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Dit boek kwam tot stand m.m.v.
Piet Hol
Eveline Elte
Jannie Thiel
Lex van den Berg
Fotolitho Boan
Drukkerij Casparie
Boekbinderij Albracht
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Ten geleide
i

I,

l
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Een jubil-eumgids uitgeven bij een jubileum is gebruikelijk,
zeker als een vereniging 40 jaar bestaat.
Hoeveel ¡¿erk hiermee gemoeid is, zu11en meestal diegenen beseffen,
die deze zorg op zich hebben genomen. Gelukkig is onze club een
vereniging met een rijk historisch verleden, met vele hoogte- en
díepËepunten, \,raarvan jammer genoeg weinig of helemaal geen
geschiedschrijving bestaat .

I'Iij a]-s commíssie \.{aren zeer gelukkig, dat er in onze vereni-
ging íemand bereid was, hieraan wat te willen doen; deze man in
de persoon van Harry Bergsma heeft tijd noch moeite gespaard om
deze geschiedenis boven hrater te krijgen en om deze jubileum-
uitgave op papier te zetten. Vele dagen heeft hij rondgesnuffel-d
in de archieven van een bekende krant uit Leerdam en bij de
K.N.V.B. in Zeist. De door hem op papier toeverÈrouwde geschiede-
nis berust op betrouwbare feiten en daarom heeft zijn verslag een
belangrijke historische waarde voor oÍrze vereniging.

Met enige trots bieden wij U deze geschiedenis, rijk geiLu-
sËreerd met vaak unieke fotors, aan in deze jubileumuitg.ave.
hlij willen de heer Bergsma samen met zijn.vrourir bedanken voor het
vele werk dat ze voor deze jubileumuitgave hebben verricht.
In onze dank wiLl-en wij ook onze adverteerders en al diegenen die
in welke vorm dan ook hebben bijgedragen tot het uitgeven van deze
jubileumuitgave betrekken; zonder hun sËeun was dit niet mogelijk
ge'weest.

Ook hebben wij gemeend ruim aandacht te moeten schenken aan het
vooroorl-ogse gebeuren \^retende dat wij hiermede veel oudere leden
onder ons een plezier doen.

Tot sLot spreken wij de wens uit dat wij velen onder U hebben
verblijd met deze uitgãve en dat hij nog jaren een dierbare
herinnering mag blijven aan een sportieve betrokkenheid bij de
V.V. Tricht .

De samens tel I ers Jub ileumgids
G. v.d. Bergh
L. Hoenson
M. Toonen
P. Ho1
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Glubvrienden,

Het lang-ver¡,rachte jubíLeum staat voor de
deur; nog enkele dagen en het 4O-jaríg
bestaan van onze vereniging gaat, en dat
rnag ík rustig ste1len, uítgebreid gevierd
worden.

De voetbalvereniging Tricht werd opgericht
ín L944 door een groep enthousiaste mensen,
die de smaak van het Trichtse voetbal-
gebeuren van voor de oorlog nog te pakken
hadden. Die eerste aarlzet heeft geleid tot
een 40-tal voetbaljaren, die niet meer zijn
Ìdeg Ëe denken uit de Trichtse gemeenschap. Een club, die duide-
f-ijk haar functie vervulde (en nog vervult). Een club waar door
de jaren heen een stroom van mensen, zowel oud als jotg, zíjn
opgevangen en beziggehouden
Oå-grouí van de voãtbalv.reniging Tricht heeft ook met zich mee-
gebiacht, dat we niet a1leen bekendheid hebben gekregen in de
gemeen¡e en naaste omgeving; ook regionaal en daarbuiten telLen
we zeker mee.

De mensen, die ín L944 het initiatief genomen hebben om de voet-
balvereniging op te richten zijn met niets anders begonnen dan
een goede-*.ttt.titeit.; met lege handen, maar wel- met een juiste
instãl-ting wisten ze de bal aan het rollen te krijgen. Door een
verhuizíng van nabij de Steenoven, zitten we thans op een sport-
complex Crayestein aan de Middelweg.
I,{enãen b1íjven er naÈuurlíjk aLtijd, zoaLs trainingsvelden en
meer bergr,ri*t", naar toch kunnen \üe nu na 40 voetbaljaren trots
zijn op ons complex meË vooral- ons fraaie clubgebouw'

De vereniging speelde en speelt nog steeds het echte amateur-
voetbal. t-tet-aià instelLing en dankzíj ð,e medewerking van vele
vrijwiL1igers, hebben we door de jaren heen-een gezonde club
opgåbouwdl nopelijk zaL onze vereniging dat in zijn veranderde
samenleving nog lang kunnen blijven.
De voetbal"hístorie van Tricht gaat verder terug dan 1944; ver
voor de oo1Lo9, in 1919, roLde de bal voor het eerst; maar door

gebrek aan fínancië1e middelen moest helaas in 1939 een eind
komen aan 20 vooroorlogse Trichtse voetbaljaren'

zonder verleden heeft een club geen Ëoekomst. Laten ¡¿e met zrn
allen aan die toekomst werken. Al-lereersÈ oP korte termijn' De
jubileum-commissie heeft de afgelopen jaren (in 1982 hebben ze
de eerste aa',zet gegeven) bijzãnder veel werk verzet en is erin
geslaagd een uitgãbreid feestprograrnma samen te steLlen.
Een feestprogramna voor elk wat wiLsl

Laten we met ztn allen genieten van al die festiviteiten. Een
jubileum is op zich geen uniek gebeuren, maar door het met zrn
átt.o te vierän, kunnen rite er iets unieks van maken, zodat we

later terug kunnen zien op een 4O-jarig bestaat dat goed en
waardevol was.

De "Oudejaarsavondtt is op 29 mei en op 30 en 31 rnei, vierentwin-
tig uur voetbal . Dan volgt er t\^tee weken lang een f eestprogranma
*eã al"s afsluíting op 9 juni de fauril-iedag en grote feestavond.

Het kan niet anders, diL jubileum zal een waardige plaats gaan
innenren in het 4o-jarig bestaan van onze vereniging. I^Iij a1s
1eden, donateurs en begunstigers zuLlen daar borg voor staan.

Jan van Arkel
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Proficiat, de bal r,\reer te laten rol|en. Met andere woorden, ervoor Le zotgeît
<Iat voor een groot aantal mensen, waaronder vele jongerenr sport
en ontspanning mogelijk is.

Gaarna maak ik van de mij geboden gelegen-
þeid gebruik, om bestuur en l-eden geluk te
r4rensen met het 40-jarig jubileum van hun
voetbalvereniging "Tricht" .

Op 3L mei 1984 is her nl. 40 jaaf geleden,dat de voetbalvereniging "Tricht" door
enkele "dorpel-ingen"',in het leven werd
geroepen.
I,üie had ín L944 durven dromen, dat men
eens de beschíkking zou hebben over het
sportcomplex ttCrayesteintt aan de

Ik spreek de hoop uit, dat u¡¿.voetbalvereniging nog vele goede
en sporËieve jaren tegemoet gaat en ik wír besluiten, bestuur,
leden en a11en die zich aan de voetbalvereniging "TrichË" verwantvoelen, een succesvol en gezerríg jubileurnfeest toe te \^renscn.

Met vriendelijke sportgroet,

G .trù. Baris

Middelweg te Tricht en dat het aantal leden zou uitgroeien toteen aantal van ruim 400?

Het was in 1-980, dat ik het genoegen had, het nieur¿e clubhuis
c.a. te mogen openen.
Ik mag we1 zeggen, dat deze opening voor mij een bijzonder
karakter had, omdat de bouw van het clubhuis geheel door zelf-
werkzaamheid tot stand kwam.
Hiervoor heb ik veel bewondering en ik denk, dat iedereen, die
de voetbaLvereniging "Trichttt een warm hart toedraagt, hierop
bijzonder trots mag zijn.
Het viel mij toen - tijdens de bouw van heË clubhuis - op, dat
er onder de bouwers een enorme verbondenheid en enthousiasme
heerste. Is dit niet het kenmerk van uv/ vereniging?

Natuurlijk is het voor een club erg belangrijk, dat het bestuur
goed functioneert. Ik ben van mening, dat dit ten aanzíen van de
"Groen-!ùitten" het geval is. Dat voel je en merk je aan de sfeer,
die er onderling is.
Ach, natuurlijk heeft men ook zijn "ups en downs" gekend, ik denkdaarbij aan het plotselinge overlijden van de voorzitter en na-tuurlijk b1-ijven er Ìüensen. Maar de,teleurstellingen zijn geîncas-
seerd zonder de goede clubgeest aan te tasten.
Het voornaamste is, dat de sport een belangrijke plaats blijft
innemen en dat de bereidheid van met name bestuursleden, lelders,
begeLeiders en andere leden het iedere zaterdag urogel-ijk maken,
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Uoorzitter KNVB/Dord recht

VANAF.....VEERTIG?
Uw vereniging viert ¿ít jaar een jubileum,
Veertig jaar bestaat de club. "Nou.,. en"
denken velen dikwijls. De vereníging heeft
toch leden? Er komen er steeds weer bij. Er
wordt toch elk seizoen gevoetbald? Dan word
je toch vanzelf ouder en ook veertig jaar?
Natuurlijk is dít \¡/a€r. . . maar toch...?
Vooral dat woordje "vanze1f" wordt door
velen nogal eens onderschat. Vooral de
laatste jaren, met a1le respect voor dettrderkers" van het eerste uur, is vanzelf
ouder worden als vereniging ""tt ,ããI-ãIã gepaard gaat met veel
werk, ínzet en soms ook zorgen.
Veel mensen, bestuurs- en conrnissieleden en vele anderen moeten
in het belang van de vereníging veel inspanning leveren. De leden
verlangen veelal, dat alles naar behoren en toË tevredenheid
functioneert. De inspanning wordt toch wel met graagte geleverd.
Maar toch... vanzelf gaat het níet. Daar zit een st.uk werk in,
een st,rk rilstããhf, een volhouden, dat we1 eens hardop vermeld
mag worden. Ik heb daarvoor veel respect. En ik begrijp best dat
de animo ook wel eens zakt. Met des te meer respect zie ik dan,
dat het bestuur toch weer dikwijls velen \,üeet te activeren om
"v/erk" te doen voor de eigen club. Zo bLijft de vereniging in de
volle zin van het woord "eigen werk".
V.V.Tricht 40 jaar; is zeker een reden om dít uitbundig te vieren.
In a1 díe jaren hebt u met elkander kans gezien een toonbeeld te
zijn van saamhorigheid en vriendschap. Onder elkaar en naar buiten.
De lichamelijke én geestelijke gezondheid van de jeugd is bij
"TRICHT" op goede en verantwoorde wíjze behartigd.
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de (jonge) jeugd

O"I uoor uu/ geze//ív
etentie

7r

-//d.¿á¿.
Kerkstraat 14

Trichr - Tel. 03455 - 3008

eens te vragen om eens te
jul1ie door anderen wordt

letten r^tat er in jullie vereniging voor
gedaan orl je sport te kunnen be<lrijven
graag wil.op de manier zoaLs je dat

Het bestuur van de KNVB-afdeling Dordrecht en de medewerk(st)ers
van het Bureau feliciteren u van harte en \^Tensen u een fijn jubi-
leum en het goede voor de toekomst toe.

Dick Jonas, Voorzitter KNVB/Dordrecht
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Zo begon het...

"ALTtiey' is opgeri.cht een uoetbaluez,eeniging gerammd TW, zijnde
T z,i cVtt s che V o e l;b aLu e re eni g tng " V o o zt s aar t s I t .
Deze uez,eeniging heeft uan den WeL.Ed.Heey" Vey,steeg l;e DeiLgratis een tey'redn geknegen, geLegen bij de steenfabr,íek uan
genoemde Vteey,.
De Ðev,eeniging teLt needs 24 Leden. Het is oooy, de uey,eeni.gíng
te Ltopen, dnt de ingezetenen üan deze gemeente de uereeniging
zooteel mogeLíjk steunen, zoodal; de üey,eeniging uooz,tgang kan
uínden, dan kunnen ue hier ook nog eens profil;ey,en uan de edeLe
uoetbalspoy,l;. tl

Als oprichtingsdatum is bij de KNVB B juni 1919 geregistreerd.
Hoewel "TVV" (later gelroon "Trícht" genoemd) in 1939 ter zielegíng, is het duidelijk dat er een fundament \^/as gelegd, !üaaropín L944 het huidige "Tricht" werd opgericht.

