenslotte is het de eerste maal in de 18
jaren van ons clubbladbestaan, dat dit blad meer is dan alleen maar "een gestencild blaadje".
Wij zijn er van overtuigd, dat onze redaktie en haar technische medewerkers hun uiterste best
zullen blijven doen, ons orgaan ook van een goed innerlijk te voorzien.
Dat "de Trekvogel" in deze uitvoering een lang leven beschoren zij!
Het Bestuur.

In het jaarverslag van het seizoen 1961/62 lezen we het volgende,
Op 27 december 1961 werd er een buitengewone algemene ledenvergadering gehouden. Aan
de orde kwam de mogelijkheid tot het verkrijgen van een eigen veldencomplex. De opkomst was
bevredigend, de kern van de vereniging (30 man) was aanwezig.
De keuze mogelijkheden waren:
1. blijven zitten waar we zitten (Langepad)
2. verhuizen naar de Gordelweg
3. eerst over enkele jaren zal zich naar verwachting nog een mogelijkheid voordoen, nl. de Prins
Alexanderpolder. Dat zal echter in onze omgeving beslist de laatste kans zijn.
Uitslag stemming:
punt 1. 0 stemmen
punt 2. 4 stemmen
punt 3. 26 stemmen (alle overigen)
Het duurde uiteindelijk nog tot augustus 1973 voor ze op onze huidige velden gingen spelen.

De aanschrijvingen voor de wedstrijden werden met onderstaande briefkaartjes naar de spelers
gestuurd voor zowel de thuiswedstrijden aan het Langepad als de uitwedstrijden. Alleen het
verzamelpunt wisselde nogal eens, Koninginnekerk, Vismarkt of het Centraal Station afhankelijk
waar men naar toe moest met de trein, fiets, tram of de bus.

