Nieuwsbrief 2
Beste Trekvogels belangstellende. Hierbij nieuwsbrief 2, waarin we u kunnen melden dat er
steeds meer gegevens van de jubileumdag op de site van Trekvogels komen te staan. Ook
is het programma van deze dag bekend en is de uitnodiging verstuurd. ’s Morgens een
zeskamp voor de eigen jeugd en ’s middags vanaf 15.00 uur de reünie, gevolgd door een
BBQ en feestavond. De eerste aanmeldingen komen al binnen, dus geef je snel op als je dat
nog niet hebt gedaan.
In deze nieuwsbrief gaan we verder waar we gebleven waren Waarde Makkers.
De mobilisatie in september 1939 bracht de korfbalclubs in grote moeilijkheden en de competitieindeling tot een onoplosbare puzzel. Na een barre winter werd in maart 1940 een nieuwe competitie-indeling gemaakt. Het begin van de oorlog en de gevolgen van dien deden de deur dicht voor
de meeste verenigingen. Maar in de regio Rotterdam bleven ze korfballen maar niet iedere
speler begreep kennelijk wat er van hem verwacht werd getuige onderstaande noodkreet.
Clubnieuws van de R.S.V. “Trekvogels”

Mei 1941

Een bericht aan de velen wegblijvers.
-------------------------------------------------Het komt den laatsten tijd nog al eens voor, dat er wegblijvers zijn onder onze leden. Dit is
iets, wat niet voor mag komen in een goede vereniging. Het 3e twaalftal heeft nog nooit
voltallig op de plaats van vertrek gestaan, er ontbraken altijd een paar dames of heren. Dat is
iets heel onaangenaams voor de wel aanwezigen leden. Zoo stond een paar weken geleden
het 3e met 9 mensen op het Ons Huis veld, één geluk was het nog, dat er van Ons Huis
helemaal geen lid te zien was. Dit was een vergeefsche reis voor onze goede leden, die altijd
aanwezig zijn, in regen en wind. Diezelfde dag stond het eerste met 4 heren tegenover
Sperwers, de wedstrijd werd daardoor gelijk gespeeld.
Het 3e stond 11 Mei weer onvolledig tegen Succes te kijken en wel op het Lange Pad, die
wedstrijd verloren ze maar met 6-0.
18 Mei was het weer hetzelfde liedje met het 3 e. Nu in Schiedam tegen Succes 9 spelers
(sters) waren op de plaats van vertrek in plaats van 12. Gelukkig waren er nog een paar
reserves gekomen die ook kleeding bij zich hadden. In Schiedam wisten ze het onderling
zoo’n beetje te schipperen met Succes en wonnen zelfs met 3-2.
Het 1e was diezelfde zondag ook in Schiedam met 11 spelers (sters). Het is niet prettig voor
het bestuur en zeker niet voor onzen wedstr. secr, die als hij in het midden van de week een
ploeg bij elkaar heeft, s' Zondags pas hoort dat ze nog maar met 9 of 10 man zijn.

In het mededelingenblad van 1 januari 1944 lezen we voor het eerst dat Trekvogels jaarlijks
een kalender uitgeeft. Maar wie heeft nog zo’n kalender. Ze zijn volgens ons een tiental jaren
uitgegeven. Wel hebben we nog een ontwerp gevonden voor de kalender van 1951.
Rotterdamsche Sport Vereeniging “ T R E K V O G E L S ”
secretariaat: 2de Kiefhoekstraat 30.
Rotterdam, 1 Januari 1944.
Aan al onze leden en hun ouders wenschen wij een gelukkig Nieuwjaar.
Moge dit jaar dan eindelijk de verwezenlijking brengen van de vurige hoop van alle
menschen, het einde van de oorlog en de wederkomst van de vrede. Voor onze club heeft dit
jaar een bijzondere beteekenis en het eerste bewijs daarvoor hebt U allen reeds ontvangen
in de vorm van onze jubileumkalender. Wij hoorden van verschillende zijden dat de uitgave
van deze kalender zeer op prijs gesteld wordt en wij menen dat een woord van lof voor onze
vriend Nico Dat, die ondanks zijn ziekte toch kans zag om deze uitgave tot stand te brengen
zeker op zijn plaats is en de instemming van alle leden heeft. Alleen ingewijden weten wat
een ontzaglijk werk hieraan verbonden was en het is een mooi staaltje van clubliefde en een
bewijs dat men, zelfs al kan men dan zelf tijdelijk niet korfballen, toch zijn club kan steunen.
Een mooi voorbeeld voor ons allen.

Op 25 juli 1944 is er een verzoek gestuurd aan het departement van Volksvoorlichting en Kunsten
om toestemming te vragen voor een feestochtend op zondag 03-09-44 ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan. Tevens werd de tekst van de revue ter goedkeuring aangeboden.

Hieronder een stukje tekst van de jubileum revue.

Dat de revue ook de krant haalde leest u
hiernaast.