Het ttTVV"-elftal van het eerste uur
Van links naar rechts
Achterste rij: scheidsrechter Blok1 and, Jan Kemp, Jan l^lil1em Key,

Herman Kuiper, Jan K1are, I{i11em tr^Ieergang.
Midden : Henk Harting, Manus van Ewijk, Mies trrlitte.
Voorste rij : Driekus van Erkom, Leendert I^Iiskie, Janus Verwey.

t2

De geschiedenis van de v.v. Tricht

De Jubileumcommissie heeft mij verzocht de belangrijkste gebeur-
tenissen van de afgelopen 40 jaren van onze voetbalvereniging
eens op een rijtje te zeLten. Aan dit verzoek heb ik graag vol-
daan. Toch kan ík de voor-oorlogse període van "Tricht" niet
buiten beschouwing laten. Irrners, de oprichters ín 1944 \.{aren
dezelfde lieden, die in 1939 heL "oude" Tricht ter ziele hadden
zien gaan; men speelde weer bij de steenfabriek, waar men voor
de oorlog ook gespeeld had, ja zelts de clubkleuren groen-wit
bleven ín L944 dezelfde. Bovendien hebben onze oudere leden in
de voor-oorlogse periode actief aan het voetbalspel deelgenomen
en daar veel heri-nneringen aan overgehouden.

Ik heb dit overzicht dan ook in twee delen geschreven, nl. "Hetvoor-oorlogse Tricht" en t'40 Jaren Trichttr.

13

Velen van u weten dat de vooroorlogse
voetbalverenigíng de voorloper is ger^reest
van de huidige V"V. Tricht. Aan het einde
van de eerste wereldoorlog trapten jonge-
lieden op de "Zandkuil" bij de Meersteeg
hun balletje. En daa:: is dan ook de basis
gelegd voor het voetbalspel in Tricht.
Daar begon hetl
Herman Kuiper, Ab Berendsen en I^Iillern
tr^Ieergang besloten een echte voetbalvereni-
ging op te richten.
In de "Geldermalser" van vÍoensdag 18 juni
1919 verscheen toen het volgende bericht:

d',"n

t'.
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Herman Kuíper, machinist bíj de spoorwegen, ¡¿erd voor de eerstewereldoorl0g van Nijmegen naar Geld"r*"I""r overgeplaatst. MetAb Berendsen en l¡Iirlem-weergang hee-ft hij de stoot gegeven, dieertoe leidde dat op g juni 1919 de "1,yy'," (fri"f,t""he Voetbal_vereenigíng Voorwaarts) werd opgericht.Gedrieën vormden zij het eerstå bestuur. Herman Kuiper werdvoorzitter, Ab Berendsen secretaris en wi1r"* w."rg"ng beheerdede financiën. Met name Herman Kuiper \¡/as een ¡ã"trr,rr¿"r van for-maat' rn de Gecombineerde stond vele jaren later - nr. op zater-dag 9 april L966 - een interview afgeãfutt met de voetbalpionierde heer A.p. van Ríjswijk, oud-spelãr van de Batouwers en GVVuit Geldermalsen, waarin deze o.a. zegt:
t.tDe uedstz'ijden tegen Ttdcht Lûaren steeds d.e ltoogtepunten t)anhet sedzoen. ze vtad.d.en d.aaz. toen Herman Kuipen aLs uooz,zittey,en ,anuoez'dez'- Hij speelde eez,st bij ons ii útà""maLsen, loàokon in her; eez'ste -to'ch ,t,et goed 

^nZno^nr-. 
" H;;";" toen naa,T,i'cvtl; gegdan en vteeft dø.ar. "r,och ueL ueeL "r.Ln" gevtad.. Hrj d.eed.ev, Lteel ueel en by,acht d.e eLub een stuk uoot"uùt,tl

I. Het voor-oorlogse Tricht
Herman Kuiper

Het allereerst e seizoen

De eindstand was: Sparta II
Zalt-Bonrnel II
GSV
LSV II
TVV

l4

rn 1921 werd Herman Kuiper benoemd in het bestuur van de Brabantsevoetbalbond; een functià die híj tot 1927 heeft r¡/aargenomen.
ï"y"-"" ís hij jarenrang gemeentáraadslid geweest in Buurmalsen-Tricht.
opvallend is, dat de vereniging aanvankelijk onder de naamttvoor\nraarts", later als ttTvürr ãn tenslotte als ,Tricht', aan decompetities deelnam.

Een foto uit + L920/792I

V.1.n.r.: scheidsrechter, N.N., A.P. van Rijswijk, J. Klare,
Herman Kuiper, H. Lam, Manus van Ewijk, J.W. Key, I^Iillem Ialeergang,
Mies trnlitte en ervoor keeper W. Verwey.

Het elftal zag
uit: doel :

achter:
midden :

voor :

er in het eerste seizoen in het algemeen als volgt
Lokhorst (of L. I¡liskie)
Janus Verwey, Driekus van Erkom
Mies Inlitte, Manus van Ewijk, Aart van Arkel
Jan Kemp, Jan Klare, Herman Kuiper, Jan trrlil1en Key
Inlillem lleergang

De allereerstc wedstrijd (een vriendschapperijk duer) speelde menthuis regen "Klein ruraai rapper" uir c"l;;t;;;'op zo juli 1919.Helaas is de uitslag rnij niãt bekend.
In/at de prestaties gedurende het eerste seizoen rgLg/rg20 betreftdeze waren níet best. Men werd ingedeeld in de 2e klasse (een 3eklasse bestond er toen nog niet) van de Brabantse voetbalbond entrof daar de volgende tegãnstanders aan: GSV (GeIdermalsen),Zalt-Bonnnel IT, LSV II en Sparra II (beide, .rìi Leerdam).

Het één-j ari.q bestaan

Op 13 juni 1920 herdacht TVV met seriewedstrijden haar één-jarig
bestaan.
In de Geldermalser van 19 juni 1920 r¡erd het volgende vermeld:

"ts Mongens L)eren de eLftallen door, één dev, bestuuz,sLeden uan TW
l;oegesproken en aerd hen Ðez,zocht, uaav, de ternperatut,tr de gemoede-
ren aL spoedig üerm zou doen uoz,den, aLLe aLcohoLhcuÅ.ende dTanken
l;e ueren, opdat geen uankLanken zouden uoz,den geVtoord bij het één-
iarig besl;aan oan TW. De uedstv,ijden zijn scLtittez,end gesLaagd;
men kon ueL merken, dat TW Leden heeft met organisatíeuey,mogen,
mensehen díe iets tot stand kunnen bnengen. )ok Vrier ís een woord
uan Ltulde op zijn pLaats aan hen., &)e TW in de geLegenVteid st;eLde,

15
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zich zoo te ontplooien, nameLijk de eigernav, Ðan vtel; tev.z,er,n. En
o-ok ni3t te uergeten d.e muziekuev,eni.ging tt)z)Dtt, ueLke des mid.d.ags
de uedstv'ijden opluistez,de. EnttLesl; besttt een uoov,d uan d.ank aanden weL.Ed.Achl;b.Heev, Bu.r,gemeester,, die met zijn r;oesternming l;otltet houden Ðdn dit spontfeest rw in de gelegenheid. stelde, om te
Lal:en zien, dat een spontfeest nel; muzt ek op Zond.ag zeer gâed. mo-geLijk is, zondey, dat ienand ey, zicht aan beTtoefl; te ergeobn; erts genoten op gepa.ste mant)ey,.tl

De uitslagen van de seriewedstrijden, waarvoor enkele sterkeelf tallen uit de omgeving \47aren uiËgenodigd, luidden:
Sparta I (Leerdam) - Amical (fíet) Z-OVriendenschaar - Hercules (tiel) :-fAmical - Hercules 3-0Sparta - Vriendenschaar 1-0

De eerste promotie en terugval

Het. seizoen r92o/21 was een florissant seizoen voor TVV. Met dekomst van Henk, Jan en vooral Johan (pit<t<ie) Blom was de ploegaanmerkelijk versterkt .
op zondag 6 februarí L92r behaalde TVV voor de eerste maal in haarbestaan het kampíoenschap, door sparta rrr uit Leerdam met 2-0 teverslaan. Dit tot groot verdriet van de vele in Tricht aanwezigeGsv-supporters, die de kampioenskansen van hun GSV in rook zagãn
opgaan. Promotie naar de le klasse was het gevolg.
Tot 1924 speelde TVV in de le klasse van de Brabantse Voetbal
Bond. fn dat jaar: schreef Jan Hagel, die regelmatig het over-
zicht van de Brabantse Voetbal Bond schreef, in de Geldermalser
van zaterdag 7 juni over de afgelopen competitie o.a.:
tt)ok ual; de quaLiteit bel;y,eft; uas Vtet dit jaaz, geen sueees. Werdy'tet seizoen ingezet mel; een maæimum actntaL eLfl;alLen, in den Loop
eruan zijn ez' heeL uat uey,dtsenen. U¿t de 1e klasse rnel; minder
dnn 1;uee, nL. Ke&)c\tem en Tz,icht, ueLiswaaï, de zuakke zusjes,
maav, l;och cLubs, die zicLt dooz, eígen ky,acht in onze Ttoogste afde-
Ling hadden geuez,kl;. "
Spelersgebrek, mede veroorzaakt door heL feit, dat vele spelers
in dienst moesten, was de oorzaak dat Tricht het een jaar (19241
7925) zonder competitievoetbal moest doen. De club werd echter
niet opgeheven.

De eerste groen-witte vl ag

fn het seizoen L925/26 komt Tricht in het competitievoetbal terug,

t6

Het elftaL ín L925

: G. v.d. Pol, H. Lam, P. Blom, H. B1om, H
: A. van Arkel, van Kranenburg, A. Kerkhof
: J.I^l . K"y, Chr. Kuiper, J. Blom

' jj. rr.

achter
midden
voor

Kuiper

doch moet dan ín de inmiddels opgerichte 3e klasse van de Brab.V.B.
helaas opnieuw beginnen. Het werd een goed seizoen. LSV 3 werd
kampioen, hoewel deze vereniging in Tricht met 3-2 verloor. Tricht
eindigde op de derde plaats, een plaats die ook recht op promotie
met zich meebracht.

Op zaterdag 3 juli L926 vermeldde de Geldermalser naar aanleiding
van te spelen seriewedstrijden in Tricht:
ltBegunstigd doot, goed ueer,, netren Zondag 27 iuni de serieuedsl,z,ij-
den uan TW een q.anüang. Met een toepassend uoord opend.e de und.
uoov,zittev, Vu,.u,As deze wedstrijden, uaarb¿j h¿j namens het bestuuy
de Leden hulde brachtt uooy, het ueLe uerk, dal; zí.j in de Laal;ste L4
dagen hadden uery.icht en sprak den uensch uit, dat &it gedtæende
het uerLoop der wedstníjden ook het geual zou zíjn.
Hí,erop bood mej. Theodora Kw)pez, mede nønens Lla,ar r,zßje een groen-
zaitte uLag aan onder de uoLgenãe toeapnaak:
GeacLtt bestuur.. fk zie u ueL niet aLLen bijeen. Ik ueet, dat uelen
door pLt cVtl;en eLdev,s zíjn. fk meen echl;er,, dal; 1;hans het ogenbLï.k
gunsl;ig is u een kLein geschenk aan te bieden, uey'üaay,d¿gd door
mijn zusje en nn,j. Gz.oot ts de uaarde niet, ik Vtoop ec\tter dnt de

t1
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Een sroeo sDelers uít + 1925

V.1.n.r
Achterste rij Herman Lam, Gijs v.d. PoL, Aart van Arkel,

Herman Kuiper, Ab Berendsen, Jan ülillem Key,
Jan Blom, Han Berendsen
Barend Filippes, A. Blokland, Jan de Heus, Jan
van Lienden, I,{í1"1em v.d. Water, Leendert Laponder
Henk Blom, Aart Kerkhof, Pikkie B1om, Chris Kuiper,
de Schinrnel- (Van Kranenburg), Krul, Cees de lüit

TricVttsehe VoetbaLuer,:eenigí.ng ond.er de kLeuy,en üan deze uLag, ueLke
haav, zoo Lief zijn geuorden, nog uele oüetuínningen zal mogen be-
haLet't, en de Leden zich ondey deze uaan eendz,achtig achter haav,
bestuuv, zuLLen schaz,en tot bLoei ïan de uereendgíng.'l

De iaarversaderine ín L926

eeníging oi'ë2. ueeL speLmatez"iaaL. De aftredende bestuw,sLeden
uerden aLLen Vterkozen, teruijL aLs nieu?ie bestuuv,sLeden uez,den
gizkozen J.II. Key en A. Bev,endsen, zodat het bestuur thans bestaat
uit A. Berendsen, uoorzi'bter, H. Kwiper,, aecr.-penníngmeester,
J. BLom" G. u.d. PoL en J.li. Key contnissarissen. De uerdev,e conrtrus-
síebenoenn ngen en r.eglementshez,z'íeningen uerLiepen uLot; het was
ianrner dnt aan het einde de z.ust en goede geest nog euen uey,stooyd
Llerd doov, enkeLe duansdnijuers. TW zou goed doen deze w)t haar
midden te ueruijdez,en; zij schaden het geVteel. I'laarschijnLijk zaL
het uoLgende jaar met tutee eLftaLLen in de Bv,ab.V.B. uitgekomen
üorden,tl

Aldus een bericht un de Geldermalser varL zaterdag 18 sepËember
1926.

