Nieuwsbrief 5
Beste Trekvogels belangstellenden. In verband met de aankomende zomervakantie stellen
wij het op prijs als jullie je zo snel mogelijk willen aanmelden, zodat de commissieleden hun
voorbereidingen zo goed mogelijk en tijdig kunnen treffen want ook zij gaan in de komende 2
maanden met vakantie. Aanmelden kan via www.trekvogels.nl/aanmeldformulier.
Verder kunt u ons altijd mailen via 100jaar@trekvogels.nl
Een leuke reactie, van ons oudste erelid de heer Leen de Wit, wil ik u niet onthouden.
De ontwerper van de kalender in nieuwsbrief 2 was de heer Lim Tiang Soon, kortweg Lim.
Hij heeft nog in Trekvogels 1 gespeeld en heeft daarbij voor enig tumult gezorgd omdat hij,
als getalenteerd basketballer geheel vrijstaand, met 1 hand scoorde wat als zeer onsportief
werd beschouwd in die tijd.
Oké, we gaan verder met dit mini overzicht van de geschiedenis van RSV Trekvogels.
Trekvogels junioren micro-korfbalkampioen van Nederland
Toen we zondag 11 februari (1967) naar Amsterdam reden om eens naar de microkorfbalwedstrijden te gaan kijken, hadden we er geen vermoeden van dat we getuige zouden
zijn van een historisch moment in de geschiedenis van Trekvogels.
Natuurlijk, onze jeugd werd al eerder, enige malen zelfs, kampioen van Rotterdam, van Zuid
Holland zelfs, maar we wilden toch niet geloven dat ook het landskampioenschap binnen
bereik was.
Tien achttallen, negen regionaal kampioenen en de landskampioen van vorig jaar, kwamen
met dezelfde intenties naar de oude RAI, met als favorieten natuurlijk de beide Amsterdamse
teams.
Wat niemand had durven geloven was toch gebeurd: TREKVOGELS werd KAMPIOEN van
NEDERLAND. Jongelui, gefeliciteerd, het was groots, we hebben ervan genoten!
Leen de Wit
Doordat het spelersmateriaal van Trekvogels veel perspectief beloofde werd er een, voor die
tijd, dure maar befaamde trainer aangetrokken. Dat hij binnen 2 jaar voor succes zou zorgen
was wel de verwachting maar moest wel waargemaakt worden.

In De Trekvogel van 31 mei 1967 werd zijn komst wereldkundig gemaakt.
De Training.
Een nieuwe trainer voor de kerngroep Trekvogels.
Het eerste gaat zich onder zeer gerenommeerde leiding voorbereiden op de volgende
competitie. De heer A. Mol, afkomstig van het Amsterdamse Allen Weerbaar en ex- trainer
van diverse hoofdklasse teams, heeft namelijk ja gezegd op ons verzoek, de training van ons
toekomstige 1ste + reserves op zich te nemen. Het is onder zijn leiding geweest, dat
stadsgenoot Sperwers de overgangsklasse bereikte. Wij zijn dan ook zeer verheugd, dat wij
ons overwegend jonge en talentvolle spelersmateriaal kunnen toevertrouwen aan een man,
waar van wij weten, dat hij over zeer grote capaciteiten beschikt.
Op een zeker moment wilde men bij Trekvogels een modern clubblad maken met een
moderne omslag die van advertenties was voorzien. Helaas had dit nogal wat voeten in de
aarde voor het zover was.
De Trekvogel 7 juni 1967
Het Nieuwe Jasje van Trekvogels van Week tot Week
Het ligt in de bedoeling om het weekblaadje een nieuw uiterlijk te geven. Er komt een omslag
omheen, waarop een nieuwe kop komt en waarop ook plaats is voor advertenties.
De Trekvogel 23 augustus 1967
Nieuw jasje clubblad.
In de komende weken, hoelang is niet precies te vertellen, zal ons clubblad zonder de
gebruikelijke groene kop verschijnen. Wij hebben er nog slechts enkele van en met de
nieuwe uitvoering van ons clubblad zijn wij nog niet helemaal gereed.
De nieuwe verschijning van “TREKVOGELS VAN WEEK TOT WEEK” zal zo spoedig
mogelijk gerealiseerd worden. Tot zolang hopen wij dat onze leden genoegen zullen nemen
met een wat eenvoudiger gezicht van ons blad.
Het Bestuur.
De Trekvogel 28 september 1967
Een andere vorm voor ons clubblad
Op verzoek van het bestuur zullen wij vanaf nu ons gaan toeleggen op het geven van een
andere vorm van ons clubblad. Niet dat de andere manier niet meer voldeed. Integendeel!
Maar praktische en financiële overwegingen dwingen hiertoe. Het is namelijk de bedoeling
dat iedereen zijn clubblad over de post ontvangt. Voordeel nr. 1: geen bezorgers (sters)
meer nodig. En omdat wij dan een bepaald aantal per PTT versturen kan dat met "frankering
bij abonnement" geschieden. Voordeel nr. 2: de totale verzending van de clubbladen komt
dan nog goedkoper uit dan het gedeeltelijk per post verzenden (met volledige frankering)
zoals het nu gebeurt.
De Trekvogel 11 december 1967
Kop clubblad
Het drukken van kop clubblad wordt i.v.m. precaire financiële toestand tot nader order
uitgesteld.
Tijdelijk werd er een andere kop gecreëerd die tot 1971 gebruikt is waarna Trekvogels van
week tot week verscheen.