Behalve op het groene veld was Trekvogels in
vroeger jaren ook bijzonder actief op het gebied
van “nevenactiviteiten”. Vooral in de oorlogsjaren
en vele jaren later, toen men eigenlijk geen ander
vertier had dan “de club”, waren de tochtjes en
de bijeenkomsten talrijk.
Vooral de samenwerking met de
speeltuinvereniging Crooswijk is bekend. Odeon
werd afgehuurd of het Stadstimmerhuis maar ook
de Pootstraat zijn bekende locaties geweest.
Toen Trekvogels naar het Lange Pad verhuisde
en de Langelux ontstond werden er vele
feestavonden in Lommerrijk gehouden.
Begin jaren 60 werd de televisie een bron van
vermaak en de feesten minder aantrekkelijk.
Hierna waren er nog wel contactavonden voor de
jeugd doordat Trekvogels toen een van de
grootste verenigingen in Rotterdam was met een
aanzienlijke hoeveelheid jeugdleden.

R.S.V. TREKVOGELS
------------------------Rotterdam – (nov 1944)

Aan onze leden en donateurs
en de ouders van onze leden

W.V.
Mededelingenblad 2
Het blad blijft verschijnen zolang er papier is.
De contributie wordt per maand aan huis opgehaald door contributielopers. We moeten tezamen
de mooie clubvlag in ere houden en als straks de jongens uit het buitenland terug zijn, moeten zij
een club vinden die er zijn mag.
Een belangrijke band tussen de leden vormt door de jaren heen het clubblad, dat tot 1947
feitelijk een mededelingenblad was en daarna “De Trekvogel” ging heten.
Hoewel deze band gedurende de eerste 20 jaren van Trekvogels bestaan kennelijk niet
nodig was. Van deze jaren zijn tenminste geen belangrijke geschriften meer te vinden.
De aanschrijvingen werden per kaart gedaan en bij de leden thuis bezorgd.
Het oudste clubblad stamt uit 1939 maar tot ver na de oorlog vallen er vele gaten.
Onder andere door papier gebrek, tekort aan kopij en de vele mannen die opgeeist zijn door
de Arbeitseinsaltz en te werk werden gesteld in Duitsland.
Het laatste jaar van de oorlog had men zelfs door de honger geen fut meer om te spelen.

WE KUNNEN WEER KORFBALLEN !!!!!!!!!!!
We kunnen weer korfballen. Wanneer precies zal nog nader bekend gemaakt worden, maar
dat doet er ook niet zo heel veel toe. We kunnen weer korfballen, maar nu zullen we ook
korfballen. Het is waar, we zyn allen min of meer verzwakt en het is daarom noodzakelyk dat
we onze training zeer geleidelyk en voorzichtig hervatten.
Onze trainers zullen daar echter wel voor zorgen. Het is absoluut mogelyk dat we reeds na
enkele weken onze capaciteiten voor het grootste deel terug hebben, de ondervinding leert
dat. Wanneer we nu zover zyn dat we na een stevig partytje niet meer door de knieen
zakken, gaat de werkelyke voorbereiding voor het komende seizoen, dat in September zal
aanvangen, beginnen.
En dan zal het anders toegaan dan tot dusverre het geval was, daar kunt ge zeker van zyn.
Zelfs in "Trekvogels”zyn verniewingen noodzakelyk; ik neem aan dat ieder goed lid het
daarmee eens zal zyn. We zullen dit door een goede organisatie mogelyk maken.
Van onze leden eisen wy dat zy zich tot het uiterste voor hun vereniging zullen geven, dat zy
met overtuiging zullen trachten een beter korfballer en n o g b e t e r k a m e r a a d te
worden.
ZELFS POGEN IS SCHOON!
Wim Bolderdyk.
2e Voorzitter.
In 1947 begint de redactie met een nieuwe jaargang op een heel bijzonder papierformaat namelijk
210x430 mm dat als boekje wordt uitgegeven. Later weer A4 en dan weer 210x430 in de lengte,
kortom net welk papierformaat ze op de kop konden tikken. Wat bleef was de vogel en de korf.

In het clubblad van juni 1949 lezen we dat het bestuur heeft besloten om een nieuw clubinsigne te laten vervaardigen. Binnenkort zullen deze insignes ontvangen worden. De prijs is
èèn gulden per stuk. Afhalen of bestellen bij de Penningmeester. Wie heeft nog zo’n insigne?
Maar dan, in De Trekvogel van januari 1950 lezen we het volgende:
De penningmeester moppert dat er te weinig insignes verkocht zijn. Er zit te veel geld in de
insignes, waardoor de kas tamelijk dun is geworden.
Een niet onbelangrijk aandeel in de Trekvogel-historie is de samenwerking op het Lange Pad
met de verenigingen Velox en WIJ dat in de oorlog van naam moest veranderen en nu Wion
heette. Onder de naam Langelux presenteerden deze drie verenigingen zich.

De Trekvogel

januari 1950

De Langelux besluit tot het houden van een gezamenlijke feestavond met beroepsartiesten.
Op deze Langelux feestavond treden op: Daan Hooykaas, De Pico's en de Spelbrekers.
Per lid max. 3 toegangskaarten. De prijzen: senioren 1.20 gulden, junioren 60 cent.
Dit is het begin van een hele serie feestavonden welke bij iedereen die je iets over de Langelux
vraagt, altijd als eerste wordt genoemd.