Terug in de le klasse van de Brabantse Voetbal Bond

In april 1927 ntoest de wedstrijd Zalt-Bommel ll-Tricht de
beslissing brengen ínzake het kampioenschap van de 2e klasse. Na
een 1'1 ruststand liep Tricht tot een 1-5 voorsprong uit. Zalt-
Bornrnel kwam echter in de slitfase nog tot 3-5 terug, doch verder
líet Tricht het niet komen. Tricht werd kampioen en was in t!¡eejaar van de 3e klasse \¡reer naar de le klasse, die zij ín 1924
noodgedwongen moest verlaten, gepromoveerd.
De eindstand was:lfiddelste rij

Voorste rij Tricht
Zal t -Bomrre 1
LSV IIT
Culemborg II
TEC III
Theole III

II
10
10
10

2
0
1

1
2
2

7
7
5
J
2
2

1 16
314
4 11
67
66
66

25-I3
28-L5
24-22
T4-28
L9-t9
LT-24

10
10
10

ttZaterdng 11 Sept. j.L. hdeld de uoel;baLuez,een. ttTï,¿chtil ha.a,T
iaaruen-gadendng. uit de uez,sLagen uan seev.etayds en penníngmeester
bLeek dnt het sedzoen Lgzs/26 zeev guffistdg was uez,Lopen, u-et Leden-
taL, aanuankeLijk 20, is gestegen l;ot 35, de toetv,eding bedz,oeg 23,
bedankl; B, r,oyementen hadden níet pLaats. rn,d.e eompeT¿ue prâb.
v,B. 3e kLasse uerd de dev,de pLaats bereíkt, met eienueeL puntenals no. 2. Dankzij de ueLuíLLendheíd uan Meuv,. vensteegh te oe¿L
k-on thans den geheeLen zomev, oÐer een terrein beschdkt uord.en;jarwner dat het zoo sLeeht uatey, kan uey,dy,a,gen.
)o.k finang\eeL is goed gesLaagd, de inkomsten bedv,oegen f 820,51,
uitgauen f 685,94, batig saldo f L84,5Z, Door een gz,:oot-deeL 7sdít te danken aan de serieuedstnijden, Bouendden b"esehikt de uer-

Het tweede el-ftal, dat voor de eerste maal aan de competitie
deelnam, eindigde ín de 3e klasse met één punt op de laatste
plaats.

Het eerste seizoen in de le klasse (tgZl /ZA) heeft Tricht goed
meegedraaid. Een plaats in de middenmooË \^ras het resultaat.
Een iaarver ine in 1928

tt)p 22 Sept. j.L. hieLd de VoetbaLuereenígdng TW ttTy,ieVtttt haarjaanuergadering. De opkomst uan de Leden was urij goed. Na een
kLeí,ne z,edeuoering Ðan den Secr.-Pewr|ngmeestey, ouez, het wiet
meev aarnxemen üan een funetie dn het bestuuy dezer uer.eeniging,
ueLke n¿et-aannemen uooy, de Dey,eendging zeer zekey¿ een geuoeLig
oev'Lies beteekent, uend ook nog á,án en ander ouey. de financieeT.e
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1928

V.1.n.r.
achter : C. de I^Iit, H. Lam, P. B1om. M.C. Hol, H
rnidden : A. van Arkel, G. v.d. Pol, A. Kerkhof
voor : J. Blom, T. v. Glabbeek, J.ItI . Verwey

B1om, N.N

toestand gespz,oken. Gezegd kan uorden, dat de ,sereeniging TVV er
gunst¿g üooy,staat op dnt gebied.
Thnns bestaat Ttet bestut.rc uit de uoLgende pensonen: C. de Wil;,
uoov,zitter, A. Berendsen,secr., J. BLom, penningmeester, A. Ventey,
conrnissaz"ís uan materiaal. ll¿j hoopen dat 7te1; de üey,eenigdng
Tz,ichl: niel;l;egenstaande |rct uerLies" dooy, hel; bedanken uan de Vteey,
Kuiper,, toch ín groet en bloeí moge bLijÐen toønemen. Wij løopen
tenmínste, fut aLLe Leden üqn TW trouu zu.Llen medeuerke4 en eL-
kandev, heLpen aLs het nooddg 'is .tl
Aldus de Geldermalser van 29 september 1928

Aan het einde van 1928 is Herman Kuiper weer tot onze verenigíng
toegetreden.

De overgang naar de NVB

Het seizoen 1928/29 beéindigde Tricht met het kampioenschap van
de le klasse en promoveerde naar de NVB (Koninklijke ontbrak nog).
Hoewel mij geen eindstand bekend is, kan ik u we1 de tegenstanders
van dat seizoen geven, nl.: Zalt-Borunel II, Vríendenschaar IV,
Haaften, Spart.a III, TEC III en Culemborg II.

20

Het e1ftal dat de promotie bewerkstelligde was als volgt opgesteld:
doel : Tonny van Glabbeek
achter : Jan Blom, A. Verwey
rnidden : Aart van Arkel, Gijsv.d. Po1, Aart Ke.khof
voor : Cees de I^Iit, Johan (pitt<ie) Blom, Jo van Mourik,

Cathrinus Hol, Henk Blom

In hetzelfde seizoen, het ledenaantal was gestegen tot ruim 60,
heeft Tricht voor de eerste maal met een derde elftal aan de com-
petitie deelgenomen.

Een foto uit 1929

V.1 .n.r .

achter : C. de Wit, Joke van Mourik, Pik B1om, C. Hol, Henk Blom
midden : Henk Lam, Gijs v"d. Pol, Aart Kerkhof
voor : Jan Blom, Chris Kuiper, J.Intr. Verwey

De overgang naar de NVB

Het seizoen 1928/29 beëindigde Tricht met heË kampioenschap van
de le klasse en promoveerde naar de NVB (Koninklijke ontbrak toen
nog). Hoewel mij geen eindstand bekend is, kan ik u wel de tegen-
standers van dat seizoen geven nl.: Zalt-Bonmel II, Vriendenschaar
IV, Haaften, Sparta III, TEC III en Culemborg II.

2t
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De periode 1929-1939

Deze periode is we1 de meest succesvolle periode geveest, die de
VV Tricht heeft meegemaakt. Acht seizoenen achteréén in de 3e klasse
van de KNVB, plus twee seizoenen in de 4e klasse.
wat de sportieve prestaties in deze periode betreft, verwijs ik naar
de rubriek "Eindstanden door de jaren heen", elders in dit boek enwil ik mij beperken tot de meest opvallende feiten uit deze periode.
Bij de overgang naar de (r)Nvs moest Tricht, wat ds accommodatie
betreft, voldoen aan de (strengere) eisen van de (f)NvS. Oit resul-teerde in het feit dat men een geheel nieuw speelveld in gebruik
nam. Dit nieuwe terrein 1ag langs de dam, die thans nog loopt van
de Lingedijk naar "Ruga".
ttA.s. Zondag opent de uey,eeniging ttTr¿cLtt,t haay, nieu.¿-ingenicht
tenre'Ln, dit zaL met eenige pLechtigheid gebeut,en. De ouergang
rutaz' de NVB, na vtet beLtaLen uan het kanpioenschap in de eez,ste
kLasse Brab.v.B. zal met vtet: inv,icvtten uan ddt tev,v.eín tLLans een
feil; uorden en htermede mogen uij deze üereeniging ueeL geLuk
uenschen. Het ís een h.eeLe prestal;ie om in een klbin dozpje het
zooüeï, l;e bz,engen, l;e meez, als men zonder eenige fínancieele of
mov,eeLe steun aLLes zeLf in oz.de moet brengen.Wii zuLLen nl,L mq.a,T Vtopen, dai; de pubLieke beLangstelLing nog aatgrooter uoy,dt en dat ueywachten uij ook ueL nu met de ouergang
naaz' de NVB de ued.stz,ijd.en ua.n een betez: gehalte zuLLen uoy,d.en.

'tUadat Vtet l;ey,z,ein officieeL geopend is, heh¡elk zøL geschieden
ten ongeueez' kuaz't uooz, 3 uuz,, zaL Ty,ícltt I een uedstrijd speLen
tegen de uev'eenì.gíng tt4oLlandtt utl; lJtnechl;, een zeer sl;er.ke hleste-Lijke 3e kLassey,.
Het. elftaL uan Tz'icht zaL als uolgl; samengesteld uoz,den:
doeL : T. uan GLabbeek
achtey, : J. BLom, A. Vezweg
nndden : A. uan Az,keL, G. u.d. PoL, A. Kez'khof1)oov, : C. de l,/it, J. Jensen, Píkkie BLom, C. IIoL, H. BLom

wti vtebben dezer d.agen een kt jkje genomen op Ttet nieta,t i.nger+chl:e
l;evryein en beuonden dat ey, VrceL uat uey,bel;end ds, een prachtig
nieuu kLeedLokaaL en een fLdnke afnastering om het speelueld., het

De heer en mevrouw Alberda zijn hun zoontje behulpzaam bij de
opening van het nieuw-ingerichte veld.
Links Herman Kuiper, rechts Ab Berendsen.

naakl; aLLes een keutigen indruk en meenig hooger gerangschi.kte
uez,eentgtng zou uiLlen dat zij ouey zootn prima speelueLd kon
bescVtikken.tl

Aldus de Geldermalser van 3l- augustus L929.

Het was het derde veld <lat "Tricht" nabij de steenfabriek bespeel-
de. Het eerste was langs de Lingedijk gelegen, een paar honderd
meter voorbij de dam naar Ruga. Men ontving daar weinig toegangs-
geld want mcn kon de wedstrijden gratis vanaf de dijk volgen.
In L925 verhuisde men naar een veld langs de "heg", die langs de
Linge stond. Dit veld stond, vooral in herfst en winter, regel-
matig onder \^/ater. En daarom kwam er een terrein, zoals vermeld,
langs de dam naar Ruga.
Door in deze dam traptreden te maken, ontstoncl er een soort tri-
bune. Men sprak in die dagen dan ook van het "Trícht-stadion"'.
Inhet eerste NVB-seizoen 1929/30 werd "Tricht" ingedeeld in de
3e klasse D van de afdeling IV Zuíd. Een 4e klasse bestond in
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deze afdeling toendertijd nog niet. Het tr¿eede elftal speelde
in de 2e klasse Brab.V.B. en een víerde elftal deed zijn intrede
in de 3e klasse varr laats';genoemde bond.

Men kon ook zijn dorst lessen rond 19261

V.1.n.r J.I,r7. Key, Johan Kuiper, Theodora Kuiper, mevrour^r Kuiper-
Kuilman, Johanna Kuiper, Jan Kerkhof, A,b Berendsen,
Van Blitterswijk

Zo zag de accommodatie van "Tricht"ts derde veld er in de dertiger
jaren uit wanneer het \4/ater van de Linge zich had teruggetrokken.
Op de onderste foto ziet u rechts de dam die thans naar rrRugarr

loopË.

In november 1929 werd de heer J. Alberda (na het overlijden van
de heer Versteeg de nieuwe echtgenoot van mevrouvr Versteeg) be-
noemd tot beschermheer van rrTricht". Het gezín Alberda be¡¿oonde
het thans nog aan de Lingedijk gelegen "Huize Flandria".
In maart 1930 werd de heer trrl . Verwey te Tricht met algemene
steÍmen tot erel"id van de TVV benoemd.

Naar aanleiding van de competitie-indeling voor het seizoen 1930/
31 rneldde de Geldermalser van zaterdag 13 september 1930:

"IndeLing niewe cornpetitie 1930/31,
Ten opzichte uan deze indeLing kan gezegd u)orden, dat ddt geen
uerbel;ez,iytg uoor de uereewiging ttTríchttt 'ts uoov, uat de neisgeLe-
genLteid hetz,eft. AfgeLegd moeten uoz,den uoor deze 9 w)h¡edstrijden
rond 1000 km. Met 13 speLers aoydt dat aLLeen aan reisgeLd Í 227,50.t1

Men moest viermaaL naar Eindhoven (Picus, ESV, PSV 3 en Eindhoven 3)
éénmaal naar ZaLtbon¡nel, Valkenswaard (¿e Vatt<) en Boxtel en tr^ree-
maal naar Helmond (Helmond en Helmondia).

In het seizoen I93O/31 k¡¿am Tricht 2 uit in de 1e klasse Brab.V.B.
en Tricht 3 in de 2e klasse. Het ging goed met de groen-wittent

Onderstaand enkele opstellingen van Tricht-elftal1e,1 uit dat
seizoen:

Tricht 1 doel
achÈer
midden
voor

27

T. van Glabbeek
Jan Blom, Jan Bouw
Nijkerk, A. Kerkhof, C. HoL
C. de I^Iit, J. Jansen, Kuiper, Pikkie Blom,
Henk Blom

26
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In de loop van het seízoen verlieten Van Glabbeek,
C. Hol ttTrichLt' om ín Geldermalsen te gaan spelen,
taten van ttTricht" zeer beînvloed heeft.