Voor alles is er een eerste keer en ditmaal een speelster voor Oranje. En het goede is, er
zullen er namens Trekvogels nog vele volgen. U een idee wie dat waren?
De Trekvogel 24 januari 1968
Anja de Jong met Nederlands Jeugd 8 tal in Deurne tegen Belgisch Jeugd 8 tal.
De verkiezing is werkelijk een groot succes. Ook voor Trekvogels. Want hoewel wij al
verschillende vertegenwoordigers (sters) in Rotterdamse teams hadden, verdedigde nog
nooit een Trekvogel de NEDERLANDSE KLEUREN.
Een paar Trekvogel-vertegenwoordigers zijn, om haar moreel te steunen, met Anja mee
gegaan. Wij hadden daar een geweldige dag.
Onze hartelijke dank aan de heer de Jong voor de comfortabele zit.
A. Verschoor
Anja maakte het enige Nederlandse normale doelpunt, het andere kwam voort uit een
strafworp.
D. Euser
En daar zijn ze dan, een reeks kampioenen.
De Trekvogel 5 februari 1969
TREKVOGELS 2 IS KAMPIOEN!!!
De eerste kampioen in dit jubileumjaar heeft zich aangemeld. Het tweede heeft het gehaald!
Het éne punt dat uit de laatste 2 microwedstrijden nog nodig was om kampioen te worden,
werd zondag meteen in de wacht gesleept.
De Trekvogel 12 februari 1969
Ook het E E R S T E I S K A M P I O E N ! ! !
En dat nog wel tamelijk onverwachts. We hadden nog wel gehoopt, dat Fortuna een keertje
zou verliezen, maar dat ze het ook werkelijk zouden doen, dat zagen we er toch eerlijk
gezegd niet in. En dus zou ons eerste, als ze jl. zondag wonnen van ODO, kampioen zijn. En
ze wonnen met 10-5. Er werd onder het genot van een consumptie (rekening clubkas) in de
kantine nog even nagekaart en met algemene stemmen werd een motie aangenomen: op
naar het kampioenschap in de veldcompetitie.

De Trekvogel 5 maart 1969
DE VLAG KAN WEER UIT ! ! !
Trekvogels 4 is microkampioen. Dit nadat eerder Trekvogels C1 ook al kampioen was
geworden.
De Trekvogel 16 april 1969
Trekvogels 1 ook kampioen op het veld.
Onmiddellijk na het eerste fluitsignaal maakten de tegenstanders ons duidelijk, dat ze tot het
uiterste zouden gaan om hun sportieve plicht ten opzichte van stadsgenoot Pams, te doen.
Het werd uiteindelijk Gymnasiasten 1 – Trekvogels 1 6-8.
Trekvogels neemt het komende seizoen de plaats in van OSCR. (1e klasse).
Gezien de opbouw van de vereniging neem ik aan dat deze trap omhoog nog niet ten eind is
en dat ook nog wel een volgende trede genomen kan worden. Hier staat de jeugd wel
degelijk te dringen om in de schoenen te komen van hen die het niet helemaal op kunnen
brengen in de hogere afdeling.
J. v.d. Meijden

Voor het eerst stond er een foto in het weekbericht afgedrukt waarop we Frans Vermeulen,
Louis Hermans, Ton Bouwmeester, Jan Schoemaker, Wim Kromwijk, Ad Schoemaker en de
heer A. Mol zien staan. Zittend Rosa Otting, Ans Hoek, Yvonne Pappelendam, Janny v.d.
Pol, Elly Kromwijk, Anja de Jong en liggend Ger van Rutten.

Dat Trekvogelspelers sinds de oprichting maar wat aan rommelde met de kleding begon het
bestuur een doorn in het oog te worden vandaar dat we het volgende bericht publiceren.
Clubtenue
Er wordt nogmaals op gewezen, dat wij zeer streng de hand zullen gaan houden aan het
dragen van de voorgeschreven shirts. Dit geldt voornamelijk voor het soort strepen.
Voorgeschreven is: GROEN-WIT-GROEN, verticaal gestreepte shirts met strepen van 6 cm
breedte. Over het toevoegen van het embleem en uniforme kousen, zal op de
ledenvergadering gesproken worden.
Het bestuur
De Trekvogel 23 april 1969
ONZE TWEEDE KAMPIOEN IN DE VELDCOMPETITIE: Trekvogels jeugd 1.
Ook jeugd 1 is er in geslaagd de kampioenstitel in haar afdeling te veroveren.
In de hoogste jeugdafdeling zag men kans de sterke jeugdformatie van Zuiderkwartier uit
Leiden in de laatste, zeer enerverende wedstrijd te verslaan.
Een fantastisch resultaat en een mooie beloning voor dit team, dat ook grotendeels
regelmatig trainde en het hele seizoen naar dit kampioenschap toeleefde. Een mooie
beloning voor de heer Verschoor, die het als begeleider van 12 jonge mensen niet altijd even
gemakkelijk had. En last but not least een groot succes voor trainer Ab Starink, die er
voortdurend achteraan heeft gezeten, dat men regelmatig zou trainen.
G. Bolderdijk
De Trekvogel 25 juni 1969
Geslaagd jubileumtoernooi.
Begunstigd door uitstekend korfbalweer, niet te warm en de hele dag droog, is ons 50-jarig
jubileumtoernooi een uitermate geslaagde aangelegenheid geworden. Fortuna werd de grote
winnaar met 8 eerste plaatsen gevolg door Trekvogels met 3 eerste prijzen en Phoenix
behaalde 1 eerste prijs. Terecht ontving Fortuna de verenigingsprijs.
Uiteraard was er ook een receptie vanwege ons 50-jarig bestaan waarvoor bond,
verenigingen en leden werden uitgenodigd. Tijdens deze receptie werden tot ereleden
benoemd de heren Leen de Wit, Wim Bolderdijk en Ab Starink.

Een verslag van dit alles stond op 1september 1969 in Het Vrije Volk.
En ook hier zit weer een leuke blooper in de tekst, ziet u hem?

