Nieuwsbrief 4
De maker van deze nieuwsbrieven is nog steeds op zoek naar oud leden. Nu zijn er al zo’n
300 getraceerd en deze krijgen de nieuwsbrief opgestuurd maar feit is dat zij zich ook via de
site van Trekvogels even moeten aanmelden voor reünie, BBQ of feestavond.
De reünie commissie moet een idee krijgen op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Niet
in de laatste plaats om de grootte van de koffieketel te bepalen.
We gaan verder met een foto, beschikbaar gesteld door T. Okhuijzen, van de B1 die in 1961
kampioen werd. Nu herken ik Ab en Tiny Starink, Elly Beijerling en Kees den Boer. Maar herkent
u er meer laat het dan maar weten.

Verder nemen we een kijkje in het Trekvogels jaarverslag van het seizoen 1962/1963.
Het afgelopen jaar zal in de geschiedenis van Trekvogels met gouden letters worden geschreven.
Het was het jaar waarin onze klub de grootste korfbalvereniging van Rotterdam werd.
Niet op het nippertje, maar met een daverende klap, met een straatlengte voorsprong van een 50
leden op de no's 2 en 3, Sperwers en Het Zuiden.
A. Starink.
In De Trekvogel van 8 januari 1964 worden een hele rits leden in het zonnetje gezet omdat ze
wekelijks, ondanks het soms barre weer, de voetbalpool ophalen of het clubblad bezorgen.
In het zonnetje
Onze poolophalers:
Elly Beijerling en Ger van Rutten, die dit reeds jaren doen! En Aad Schoemaker, Wim Kromwijk,
Aad van Rutten en Hans Vermeulen die de plaats inneemt van T. Bouwmeester. Met Tiny en Ab
Starink, Ben Meijer en Leen Kromwijk zorgen zij iedere donderdag dat onze zeer actieve
"Totodocus", Truus Kromwijk, dit seizoen aan een recordopbrengst voor het Clubhuisfonds komt.
De bezorgers van ons clubblad:
Chris Stolk, reeds jaren actief. Miep van Deursen, Nel van Engelenburg, Anke Rosman, Aad van
Rutten, Hester v.d. Velde, Eddy Keizer, C. en I. Schotte en Hans Vermeulen. Met onze 1ste
expediteur Rob Scheepbouwer zorgen zij dat je iedere dinsdag weer van alles kunt lezen over je
club dat je weet wie waar moet spelen. Prachtig teamwork met Ab Starink die 's maandagavond
voor onberispelijk stencilwerk zorgt en Jeanne de Wit en Gré Bolderdijk die 's zondagavond en
vaak ook 's zondagnacht de alleen door hen te ontcijferen geschriften van hun wederhelften met
de schrijfmachine vastleggen.
In het bijzonder echter naar de genoemde ophalers en bezorgers, die het "buitengebeuren" voor
hun rekening nemen, gaat in deze barre tijd onze bewondering uit. Namens ons allemaal: bedankt
lui! Dat jullie voorbeeld velen tot navolging mag brengen! Zodat Trekvogels nog beter zal gaan!

In De Trekvogel van 1 april 1964 lezen we dat Trekvogels een negende aspirantenteam heeft.
Eerste wedstrijd Trekvogels i
De belangrijkste gebeurtenis voor as. zaterdag is ongetwijfeld het feit dat voor het eerst in de
geschiedenis van Trekvogels negen aspirantenteams in het veld zullen komen. Trekvogels i is er
dus. We zijn er recht trots op dat we er inderdaad in zijn geslaagd dit team bijeen te brengen,
dankzij het enthousiasme van onze aspiranten en van de leiders, want ook zij hebben hun
steentje bijgedragen. Niet alleen door het feit dat zij in de diverse teams de juiste sfeer wisten te
scheppen, maar ook door het aanwerven van nieuwe leden.

En dan eindelijk weer eens een kampioenschap.

Trekvogels 1 ongeslagen kampioen
Ten overstaan van een ongekend groot publiek heeft Trekvogels 1 zaterdagmiddag op het
Langepad in een vooral vòòr de rust in grootse stijl gespeelde wedstrijd, het kampioenschap
gegrepen. Het Zeeuwse Togo - één van de sterkste teams van de afdeling - werd gedurende
langere perioden met voortreffelijk korfbal overklast!
Voor de wedstrijd heerste er op ons zonovergoten terrein reeds een grote, wat zenuwachtige,
maar toch ook wel verwachtingsvolle drukte. Iedereen was er. Behalve de grote kern van onze
huidige leden ook zeer vele oud-leden, donateurs en vele anderen, die met onze club toonden
mee te leven.
Het verheugde ons ook bijzonder dat van onze ere-leden behalve Nico Dat ook Toon v.d. Berg
zich vrij had gemaakt om deze voor Trekvogels zo grote dag mee te maken. Nu, men heeft de
moeite wel beloond gezien. Trekvogels 1 heeft het resultaat van een jaar lang zware training
zonder voorbehoud op de grasmat gelegd.
Op 11 april 1964 kregen de spelers van Trekvogels 1 een diner aangeboden door het bestuur
van Trekvogels omdat zij het kampioenschap in de 3e klasse behaald hadden.