W. van Schaik, A.J. Verwey
T. v.d. Mark, C. Kuiper, G. van Stuyvenberg
G. Reuvers, H. Kuiper, B. van Maurik, J. van
Schaik en J. Bouman

N. Blitterswijk
Joh. Kuiper, E. Blitterswijk
A. van Veldhoven, A. de Ridder, J. van Mourik
H. Key, T. v.d. Markt, Cupido (?), T. Rensel
en T. Blom

citatie" VV Vy,iendenscLtaar bood een pracLtl;tge Laan'tertak aan. De
Haz.monie 0Z0D bood een DerguLd ziLuez'en medadLLe aan. De heer
u.Rijsuijk spnak het besl;uur hcrrtelijk toe en b:"acht nlar Doren,
dat ttTv+c/tt't een uoov,a.(tnstaande plaats irtneeml; tn den fu'ab.V.B.
en d¿t jaar nog geen enkelen keev' mel; de strafcomrm,ssie 'in aan-
raking is geueest,tl

Zíehler een gedeelte uit de Geldermalser van \¡roensdag L7 februari
7932.
In hetzelfde artikel lees ik verder dat het duo Van Seumeren de
sËermning er goed in kreeg. De clou van de avond werd de opvoering
van "De voetbalclub van Knuppelveentt, dat wellicht de ouderen
zich nog zul1en herinneren.

Nijkerk en
wat de resul-

L932

V.1.n.r
s taand

midden
zittend

Tricht 2 doel : I^Iil1em v.d. I,rlater
achter
midden
voor

Tricht 3 doel
achter
midden
voor

Op 6 december 1931 brak Johan (pit<tie) slom zijn kuitbeen.
De Geldermalser meldde hierover het volgen<le:

"De uedstrijd 1;egen RtlB (Aood fu-t BLaau¡) l;e Bezooien, uaarin dit
ongeual pLaats had, is zeey' r,rut geueest. t'/í,j kurLnen met zekey,heid
zeggen, dat de w)1;uedstv,ijd tegen RWB een zaay,te bLact.zijde is ge-
uov,den in de geschíedenis uan ttTr¿clxttt. ALLes bLonk uit dooy, on-spor.tiuiteit. Toen namelijk dz+e Tricht-speley's ltun gebLesseey,de
makkez. nrtav, de kLeedkamer dz,oegen en hem zoo goed en zoo kuaad als
dat ging 7.Lt,eLpen, uond de schet dsy,echtey, het bLijkbaay, niel; noodl:g
den uedstrijd te staaken. Met zeuen speLers in tl; ueLd staande,
kostte Ltel; Tz,ichl; natuurLijk een goaL. Toen dan ook de schteids-
v'echtev, Bloemers aan deze oru)erkn¿kkelijke uey,tooning een eínde
maakte, kon RllB zich in een 5-0 oueywinning uez,heugen."

Op 8 februarí L932 vierde "Tricht" haar l2t¿'jarig bestaan met een
grote feestavond.

"De uoetbaLueyeeniging 'tTrLchtt' uierde uor,íge aeek Mcan&tg haan
lzL-jar¿g besl;aqn. 0m 8.L5 opende de 2e t:ooy,zil;1;ey, ü.StuAuenbeng
den feesl;alond, Tteette aLLe aaruezt,gen weLkom en besprak in koy,te
tt"ekken de gebeunteníssen uan de afgelopen 121 jaz,en, waanbijVij tot de sLotsom /,,ttam, dat Ty,icLtt een bLoeiende uoetbaLueyeenù-
gíng heefl,, uat LedentaL betreft, en riep den sl;erm uan de inuo-
Tlev,s Dctn Tz.icLtl; tn, opdcft ook financieel de uey,een. ín haay'
euem¡icLtt kan bLijoen. Hiey,na kregen de afgeuaaz,digden u()n uer-
schiLLende ueneenigingen gelegenLteid hun felt,citat¿es uil; te
brengen, Hiey,uan uerd gebnw)k gemaakl; door de Voetbaluez,een.
DWS Ev,ichem, HVV Htnwenen, VV Vy,iendenscLtaay, CuLemboz:g, Harmonie
0Z0D Trichl;, en het bestuuy uan den By,ab.V.B. bLj monde uan den
LLeev, u.Rijswijk. DtilS bood een bLoemstuk aan mel; de beste uenschenin de komende janen. HVV een bLoemenmand en een hay,teLijke feLi-

In juli 1932 speelde "Tricht" in Erichem een vriendschappelijke
wedstrijd tegen het in die dagen sterke TEC uit Tiel. Het duel
eindigde gelijk (4-4). Het elftal zag er als volgt uit:

J
C

J
J

Verwey (bestuurslid),
de I^Iit, P. Blom, l,l . v
v. Schaik, G. v.d. Po

. Lam, scheidsrechter,
t Hart, H. Blom. G. van Motrrik
G. v. Stuyvenberg

29

H

1,
Blom, N. Blitterswijk, A. Kerkhof

28
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doel
achter
midden
voor t t Hart,

De Geldermalser gaf op 16 juli L932, in verband met de op 17 j.u1i
te spelen vriendschappelijke wedstrijd tegen GVV te Geldermalsen
de volgende beschouwíng over de Trícht-spe1ers.
ttfn hel; doeL staat de nog jeug&)ge en uoor kont nog tn Vtet 3e
eLftal speLende BLil;tersuijk. Iemønd uaaruan ut:j zeggen kunnen,
dat hij zonder ueeL moeite een behoorLijk sch.ot kan peraey,ken.
Wat het backsteL betz.eft" het zuoegen en koydate speL uan Kerk-
hof en BLon is genoegzq.am bekend om da.ar nog iets tTtee? uan
behoeoen te zeggen. ALs de heeren eLkaqr uoLLedig üerstaan, zaL
hel; uoor de Rood Wítten een heeLe toer zijn hier d.ooz. te bz,eken.
AlhoeueL ue speLez,s aLs ttJokett pan Mou.yik, M. Btu,gens, BanN,
Jansen en Níekerk, alLen eci-Leden uan Trícht, te goed kennen omte üerüacVtten, dat er geen goals zuLLen uaLLen. ûp de haLf-Lí.rñe,
waav,¿n sï.nds enkeLe ueken d.e 2e-elftaLspeler Bouman ís opgenomen,
uerl;r,ozaien ue uoLkomen. Met de ttDíkke" aLs midhaLf, uorrnen de
haLfs een goed geheeL, rndts ze speLen aLs ue Ðan hen eez'der
gezien hebben. Links- en y,echtsbuiten, beirie goede kracltten, die
hun pLaats ¿n de pLoeg uolkomen uaard z.ijn. Echter onbey,ekenbaye
speLers, die, aLs ze hel; op hrLn Ltetpen hebben, dooz. niets en
niemand te houden zijn en dan goaLs bij seriets maken. ttpikkietl
als rnrduoov¿ en t'Bakkentjett aLs Linksbinnen, beide uateruLug,
gebruikmakend uan eLke geLegenheid om het; heiLigdom uan de keeper
hunnez, tegenstandey,s te dooz,boren enaLs sehakeL tussen ceni;em)ooy,
en v,echteruLeugeL de dooy,zel;ter Lam, ziehier het elfl;al dey,
Triehteynren. "
GW-Tricht eindigde, na een aan incidenten rijke wedstrijd, in
een 1-0 zege voor Tricht.
Dat ook ín deze jaren het publiek niet altijd even sportief was,
blijkt uit wat de Geldermalser vermeldde op zaterdag 10 december
1932, naar aanleiding van de wedstrij<1 Tricht 3-Geldermalsen 5(1-0) op zondag 4 december 1932:

t'Wii moel;en op deze pLaal;s nog eüen opmerken, dat hel; aLLey.rm,nst
goed is" dnt het pubLiek zích met speLers en Leidíng bemoeit.
Reeds eenige Zondagen geLeden uas de hoonen,Le houáing uan hel;
putbLiek, tegen een Tz.icht-speLer nog ueL, bijna ooy,zaak geueest
Dan onuevl<':ikkelijke incidenten. Doot, ltet tactische optreden uan
een bestuttt,sLid uerd één en ander toen in goede banen geLeid.
Het pubLiek bedenke ueL, dat 'liet zeer onaangena.am is uooy, een
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spelen, aartmerkingen op zijn speelt¡ijze te moeten aanhooren üan
onbeuoegde zijde. BeuaLt de uedstz,í.jd U niet, dan staat de ueg
naar Ltuis nog aLtijd uooy, tJ open en behoeft ïJ het één en ander
rn et te uergaLLen. Dat de supporters hun speLers aanmoedigetr, ís
aLgemeen gebrw)kelijk en bnengt de noo&ige uedsty,ijd-geest, maar
behoeft nog niel; te ontaar.den in ttaanhl,l;sen". Hel; moet in tl;
fatsoenLijke bLijuen, het geLdt hier geen hondengeuecht of iets
dez,gelijks, maar een karnp, uaarbij spoz,tiuiteit de eerste üey,-
eiscLtte is ,tl

Tn L932 kreeg "Tricht" haar Huishoudelijk Reglement.
Híerin stond o.a. de contríbutie. Die bedroeg voor werkende en
steunende leden f 7r2O per jaar, voor donateurs minimaal J 6100
per jaar en voor leden onder de zestien jaar f 2,40 per jaar.
Natuurlíjk kon men per rnaand betalen, dan waren de bedragen re-
specticvelijk J 0,60, J 0,50 en / 0,20 per maand.

In april 1933 besloot het bestuur, gezien de omstandigheden die
de crisis met zich meebracht, de entreeprijs voor haar eerste
elftal terug te brengen naar twintig centl
ttfn tt tsooy,jqav, 7932 ís de heer C,A. e. Lent (speLer pa,n V!,ienden-
sehaar. I), zoo beretdiliLLig de Tyícht-Leden te komen trqinen. Een
mooie geLegenlteid om ondev, aLleszçns bela¡ane Letdtng te oefenen."
volgens de Geldermalser van zaterdag 6 mei 1932.

De wedstrijden tussen Tricht en Geldermalsen (CW) werden meestal
gekenmerkt door onvriendelijkheden tussen spelers en toeschouwers
van beíde partijen. tr{aarschijnlijk vloeiden deze onvriendelijk-
heden voort uít een ongezonde concurrentie, die in beide dorpen
de boventoon voerde. Zo moest op 23 september 1934 de wedstrijd
Tricht-GVV bij de stand 1-1 door de scheidsrechter Vugts gestaakt
¡'¡orden door de houding van het publiek.
Na 1934 liepen de resultaten van "TrichL" terug. Ilc verwijs u
naar de rubriek 'tEindstanden door de jaren heen". In 1935 en 1937
eindigde men zelfs op de laatste plaats. In 1935 had dit nog geen
degradatie tot gevolg. Doch in 1937, toen men in de l,üestelijke
3e klasse was ondergebracht, verloor men de beide degradatie-
wedstrijden tegen IFC (Hendrik-Ido-Ambacht) met 4-0 en 8-1 en
degradeerde men naar de 4e klasse.
rn de 4e klasse speelde men in afdeling r (Noord Holland/utrecht)
nog t!¡ee seizoenen zijn partij aardig mee.

De financiële toestand r,¡erd ondanks het feit dat men herhaalde-
lijk een beroep op de bevolking deed, steeds slechter. Toen GVV
op 5 september L936 lr.aar terrein aan de Rijksstraatweg in ge-
bruik nam, liet de financi'éle toestand niet toe een bloemstuk
aan te biedenl
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N. Blitterswijk
Jan Blom, Aart Kerkhof
Joop van Schaik, Gijs v.d. Pol, Jan Bouman
Cees de I^Iit, Henk Lam, Pikkie B1om, D. van
Henk Blom

'-'"-.î:Y-ve"-

Niels




De slechte financiën in de jaren '36-'39 werden mede veroorzaal'.t
door heË,L-eruglopende ledental en doordat de toeschouv/ers op de
kleintjes moesten gaan letten.
Had men ín 1929 nog 62 1eden, ín 1932 was dit aantal teruggelopen
tot 41; in 1935 was het weliswaar \^7eer gestegen tot 47, doch in
1939 waren er nog slechts 30 leden. De crisis had ook de VV Tricht
in haar greep gekregen.
Hoezeer dít de vereniging beroerde bleek uit de ledenvergaderíngen
van \,/oensdag 13 april en 20 augustus 1938.

De Geldermalser schreef op 20 april 1938:

"0p iL. t'loensd.a.g 13 AprdL uond een beLangrijke Ledenuez,gader+ng
pLaats, die unij goed uas bezocht. Nadal; de gebruikeLijke agenda-
punten uaren afgeuerkt, ktoam de aLgemeene toestand dey, tereeni-
ging tez, spz,ake. Penníngmeesl;ey, J. BLom by,acht een financieeL
ouev,zicht, drtt uerre üan rooskleurig uas. Reeds gez,uime tijd
st;ond t'T7"¿clxt't finaneíeeL zwak. D¿t l<tnØn uooy:t uil; L¿e1: feit, dat
de uedsty,ijdontuangsl;en st;erk daalden. )ok dit seizoen ís de
entnée-opbrengsl; beneden de oeywacLúingen gebleuen. Hel: optz,eden
der Westelijks cLubs Ltad niet 1;o1; geuoLg, dal; hel; bezoek aan de
uedsl;z,ijden toenam) zelfs niet toen de prestaties uan Ltet eLftal
een tijdLang w)tstekend L)az.en.
De ttTv,ichttt-uoorztl;tez, A. de Rdddey, uees dan ook tey,echtl; op de
moeiLijke posil;ie, ttaay,in de cLub uey,keeyde en uroeg den Leden
aLLe kracVtl;en in te spannen hun bdjkans tuintdg jaren oude
uereeniging tn stand l;e houden. Hii zeide o.m.: tttlanrrcer de
uereeniging moel; uorden ontbonden ts de kans LteeL gz,ool;, dat in
Tv,i.cVtt nooil; ueer een uoetbaLclub zaL oerr.ijzen, omdat dan aLLe
bezittingen beneüens Vtel; terrein Ðoorgoed uez,Loy,en zuLlen gaan.tl
Besloten uev,d een dringend beroep op de buigez,ij l;e doen en
ttcrnneer dat succes Vteeft, dezen zomey euenaLs uorig jaar seríe-
tedsl;z,ijden te houden. De ttTrichl;t'-t)ooy,zittey, besloot met den
uenscLt dat de Leden tt; t'a.LLe hens aan dektt goed begnepen hebben
en sprak teuens de hoop uit, dal; hel; Ty,i.chtsche uey,eenigings-
Leden niet zondey meer één dey, oadste ueneenigingen zou Laten
uendusijnen, Hel; doz,p Tyqc-ltt heefl; een repul;atie hoog l;e houden.,,
ttop Zal;ez,dag 20 Augustus 1938 uond in cLubcafé Toe:r,ing de Jaay,-
uergadering Ðan ttTv,ichl;tt pLaats. De omstandigheden waaronder de
Vez,eeniging uerkeert" uerden ondev, de Lotpe genomen en nieut¡e
pLannen bez.aamd om ttTticht't financieeL sl,ey,key, te doen uoy,den.
)ok uerd de uraag ncrav, üov,en geb:r,acLtt urijuilLdg rtoar den By,a-
bantschen VoetbaLbond terug 1;e keey.en! Aangezien dít euerueL
geen ko'stenuey.nrtndez,ing met zich brengl: en men üreesl;, dat de
pubLieke belangsl;eLLing uoov, wedstrijden tegen dey,de eLfl;aLLen
geheeL nthiL zal zijn, besLool, de Vergadering met dnzet uan aLLe
kv,achl;en het uerbLt,jf in de KNVB mel; een jaar te üenLengen.
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J. Blom, R. Meel, P.. Blom, G, van Varik, T. Ganzeman,
A. Kerkhof
E. van Blitterswijk, J. van Drenth, J. Bouman
D.J. Verbeek, N. van Blitterswijk, C. de l^iit

xîËI r:

+ 1937

V.1 .n.r.
s t aan<1 :

midden
voor

Gepoogd zaL uov,den het LedentaL op te Ðoeren om daarw)t nieuLue
krachten te putten uoov, hel; eez's1;e eLftaL.tl

Aldus de Geldermalser van 27 augustus 1938.

Helaas, de poging om het ledental op te voeren mislukte. Het
eerste elftal bleef gelukkig nog zoveel mogelijk intact en
speelde nog een uitstekend seizoen '38/' 39. Het tweede was in-
middels weer afgezakt naar de 3e klasse van de Brab.V.B., terwijl
het derde en vierde e1f tal reeds \¡/aren verdwenen.

In 1939 nam Johan (pit<tcie) Blom, de beste speler di.e "Tricht" had,
het besluit tricht te verlaten. In Hengelo kon hij beter betaald
werk vinden. Broer Jan volgde hem spoedig, terwijl Henk Blom bij
I'lerkspoor in Utrecht ging werken.

De Geldermalser van 22 juni 1939 schreef

"Chamol;te-N.V. uan Wijk en Vissev, 1-10.
JoLtan BLom aLias 'tPdkit l:tson in bouengenoemde wedstrijd uoov, de
Laatste maaL op het 'tTv,ichtt'-1;ev,v,ein in een ue¿.striid út. Met
zeL)en doeLpunten nam hij op uaardige uijze afseheid uan de doeL-
palen, ua.artusscVrcn zooueLe kanjers l)Gn zijn ooet doeL troffen.
Tezamen met zijn broez, Jan Tteeft Vñj eldev,s uerk geuonden en dil;
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betekent uoot uoetbaLLend Trdeht een gteÐoeLig terli.es.
AanuankeLi.jk scheen dit uooy, t'Tz"ichtt¡ de genadesLag te beteekenen.
GeLukkig hergz,oepeende de ueneeniging zích en aL zaL ze rnet meerin de KNVB udtkomen (danz, ze zdeh hiez,w)t uy,t)juiLLig heeft terug-
getrokken" aangezien het eLftaL zeer peeL aan ktacht heeft ínge-
boet) ondey, Leíding pan een uy"ijueL rrueu¡ bestttut, zaL ez, hopelijk
t)n den BVB eten betbz,e t¿jd aanbre\cen. AL uas het Lantste seTzoen i
in den K'NVB ndet sLeeht, aLç no. 3 uerd nL. geëindigd, fínarrcieeLin het wijueL steede sukkeLen geuteeet.
Het døgeLijks bestutry bestaat uootLopig uít: A. de Rídder" uoerz.,J. u. Scha¿ks sêcr. en N. BLitterswtjk penningn,
Binnen enkeLe dagen uolgt een aLgeneene Ledenperg. wøarin het
bestuuz, definitief gekozen zaL ltoyden.
Naar uii thans üev'nemen heeft Johan BLom ottey,schz.djuing aartgeuz,aagd.
naar de bekende eez,ste kLassez, ttTubantíatt in HengeLo. Van lezezdide uensehen uiuj hem peeL sueces in zijn niew,te uey,eeniging.,,

Enkele dagen nadien speelde "Tricht" in de voLgende opstelling
tegen de Luchtdoelartillerie uit Geldermalsen:
doel : N. BlitËerswijk
achter : tr'I. Blom, Evert Blitterswijk
midden : H. Vroon, G. van Varik, Jan Bouman
voor : L. v.d. Berg, T. Verbeek, A. de Vries, L. v.d. Pol,

T. Ganzeman

Op 7 juli 1939 werd in de ledenvergadering het voorLopige bestuur
definitief gekozen. Tevens werd besloten een jubileum nederlaag-
serie Ëe houden ín verband met het 2O-jarig bestaan. De wedstrijden
zouden op de zondagen in de periode van 23 juli t/rn 3 september
gehouden worden.
De uitslagen hraren:
23 ju1-í L939 : Tricht - DOS (Heukelun) O-f
30 juli : Tricht - BVV 3 (Den Bosch) 1-4
6 augustus : Tricht - Asperen 6-3

13 augustus : Tricht - Sparta Conb. (leerdam) 0-6

De overige wedstrijden zijn niet gespeeld.
De wereldoorLo9 brak uit. De mobílisatie riep velen onder de
wapenen. Zo ook in Tricht
Spelersgebrek noopte rtTricht't datgene te doen, lrat a1s gevolg
van geldgebrek aI zeer lang gedreigd had, nl. de club op te
heffen.
rrTVrV'r, in de wijde omgeving een vereniging van naam, bestond
niet meert
Herman Kuiper, die in 1"936 met zíjn gezín Tricht had verlaten,
heeft het niet meer meegemaakt.
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40 iaar de tt.u. Tricht

I{et tweede besin

Op 31 mei 1944 werd "Trícht" lrreer opgericht. tr{at .de redenen zijn
g"r""rt om in oorlogstíjd een voetbalcl"ub op te richten, is rnij
bij mijn onderzoek niet geheel duidelijk geworden.
Miãschien was het we1 het feit dat, 'branneer het "oudett Tricht
níet Ëer ziel-e \^tas gegaan, de club in juni 1944 25 iaat zou
hebben bestaan. Hoe het ook zij, op 31 mei 1944 \¡tas er weer een
voetbalvereníging in Tricht. Een vereniging die speeLde op het-
zelf.de terrein nabij de steenfabriek en in dezeLfde clubkleuren
nl. groen-wit gestreept. Bovendien nam A. de Ridder, die in 1939
de club ten gronde had zien gaan, hreer de voorzittershamer ter
hand.
Op 29 mei 1944, Tweede Pinksterdag, dus enkele dagen voor de
oprichting, speelde reeds een elftal van "Tricht"-1eden een
wedstrijd tegen "Tricht"-veteranen. De veteranen verloren met
3-1.

"Pik" Blom
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In het eerste seízoen 1944/45-i-s er niet aan de competitie deel-
genomen daar door de oorlogsomstandigheden het voetbal in het
gehele land stil 1ag.
Na de bevrijding ín mei 1945 werd de eerste wedstrijd (voorzover
it< neU kunnen nagaan) gespeeld op 13 juli 1945 tegen een elftal
van Engelse/Schotse bruggenbouwers, die ter plaatse van de in
aprí1 1945 geheel vernielde oude spoorbrug over de Linge werk-
zaamheden aan de dijk verríchtten, opdat het spoorwegverkeer
weer zo snel mogelijk op gang zou komen. De wedstrijd eindigdein 4-4.
"Tricht" werd ingedeeld in de 1e klasse van de afd. Noord Brabant
en bereikte in het seizoen '45/ '46 goede resultaten. Tegen kam-
pioen Heukelum werd in Heukelum met 1-1 gelijk gespeeld, terwijl
Vios (nenoy) met 7-1 werd verslagen.
Men eindigde in de bovenste helft van de ranglijst.
Tn 1946 werd G. van Mourik voorzitter.

Degradatie (1)

In 7947 degradeerde men naar
Brabant. Het inmiddels in de
eindigde in de onderste helft

2e klasse van de afd. Noord
klasse uitkomende tweede e1ftal

an de ranglijst.

de
3e
v

In 1949 nam Peter Heikoop het voorzitterschap \4raar, werd George
Seitzinger secretaris en Cees de Bie beheerde de financi'én.
Tot 1950 verbleef "Tricht" in de 2e klasse zonder tot grote
successen te komen. Het hraren jaren waarin de regionale pers
weinig over voetbal schreef, daar berichten over de wederopbouw
vanzelfsprekend de voorkeur kregen.

Kampioen zonder promotie

doel : Gerrit Spaan
achter : Gijs Koopman, Arie de Bie
midden : Jan van Mourik, Cees v.d. Pol, Henk Kerkhof
voor : Cor v.d. Berg, Henk Verbeek, D. van Mourik, Driekus van

Versendaal, Driekus Verbeek
Reserves r^7aren Janus Verbeek en Henk Alberda
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Een elftal uít de jaren l94l-1948

midden

Ties Schook, Jan Kerkhof, G. van Mourik (vz), Cor v.d
Berg, Driekus Verbeek, Nijman, Gijs Koopman, A..v.d.
Markt, Aart van Arkel (bestuurslid), Cees de Bie,
Jan van Drenth (secr.)
J. Beverlo, Henk Verbeek, Henk Kerkhof
Cees v.d. Pol, Níco van Blitterswijk, D. van Mourikvoor

rqw:

Douchen in de vijftiger jarenl

V.1 .n.r
achter

rn 1950 - ¡nen speelde inniddels op een terrein achter "HuizeFlandria" aan de Lingedijk - kon "Tricht" de kanpioensvlag hijsen.Door tbuis Beesd 2 met 6-0 te verslaan, eindigde men a1s eersle.
Het. elftal dat dit resultaat bereikte was als-volgt opgesteld:
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Helass leidden de toen nog bestaande promotiewedstrijden niet tot
de zo fel begeerde promotie. Mede promotiekandidaten \{aren vrien-
denschaar 4 en LSV 3. Vriendenschaar 4 en "Tricht" eíndigden met
6 punten, terwijl LSV 3 geen enkel punt behaalde.

D adarie ( 2)

Het was dan ook een onaangename verrassing toen "Tricht" in 1956
op de laatste plaats eindigde. Gelukkíg bleef ons degradatie be-
spaard. Het was echter uitstel van executie, want ín L957 degra-
deerde men toch naar de 3e klasse. In een beslissingswedstrijd
tegen Theole 4 moest men met 7-0 het onderspit delven.
Drie seizoenen verbleef men in de derde klasse van de BVB.