De Trekvogel
31 maart 1965
Welke broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes van 9 en 10 jaar willen korfballen in
een voor deze leeftijdsgroep te vormen pupillen-achttal?!?!
De laatste tijd is ons herhaalde malen gevraagd of er bij Trekvogels voor kinderen van 9 en 10
jaar ook gelegenheid tot korfballen is. Nu blijkt dat daar interesse voor is, willen wij natuurlijk graag
de meisjes en jongens van deze leeftijd in onze vereniging opnemen. Wij hebben daar dus direkt
werk van gemaakt en nu hebben er zich al een paar opgegeven.
Leidsters voor deze groep, die dus pupillen gaan heten, zijn er ook al, dus wij zouden zeggen:
Meisjes en jongens, hebben jullie broertjes of zusjes, vriendjes of vriendinnetjes van 9 en 10 jaar
die ook graag op het korfballen willen komen? Bel dan op naar mevrouw Bolderdijk, mevrouw
Euser of mevrouw De Wit. Zij zullen de namen noteren, dan kunnen zij achttallen vormen (want
pupillen spelen in achttallen).
Er moeten voor de pupillen speciale (kleinere) palen gemaakt worden. Weet men soms iemand
die daar voetstukken voor kan lassen? Misschien een vader, oom of broer? Wij zouden graag
alles gauw in orde hebben, dan kunnen de pupillen, nu het mooier weer wordt, ook gaan spelen.
Bel dus één van bovenstaande mensen en de pupillenafdeling wordt gevormd!

In De Trekvogel van 1 juni 1966 lezen we dat het voorstel tot wijziging van de Statuten aan de
ledenvergadering wordt voorgelegd.
De nieuwe Statuten worden in zijn geheel voorgelezen door de voorzitter. L. Grootkerk vraagt
naar artikel 1702 Burgerlijk Wetboek. Ook dat leest J. v.d. Meijden dan voor. De Statuten worden
ongewijzigd goedgekeurd. Hierna wordt dan tevens besloten dat de Koninklijke Goedkeuring zal
worden aangevraagd.
Ab Starink
Deze statuten vervingen onderstaande oude statuten.

In het jaarverslag van het seizoen 1965/1966 staat
Het allereerste
JAARVERSLAG VAN DE PUPILLENCOMMISSIE
in de geschiedenis van Trekvogels.
Gelukkig viel de gedachte van de RKB, dat men nu in navolging van bijvoorbeeld de Haagse
Korfbalbond, ook wel eens een pupillen-afdeling zou kunnen starten, samen met het moment
waarop wij bij Trekvogels een beetje met onze "eigen kweek" omhoog kwamen te zitten. Immers,
de kinderen van onze al wat oudere leden, werden mee naar het veld gereden vanaf dat ze 2
weken oud waren en dus niet beter weten of zij waren ook "Trekvogels", kwamen nu op de leeftijd
van: "Pa, wanneer mag ik nou meedoen?" Waarop Pa moest antwoorden: "Als je 11 jaar bent."
Maar nu bij het begin van het SEIZOEN 1965-1966 konden sommige Trekvogels-Pa's en -Ma's
al ineens zeggen: "Nu je 9 (of 10) bent, mag je meedoen."
Zo werden met nog enige vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en zusjes van andere leden, 2
Pupillenteams (van elk 8 spelers: 4 jongens en 4 meisjes) gevormd. Toen er nog wat jongens
bijkwamen, vormden we nog een 3e achttal.

Na enige discussie in de jaarlijkse RKB-vergadering, waar de heer Bolderdijk duchtig het
Trekvogels-standpunt, 2 vakken, na 10 minuten wisselen en lage palen, verdedigde werd er
besloten tot: 2 vakken, speeltijd 2x20 minuten, na 10 minuten wisselen, maar hoge palen van
3.50 meter.
Want overduidelijk is gebleken dat, een enkele uitzondering misschien daar gelaten, 9- en 10jarigen inderdaad niet rijp zijn voor SPORTBEOEFENING. Zij willen alleen nog maar spelen. Het
is de pupillenleiders bijvoorbeeld opgevallen dat de kinderen bijna niet nakaarten over de
wedstrijd, noch bij overwinning noch bij nederlaag. Het "spelletje" is dan uit en zij richten zich weer
op iets anders.
Hieronder het bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant met een stukje van de nieuwe
statuten.

En de Koninklijke goedkeuring kwam er ook maar ziet u wat ik heb gezien?