Kamp roen met promotle

In 1960 werd de kampioensvlag weer gehesen.
Op Tweede Paasdag, 18 april 1960, werd EI^IV 2 in Eck en l,liel met
6-2 verslagen. Cok Stam scoorde vier doelpunten, terwijl l{im van
Kranenburg éénmaa1 scoorde en een EWV-speler éénmaa1 in eigen
doel schooË.

É
I 7

tii
\f,

l$ ÅiU
q
I

Pb,
.!S :'i'

i¡
¿

^YË

t:

'ì:

;j

t:
l¡'rt

,.sii.

ï
qT
,ry

ii' I
'&\ e-"i)

ËKampioen in 1950

V.1.n.r
achter

rnidden

voor

Aart van Arkel (bestuurslíd), Nico van nlitterswijk,
Pete.r Heikoop (voorzitter), scheidsrechter pietersen
(fiet), Henk Alberda, Janus Verbeek, Ties Schook (lid
elftalcommissie), Henk Verbeek, D. van Mourik, Driekus
van Versendaal, Jan Vermeulen, George Seitzinger, Cees
de Bie
Cor van de Berg, Jan van Mourik, Cees v.d. pol, Henk
Kerkhof, Driekus Verbeek, Aart Kerkhof (grensrechter)
Gijs Koopman, Gerrit Spaan, Arie de Bie

I
'å

i:

L

Een beslissingswedstrijd was noodzakelijk. Deze werd gespeeld op
het GVV-terrein te Geldermalsen. Een duidelijk versterkt Vrienden-
schaar 4 won met niet minder dan 5-0 en "Tricht" bleef 2e klasser.
In 1952 moest men met 1 punt achterstand Fortitudo 3 voor laten
gaan, in 1953 behaalde Heerewaarden net 2 punten meer en in 1954
werd SCZ kampioen met 1 punt voorsprong op "Tricht"
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Driekus van Versendaal, inlim van Kranenburg, Cok Stam,
Cor van Toorn, A. v.d. Berg, Klaas van Gelderen, Arie
Vermeulen
Ton van Varik, H
Nol van Asch

Iterson, J. v.d. Berg, I,J. van Riemsdijk,

4t

Kampioen in 1960

V.1.n.r
achter

voor

¿,
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In 18 wedstrijden werden 32 punten vergaard, doelcijfers
Nooít heeft een "Tricht"-elftal meer doelpunten gescoord
elftal in het seizoen 1959/'60'.

Het elftal was als volgt samengesteld:

88- 17 .

dan het

doel
achter
midden
voor

Jan v.d. Berg
I^l . van Riemsdijk,
No1 van Asch, C.
A. v.d. Berg. I{.
A. Vermeulen

H. van Iterson
van Toorn, Anton van Varik
Kranenburg, Cok Stam, Kl. van Gelderen,

Dit keer brachten de promotiewedstrijden "Tricht" meer geluk dan
in 1950. tr'Ieliswaar eindigde ze met scz 2 gelijk, nl. beide elf-tallen behaal,den 5 punten terwijl Hurwenen 2 slechts 2 punten
boekte, maar aangezien thTee verenigingen mochten promoveren,
\¡/aren zoweL "Tricht" a1s scz 2 de gelukkígen.

Karapioen in 1960

rondrit rloor het dorr; voor het gemeentehuis

Vermelcl nsr.^¡aard is beslist ook nog dat onze vereniging op
20 dece¡qber 1960 koninklijk goedgekeurd werd.

NIEUüI BESTUUR

Intussen was het bestuur gewijrígd. Peter Heikoop had in 1958 de
voorzittershamer overgedragen aan Henk Stam, de onvergetelijke
voorzitter, die tot zijn dood in 1981 voorzítter zou blijven.
Peter Heikoop had inmiddels het secretariaat van de junioren-
subcommissie van cle "kring Beturve" van cle afdeling l{oord Brabant
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Het bestuur tijdens de receptie

V.1.n.r Herman van lterson, Nol van Asch, Henk Stam, Cees de Bie,
Arie Vermeulen

aanvaard. Een taak rlie hij tot 1964 heeft vervuld. Daarna bleef
hij nog vele jaren een verdienstelijk 1id van de conrnissie Jeugd-
voetbal. Nol van Asch nam het secretariaat over; hij nam iri 1964
heL secretariaat van de jeug<lsubcommissi.e van de "kring Betuwerl
van Peter Heikoop over.
Arie Vermuelen zorgde voor de financiën, terwijl Cees de Bie en
Herman van Iterson als commissarissen verdienstelijk werk ver-
richtten.
Het was een bestuur met veel plannen en dat door zijn activiteit
ook tot veel daden is gekomen.

De verhuizins naar de Middelweg

Bij hoge v¡aterstand van de Linge was het terrein langs de dam naar
de steenfabriek nogal eens ongeschikt om te spelen. Het gevolg was
dat er vaak afgekeurd moest worden. Het bestuur probeerde dan ook
elders een terrein te huren en het oog viel op een stuk weiland
aan de Middelweg.
Tijdens een vergadering van de gemeenteraad op 26 juni 1962 werd
een voorsteL ínzake de verhuur van genoemd stuk weiland, na wat
geharrewar, zonder hoofdelijke stenrning aangenomen. De huurprijs
bedroeg met ingang van 1 juli L962 I 195,00 per jaar.
0p 16 airril 1963 gaf het gemeentebestuur toestemming tot het
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plaatsen van doelpalen. In september 1963 werd het terrein aan
de Middelweg ín gebruik genomen. De afdeling Noord Brabant, bij
monde van de heer G.J. B1om, keurde het terrein echter in verband
met de slechte waterlozing voorr¡/aardelijk goed. Desondanks heeft.
men enige jaren op dit terrein gevoetbald. Maar omdat het zeer
oneffen was, zag men zich genoodzaakt een prima sportterrein op
een daarvóór gelegen perceel te laten aanleggen. Dit terrein kwam
vlak aan de Middeh,reg te liggen. Hierop wordt nog steeds gespeeld.
Een kleedgelegenheid werd eveneens in gebruik genomen.
Het was heÈ eerste succes van het bestuur.

De per¡ode 1960-1965

7

VOOR EEN JARENLANG RIJGENOT

TEGTYT-M.1. STATIOil
OOK AUTOWASSERETTE

Meersteeg 32 - Tricht
Telefoon 03455 - 2180

Autodaken spec¡al¡st
Voorkom

roestvorming

Van 1960 tot 1965 vefbleef "Tricht" in de 2e klasse van de afde-
ling Noord Brabant. ZíJ draaíde verdienstelijk mee, zonder nu
direct een toppositie in te nemen.
In deze periode trokken twee spelers meer dan gewone aandacht:
middenvoor Cok Stam door zijn talrijke doelPunten en Cor van Toorn
door zíjn onverzettelijke optreden a1s spil van zijn elfta1.
Cok Stam ruilde ín het najaar van 1964 onze vereniging voor "Zalt-
bommeltt.

Op 18 november 1962 brak Cor van Toorn echter zijn been in de
wedstrijd Tricht-Beesd. Bij de stand 4-3 in het voordeel van
"Tricht" werd de wedstrijd tien minuten voor het einde gestaakt.
Cor was voor lange tijd uitgeschakeld.

Een zeer tragisch ongeval overkwam onze speler ltim van der Zíjden
op 4 april 1965 tijdens de wedstrijd Tricht-Waalkanters. Bij de
stand 2-0 voor kampioenskandidaat tr{aalkanters werd hij + 25 min.
voor het einde plotseling onwel. IJlings ontboden medische hulp
mochL niet meer baten . Zíja vrou\¡/ en dochtert je woonden de wed-
strijd als toeschouwers bij.
0p donderdag 8 april werd lJillem Pieter, die 27 jaar was, onder
glote belangstelling ten grave gedraven (zie foto).

*.4 *"-
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REUSER
TECTYL

Voor 82.95 de zekerhe¡d dat Uw auto al

controleren dit d.m.v. onze Endoscoop.
Als onze specialisten ergens het begin van
roest op het spoo¡ komen dan geven ze U

een

behandelingsadvies
met een richtprijs

Da's natuurliik altiid goedkoper dan een
hele behandel¡ng.

Alle behandelde auto's kri¡gen bovendien
een gedateed rappott, zodat iedereen kan
z¡en dat Uw auto tegen roest beve¡ligd ¡s.

Tevens AUTOWASSEREITE
dag en nacht geopend

incl. inbouw +

Vraag ook eens naar onze
SOLARPORTDAKEN
Verfi¡nde afwerking tegen een scherpe prijs
Op al on¿e zonnedaken, door ons ¡ngebouwd
5 JAAß GARANTIE op lskkage en
f¡brieksfouten

Ü¡tsluitend
goedgekeurde
zonnedaken.
Speciale aanbieding
Model:

,,Action"
395.-
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doel
achter
midden
voor

Veel aandacht werd besteed aan het jeugdvoetbal. Veel jeugd meldde
zich als lid.
Híer de opstell-ing van een junioren-elftal dd. augustus 1964:

Tot zover De Gecombineerde,

Aan dit artikel kan nog toegevoegd worden dat ook onder de senior-
leden meer behoefte ging ontstaan naar voetbaL op zaterdag door de
invoering van de vrije zalerdag.
De overgang naar het zaterdagvoeÈbal verliep echËer niet zo vlot
als men had gedacht. De reden Lag in het feit dat de afdeling
Noord Brabant een wintercompetitie speelde, d.w.z. van september
Ëot mei en de afdeling Dordrecht een zomercompetiËie, dus van
maart toË november. Doordat de laatste bij de afdeLing Noord
Brabant gespeelde competiÈie pas in mei '65 eindigde, kon men de
zomercompetitie 1965 bij de afdeling Dordrecht niet tijdig aan-
vangen. Men deed aan laatsËgenoemde competitie vanaf mei t65
buiten mededinging mee.
Overigens was de overgang naar de zomercompetitie ook nog een
argument om naar de afdeling Dordrecht over te gaan. Deze afdeling
bestond toen nog uit twee districten, namelijk een district Dor-
drecht en een district Gorkum en Omstreken. "Tricht" werd inge-
deeld in de 2e kLasse van laatstgenoemd district.

AANNEMERSBEDRIJF

GEBR. UAN IIflflRN GELDERMATSEil h.U,

Grond- rueg- en waterbouìlr
Aanleg en ondcûoud uan beplantingen

Uerhuur uan:

Ueegmachines, IollenzuigGrs,
hogedrulspuitwalGns

Postbus 61,4190 CB Geldermalsen
Laageinde 15a, 4191 NR Geldermalsen
Tel. 03455 - 1141 - 2591
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Tonnie van Ewijk
lJ. v.d. Berg, Maarten Kardol
M. v.d. Berg, Piet Hol, tr{. Biesaart
D. van Alphen, Pet.er van Toorn, Tonny Gijsbertse, Hansv.d. Raay, P. de Keyzer
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Eerste-e1fta1 spelers \,üaren in 1964:
A. v.d. Berg, H. v. Iterson, A.C. Kerkhof, R. v.d. Poel ,
[rI . v. Riernsdíjk, C. Stam, C. v. Toorn, A. v. Varik, A. Vermeulen,
C. Vos, l^I . v.d. Zijden, N. de Jong en I^l . Kruissen.

De overgang naar,.het zaterdag-voetbal
ttTdid.ens een onLangs gehoud,en Led.enuergad.er.ing besLoot d.e uoetbal-
uez'eníging ttTz"ichttt mel; ouergrote meerdev,vteíd - er u)aren sLee\tts
tuee tegenstanders - br:j de KNVB tn uev,zoek in te dienen uoot, 7..et
seizoen L965 ouez, te kunnen gaan tot de zaterdageompetitie uan de
afdeLing Dordz,echt.
Een ingrijpend. besLuit, *ooo àér, d.at naar het bestuur hoopt d.e
uoetbaLoerenigíng tUr¿eht, tot een bLoeiende spontuereniging zaL
kt mnen doen ui,tgz'oeí,en. tl

schreef De Gecombíneerde van dinsdag L september Lg64. Hoe juistdit besluit is gehreest, kan een ieder thans vaststellen. ttei blad
vervolgt:
ttüet ds de uerenígíng in de.tdjd uan haar bestaan níet sLeeht
gegaan, integendeeL, door hay,d uez,ken uqn het bestuuz, is een
uenkeLiik horpgerrc uereniging opgebozrud" d¿e haar bestaan beuezenheeft; ondønks de moeiLíjkheden dt e zij heeft onbnoet dn een doz,p
aLs Tzdeht met zijn stez,k godsdíenstige dnslag.
sinds een d.rietaL janen heeft ttTv"t ehttt met succes deelgenomen a.anhet ieugduoetbaL uan de afdeLing Noond Bv'abant en bezdl zí,j d.oorhet beschikken uan uitstekend jeugdmater"uaaL ouev een zeer goed.e
toekomst, uare het wiet, dat uele jonge rpelers, gez,ien httn ge*
Loofsoueytuig'ing, rriet uoov, zondaguoetbaL gewonnen kunnen uoldpr.
Daar rnar de mení.ng uan het bestuw de jeugd de toekomst heeft enzï.i zeer doordz'ongen -i.s uan de beLangyijkheid oan de kans de jeugd.
op zaterda,g op te Dangen in uey,ern,gingsuezband, uiL zij uoortaan
iedereen de geLegenheid bdeden de ttoetbaLspoz,t te beoefenen.ïn septenber zaL eerst nog met tuee eLftaLLen í,n de zondagconpetd-tie uorden deeLgenomen, ontdat een dergeLtjke sneLLe ouergang ndet
rnogeLiik is. rn het uooz,jaa,r uan 1-g6s zaL een begin gemaakt-kunnen
uorden met de zaterdagcompetítie, &ie dan een aanuang neemt.tl
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HET ADRES VOOR UW NIEUWE
EN GEBRUIKTE AUTO.

DE TOTALE ECONOMIE EN DE
GESTAALDE PERFECTIE VINDT U BIJ

VISSCHER.
R¡¡ksstraatweg 9a

Buurmalsen.
Tel.03455 - 1241

VISSCH ER ooK VooR:
* Leasing van verschillende merken,
+ schadereparatie ook met richtbank,
+ L.P.G.-inbouw Vialle en Renzo-Landi-
+ Reparatie en onderhoud.

@ sr,¡urrexn¡¡¡r

Wij hebben ze in elk formaat
met 3 deuren 4 deuren en
5 deuren, zowel met
benzine- als dieselmotoren.
Eventueel ook met turbo.
Voor of achterwielaandrijving
ol 4x4.
We hebben ze àllemaal.

AUTOBEDRIJF VISSCHER

:'
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ì

i

i

48

Diepdra¡nagê (¿ m) en
horizontale bron neri ngen

De oplossing voor al uw waler-
problem€n op grotere d¡epten.
Opvulling van de sleuf, rnet diverse
mãlerialen, gslijkt¡jdig mogelitk.

GEBR.VAN KESSEL BV

Gebr. van Kessel 8.V.,
Kornedijk 74, postbus 710

Auren (Gld.), lel. 03447 - 1541

BIÆN GID,)
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PROGRAMMA

Dinsdag 29 mei:
19.00 uur: KRANSLEGGING

Op de algemene begraafpLaats in Tiel. Ter
nagedachtenis aan Henk Stam en de oudleden,
die in de afgelopen 40 jaar zijn heengegaan

21.00 uur: BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING cl-ubhuís

23.00 uur: VWRIüERK, sportterrein
fer afst"iting van 40 jaar V.V Tricht.

Ì'Ioensdag 30 mei :

l-9 .00 uur: r24 UUR VOETBALTOURNOOI sportterrein
tacu a re ng met LANDING PARACHUTISTEN.

19.30 uur: TRICHT 1 - STREEKELFTAL
In dit streekelftal speLen mee:
H. v.d. Burk (nnelico) - den Herrog
A. de Jong (Eversrein) - e. v. I,tijk
J. de Jong (Everstein) - A. peek
E. Steenlage (Herovina) - R. Kievit
Vermeul.en (Heuketun) - tr{. de Jong
S. v. Alphen (ttaaften) - A. v. Breenen
Vl. v. Lapperq (Beusichem) - R. v. Overbeek

Deze wedstríjd zaiL begeleid worden door de
de lalolf , I^Ial1aard en Prins.

(lnc)
(MvvsB )(Fortitudo)
(cvv)
(wtc)
(seesd)
(vrienden-
schaar)

heren

21 .10
23 .00

0 .50
2.40
4.30
6.20
g .10

10.00
r_1.05

12.00
13.00
14.10
15 .15
16 .35
17 .55

uur:
uur:
uur:
uur:
uur:
uur:
uur:
uur:
uur:
uuf:
uur:
uur:
uur:
uur:
uur:

Tricht
Tricht
Tricht
Tricht
Tricht
Tricht
Tricht
Dames

Tricht
Tricht
Tricht
Tricht
Tricht
Tricht
Tricht

2

V

3

4

5

6

7

F

E

D2

D1

c
B

A

LRC 2

GW Veteranen
MVV 3

Culemborgr6T
Roda Boys 6

Beesd 5

Theole 7

Dames

Asperen F

Fortitudo E

RheLico D

RKTVC D].

sDo c2
Asperen B

WNC A

s0

40JARIc JUBILEUM V.V.TRTCHT_

Vrijdag 1 l Unr-

20.00 uur: DISCOAVOM, feesttent
Deze is voor iederéen toegankelijk en wordt door

De entreeprijs bedraagtP. de Ztr{ART verzorgd
f 2,50 per persoon

Zaterdag 2 juni
14.00 uur: BALLONMN!üEDSTRIJD sportterrein

Deze s voor de jeugd van Buurmalsen en Tricht(leden, vriendjes, kennissen etc,). Voor een
consumptie en versnaþering wordt gezorgd. Het
geheel za1 r¿orden opgeluisterd door de muziek-
korpsen uit Buurmalsen en Tricht.

15.00 uur: RECEPTIE, clubhuis

lloenSdag 6 juni:
13.30 uur: KINDERPROGRAMMA , feesttent

Voor de jeugd van leden en vrienden van de V.V.
Tricht zal- BILLY DE RAKKER een gevarieerd program-
ma verzorgeã. lFp?ograña zar ro: ong"v.àr i7.00
uur duren.

20.00 uur : BOIfLINGAVOND
Voor de B en C junioren is een complete bowling-
avond georganiseerd in Vianen.

Zaterd,ag 9 juni
9.30 uur: SPELMORGEN, sportterrein

%æ-Flã"gd zair met penalty schieten, hardlopen
etc. een sportieve bijdrage worden gevraagd. Per
e1fta1 zaL een prijsje voor de beste prestaties
beschikbaar worden gesteld.

13.30 uur: ONDERLING VOETBALTOURNOOI sPortterrein
De elftaLLen r¡orden samengesteld door loting.

17.00 uur: BARBEQUE, sportterrein
Al-leen voor gezinnen van de Leden en donateurs,
Voor de deeLname za'J- J 2150 per persoon worden ge-
vraagd. Deze barbeque zaL opgeluisterd worden door
de I"ÍARK-TALER.

20.00 uur: FEESTAVOND fees ttent
Met meder.¡erking van de band "THE ALoMAts[.
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Seizoen 1929/30 Eelzeec-!22?/2!
NVB afd. IV 3e kl s D KNVB afd. IV 3e k1a sse E

ilelmondia
Picus
Sportver.t20
Zatt'

Bommel
Tricht
zHC
Sportver.t07

t2 l
L2
t2

0 2 02
6 4 2L
7 | t+7

2 60-t7
6 5L-23
5 28-26

ZaIt-
Bommel

Tricht
Theole 2
Geldei-

mal-sen
Ochten *
Tiel
TEC 2

12 rI O I 22 6I-20

t2 4 4 41239-24
L2
t2
t2

7
5
5

I
2
0

4
5
7

15
t2
10

33-26
2L-28
33-37

t2
T2
L2

4J2301
5 tL 26-48
7 1 26-49

11 r 23-66

11
l2
11

515
237
137

9 23-26
7 t6-29
5 17-38

$çi-,se+- !9ltl3l
KNVB afd. IV 3e klasse Egeizges- l2l9l31

NVB afd, IV 3e klasse D Leerdam
LSV
TEC
za\t-

Bommel
GW
zBvv
Haaften
Tiel
Tricht

16 13 2 L 28 64-L4
Picus 14
ESV L4
ZaLt- 14

Bormnel
PSV 3 14
Helmond 3 14
Eind- 14

hoven 3
de Valk 3 14
Tricht 14

T2
11

9

0
2
0

2 24 84-26
t 24 75-20
5 l8 77-t+3

t6 t2
t6 t2
16 9

22
22
o7

26 65-16
26 65-20
18 54-39

51
42

5 L6 43-34I 11 40-67
B 10 36-53

15 6
16 4
t62
t63
152

3 6 15
1 11 9
4LO I
IL2 7
lt2 5

40-45
36-77
25-47
18-61
11-593 2 9 844-66

0 113 120-110 De op 23-9-'34 gestaakte wed-
strijd, TríchI-GVV, niet
opnieuw vastgesteld.

Eelgece- 12lll39
KNVB afd. TV 3e klasse E

Seizoen 1931 12?
NVB afd. IV 3e klasse D

Baardwij k
SporLver.

'20
Good Luck
LES
HEC
Tricht
TOP
zaLt'

Bommel
RI,IB

1613 1
t612 I

227 6
3255

6- 30
3-25

16 9 3
16 7 r
t663
16 63
16 4 5
16 3 2

4
8
7
7
7

11

2L
15
15
15
13
I

49 -27
42-43
36-37
38-55
4.3- 58
39-64

TEC L4
Leerdam 14
LSV 14ZaLt- 14

Bor¡nne1
Haaften 14
G\/V L4Tricht 14ZBW L4

12
11

7
7

1
1
3
I
2
2
2
0

I 25 53-t7
2 23 50-20
t+ 17 39-30
6 15 42-37

16 2 IL3 522-49

6
4
1
2

6
B

11
I2

t4 32-34
10 26-38
4 20-50
4 18-64

lctzees-!21?L?2
KNVB afd. TV 3e klasse E

ïelzget -12?9.t11
KNVB afd. II 3e klasse E

ZaLt -
Bonrnel

Sportver.
'20

Bossche
Boys

Tricht
Ochten
TOP
Tiel
I^li the 1 -

mina 2

14 11

L49
L48

| 2 23 72-32 Fluks
Leerdam
DCV
SVI,¡
Papen-

t6
16
16

4
1
o

8
7

44-19
48-15
47 -30
44-30
35-28

r 4 L9 5t-29
1
4
3
2
3

1

1
5
6
6

29
26
19
18
77

L 5 I7 25-19 t6
L6

t4
I4
I4
L4
I4

7
5
4
2
2

1 6 15
2 7t2
3 7r1
57 9
2r0 6

36-43
29-37
28-43
30-48
n1 -l,a

drecht
LSV
GVV
Haaften
Tricht

t67
t63
t64
16 1

27
310
012
0 15

16 53-33
9 22-50
8 33-62
2 L8-77

Om 1 plaats in de 3e klasse
rFc220
Tricht 2 0 0

Tricht desradeert

0 412-L
2 0 1.-t2
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Eindstanden door de jaren heen
(t achter de vereniging: 2 verlíespunten)

9"-!zeet-!2L21?9
2e klasse BVB

g"-tzeq.e-Lï?!lZ2
Tricht neemt niet deel aan de
competitie.Sparta

ZaLL-
Bonrnel 2

GSV
GSV 2
TW

8
8

7
5

0
1

1
2

t4 Jt-
25-

6
611

le,-ze*-L22212ç.
3e klasse BVB

Deelnemende verenigingen :

Batou\4rers 2 Voorwaarts 3
Haaften 2 Vriendenschaar 4
Tricht Waardenburg
Geen eindstand bekend

8 3 14
83L4
8017

7 L0-14
7 8-23
r 5-28

Seizoen 1920 /?L
2e klasse BVB

Deelnemende verenigingen:
GSV (celdermalsen)
LSV g (Leerdam)
SparÉa 3 (Leerdam)
TVV
Zalt-Bormnel 2

TW ¡¿erd kampioen

Tricht promoveert

le+zees-L2?91?t-
2e klasse BVB

Tricht 10
ZaLt- 10
Bommel 2

LSV 3 10
Culemborg2 10
TEC 3 10
Theole 3 10

72
10

r t6 25-t3
3 l4 28-L5

lclzeet-!s-?!l??
le klasse BVB

51
31
22
22

4 tL 24-22
6 7 t4-28
6 6 t9-L9
6 6 It-24Bathouwers (Geldermalsen)

Sparta 2
Tricht
Voorwaarts 2 (Leerdam)
Zalt-Bonunel 2
Geen eindstand bekend

Tricht werd kampíoen

$gi_,set_ L_22_!/_?g

1e klasse BVB

ïelzect-\2??l?2
le klasse BVB

Deelnemende verenigingen :
Batouwers Tielsche Boys
Haaften Tricht
Sparta 3 Vriendenschaar 3
TEC 2 Zalt-Bonrnel 2
Geen eindstand bekend

Deelnemende verenigingen :
Amical (Tiel)
Batouwers
Culemborg
Sparta 2
Theole 2 (Tiel)
Tiel
Tr icht
Geen eindstand bekend

lclzeet-\2?9/-?s-
le klasse BVB

Deelnemende verenigingen :
Culemborg 2 Trícht
Haaften Vriendenschaar 3
Sparta 3 Zalt-Bonrnel 2
TEC 3
Geen eindstand bekend
Trichç werd kampioen en toË de
NVB toegelaten

ïelzecs-!g-z-?lZ!
le klasse BVB

ii

Deelnemende verenigingen :

Amical LSV 2
Batouwers Sparta 2
Inter Amicos Tiel
Kedichem Tricht
Zalt-Bornmel
Geen eíndstand bekend.
Tricht trok zich in de loop
van het seízoen uit de
competitie terug.
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Eei=scl-1292199
KNVB afd. I 4e klasse

9"-!zees-!g-!7/49
afd. N.Brabant 2e klasse

PVC
Brede-

rodes
Utrecht
EAC
lfoerden
Soes L
JSV
Tricht
Voor-
waarts (U)

t6L2 2
L6 8 3

2 26 52-L9
5 19 39-25

Rhenoy 12 L2
lrlaarden- 12 6

00
33

24 48- 5
15 34-2r

L6
L6
L6
16
L6
t6
16

83 5835
7 4 5
oJt
547
5 29
0 214

t9 44-34
19 25-18
18 34-28
L5 27-27
14 28-43
t2 35-43
2 23-70

burg
Tricht L2
Hurwenen t2
SNE 12
Haaften 2 12
Herovina 12

6243422311

414
5 11
610
77

10 3

30-25
19-29
28-20
L4-34
8-47

ïc!.-ee* -!s-!9/!2
afd. N.Brabant 2e klasse

Seizoen 19 /zg Heere-
¡¡aarden

Tricht
SNU
Rumpt
Herovina
Buren
Beesd 2
Hurwenen
Rhenoy 2 t

16 13 1 2 27 60-13
KNVB afd. I 4e klasse 16 11

16 11
16 5
16 6
165
164
16 3
163

3232471929392Ll
310

25 36-L8
25 57-25
14 28-26
13 34-4t+
L2 28-38
11 19-39I 2r-46
7 1l-t+7

APWC 18
TEC 18Triþht 18
Holland 18
Brede- 18

rodes
Quick (A) 18
Amsvorde 18
Kampong 18
JSV 17
Voor- 17
waarts (U)

15
L6
I
I

2
0
5
4
4

1328
2326
52L6
6204
9145

r-28
6-30
6-50
6-45
L-56

5452445134

914
11 12
10 12
11 11
10 10

49-60
36-63
50-52
43-62
35-77

Seizoen 1949 /so
afd. N.Brabant 2e klasse

Eelzees-Ls-!!l!2
Door oorLogsoms tandigheden
vindt geen competitievoetbal
plaats .

Tricht L4
Rumpt 14
Haaften 2 14
SNE T4
Hurwenen L4
Herovina L4
DSC 2 L4
Beesd 2 * 14

Prom, /Desr . -

9 5 09326456084466084462 0L2

23 38-11
2L 45-20
16 32-23
L2 27-33
L2 29-35
L2 26-33
12 2I-28
2 L3-48ïeizec+-!2!21!9

afd. N.Brabant 1e klasse competitíe
Deel-nemende verenigingen :
Beesd Leerdam 4
cVV 3 Rhenoy
Heukelum Tricht
LSV 3
Geen eindstand bekend

Vrienden-
schaar 4
Tricht
LSV 3

4 3 0 1 613-6
4 3 01640040 9-6

4-L4
Beslíss ingswedstri i d

leLzecs-Ls-!9.1!!
Geldermalsen:
Vriendenschaat 4 - TrichÈ 5-0
Vriendenschaar promoveert

afd. N,Bra bant 1e klasse
DeeLnemende verenigingen :
DSC Rossum
Haaften Tricht
Heerwaarden I,IaaLkanters
Opijnen trlaardenburg
Geen eindstand bekend
Tricht degradeerÈ

9eigesr- i9!91I1
afd. N.Brabant 2e klasse A
BZS
Rumpt
SNE
Tricht
Echtveld
ET'IV
Teister-
banders
Buren

13 13136L4695134L43133

00342613274737

26 63-L2
t5 34-48
t4 29-35
11 16- 9
10 28-39
t0 25-34
9 36-30

1.3 3 19 722-46
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9e izoen 1951 L2? geizees- l2IllIÉ
afd. N.Brabaît 2e klasseafd. N.Brabant 2e klasse B

Forti-
tudo 3

Tricht
Linge

Boys
Theole 4
Heukelum 2
Beesd 2
LSV 3
Vrienden-

schaar

t4 12 0 2 24 44-L7 Bt^rV
Buren
BZS
Heere;

waarden

14 13
t49
146
146

0 L22 323 51171

6 61- 11
o 42-25
5 36-24
3 28-23T4

l¿+

L4
L4
T4
L4
L4

10 3 r234r-r49 2 32039-18
7
5
4
2
1

T6
36
010
2L0
LT2

15 36-28
13 33-24
I 23-43
6 20-46
3 10-56

Rhenoy 14
Teister- L4

banders
Heukelum 2 14
Tricht 14

6
4

1
J

7
7

13
11

39 -33
23-35

42
111

I r0 25-392 3 Lr-66

ïelzeet-!s-29./s-Z
afd. N.Brabant 2e klassele!?ee!-!22?12?

afd. N.Brabant 2e klasse C

Heere- 14 10 O 4 20 45-26
Nivo Sþarta16
L{adenoyen 16
Vrienden- 16

schaar
cvv 4 t6
RKTVC 2 16
ZaLr- L6

bommel 3
Leerdam 16

sp5
Theole 4 16
Tricht 16

16 0
92
82
80
53
61
52
42
42

0 32 6I-20
5 20 44-27
6 18 58 -4.1waarden

Tricht 14
Rhenoy * 13
RKTVC 13
Haaften 2 13
Zalr- L4
bonunel 3

824
913
7 3 3
265
4 2 8

18 14-25
17 39-11
r7 42-L6
L0 22-37
10 22-46

I 16 36-41
8 13 32-38
9 L3 32-42

9 12 36-49
Hurwenent13 5 1 7 9 34-30
opijnen214 I lL2 310-66
HaafËen 2-Rhenoy en Hurr¡enen-
RKTVC niet meer vastgesteld

10
10

10 34
to 26

-43
-58

Beslissingswedstri jd :
Theole4-TrichtT-0

Seizoen 1953/54
9eigg*--t29Zl19
afd. N.Brabânt 3e klasseafd. N.Brabant 2e klasse

scz
Tricht
Teister-

banders
Rhenoy
Maurik 2
Buren
EI,TV

RKTVC 2

t4
T4
t4

9
9
8

3
2
3

3
2
4
3
6

2
J
3

5
6
6
9
a

2T
20
19

23-t7
35- 1" I
30-22

Maurik 3 *.20
I.Iadenoyen 2 20
Trícht 20
Opijnen 2 20
rsc 3 20
Waal- 20
kanters 2

scz 2 20
EWV2r 20
RKTVC 4 20
Lrraal - 20
kanters 3

Teister- 20
banders 2

134
t24
106
LO4
96

103

328
428
426
524
624
721

83-29
55-33
7 5-28
60-40
49-36
55-û.2

L4
13
13
t4
t4

6
5
3
2
0

15
t2
l0

7
6

26-25
24-22
28-29
24-34
15-38 9 1 10 19 42-40

9 0 11 L6 48-64
5 2 13 t2 22-69
3 4 13 L0 39-66Eeiggel-19!UIl

afd. N.Brabant 2e klasse
Heere- 14 11 L 2 23

waarden
Rhenoy 14 7 4 318Bzs L4 6 5 3I7EI4IV 14 I 0 6L6Teister- L4 7 2 516

banders
Maurik 2*14 5 2 7 10Buren L4 3 1 10 7Trichr L4 0 3 11 3

46-23 32t6 6t5-96

32-30
24-20
46-30
3t-22

40-39
32-42
18-63
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gelzger-l2I9ll2 s-elzees-!g-9L/9?
afd. N.Brabant 3e klasse afd. N.Brabant 2e klasse
Linge-

boys 2
I,iaa1-
kanters 2
Tricht
Heukelum 3
HaafËen 2

*t
Rhenoy 2

**
Heerê-
waarden 2
Hurvrenen 2

t4

t4

t4
L4
1,2

t4

13

13

l2

10

7
7
4

4

1

0

11
31
52
16
26
19
39
2tL

25 61-10

23 73-L9

L9 62-30
t5 47-29
6 19-38

5 36-54

5 21-80

2 L5-74

scz 18 16
HaafËen 18 l0
ZaLt- 18 11
bommel 2

lleere- 18 9
¡.¡aarden

Heuketum 2 18 5
Hurwenen 18 5
Linge 18 6

Boys 2
Tricht 18 5
BZS 18 5
Opijnen 18 2

2 0 34 77-20
5 3 25 55-29
3 4 25 49-32

4

3
5
J

31
11
11

5 22 49-40

I t5 39-46
I t5 3I-42
9 t5 39-57

0 13 40-61
2 Ir 44-435 5 23-76

Seizoen 1959/60 9cizg:+-!g-9?19.3
afd. N.Brabant 3e klasse afd. N.B abant 2e klasse
rriclt
trIaal-
kanters 2
Beesd
Línge-

boys 3
I/ade -

noyen 2
Heuke-

lum3*
BZS 2 *.
Beesd 2
E'I,IV 2 T
Teísterb.

2*.
Prom. /degr

1815 2
1814 3

1 32 88-17
I 31 74-t9

Haaften
Teis ter-

banders
Tricht
Hurwenen
Linge 8.2
Beesd t
BZS
ZaLt.b . 2
Heerewrd,

I6
16

16
16
t6
t6
16
L6
16

11
9

I
7
5
7
5
4
4

4
5

3
2
3
1
3
2
1

1
2

5
7
I
I
B

10
11

26
23

t9
16
l3
13
13
10

9

45-10
38-17.

44-49
39-4L
31-33
29-33
2t-28
18-31
29-5L

T7 10
10

3 4 23 58-LB
3 5 23 47-2818

18 8 2 81836-36
18 6 3 9t327-4L
T7
18
1B
18

51
32
33
24

11
13
l2
l2

9 27-58
B 24-76
7 23-58
6 t7-70

ïelss.ev -t-292 l-9!
afd. N.Brabant 2e klasse

competitie
Heerewrd. 16
ZaIt.b. 2 16
Linge B.2 16
BZS 76
Vrienden- 16
schaar 4

Heukelurn 2 16
Tricht 16
GW3 16
Leerdám 16

Sp'55 4

1l
9
8
I
6

2
4
2
2

2
3
2
4

225
520
420
618
814

E1-35
47 -26
45.25
43-30
28-46

Tricht
SCZ 2
Hurwenen 2

4211
4211
4I0 3

5tL-7
5 8- 5
2 7-t4

Tricht en SCZ 2 promoveren 6
5
5
2

B
B
9

10

t4 22-3I

Þeizeçr'- 12Þ9191
afd. N.Brabant 2e klasse

13
t2

8

33-43
27 -56
t8-32

i{adenoyen 18 15
Haaften 17 11
scz *. 18 11
Linge- 16 8

boys 2

03243444

30 53-16
2!+ 60-23
23 52-25
20 42-22

Ðci,zger-Ls-1! 192
afd N.Brabant 2e klasse

BZS
Hurwenen
Heere-
waarden ,(
Tricht
Maurik 2
Rossum 2

18
1B
18

7 3 8
7 3I
7 47

t7 4r-37
17 45-44
16 46-42

I^Iaalkant. 15 :13
Teisterb. l6 l0

I t27
L 527
1619
2 7t6
5 s 153 813
2 8t2
21010
3 11 7

53-15
43-27
36-30
)t-)¿
31 -30
34-34
33-35
21 -51
19 -59

17 43
18 42
18 20

10
t2
T6

11
10
4

27 -49
27 -63
20-92

Hurwenen
Linge B,2
Zalt.b . 2
BZS
Maurik t
Tricht
TSC 2

16
16
15
16
16
16
T6

9
7
5
5
6
4
2
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Seízoe¡ 1965 Seizoen 1968

fd. Dordrecht 2e klasse afd. Dordrecht 2e klasse
A,alburg 2 20
IIINC 20
Everstein 20
Vuren 20
Koz.Boys3 20
Almkerk 20
cJs 2 20
All"ena 2 20
RijswBoys 20
Sleeurttijk 220
Nivo Sp.2 20

L4513410495103935672534342

133
330
624
623
723
B2I

57 -22
57 -3L
50-31
4)- ¿4
40-32
43-2I
30-43
4t-6L
27 -54
29-54
34-60

LRC 2 22 t5
T¡icht 22 It+
HSV/61 22 13
Schel- 22 IZ

luinen
Herovina 22 Il
Haaften 2 22 IO
Koz.Boys3 22 le
Asperen 22 7
VVÀC ,? q

Peursum 2 22 7
ZuíLíchem222 4
Altena 2 22 2

25445437

32 52-24
32 52-30
3t 57-28
27 45-29

916
11 16
12 13
13 11
14 10

4
2
1
6
I
2
4
3

7
10
11

7
9

13

26 56-35
22 57-55
21 28-h,6
20 30-28
t8 22-29
16 31-60
12 3r-52
7 23-68Buiten mededinging:

Trichr 16 5 1 10 11 33-48
L4
15

Seizoen 1966
Besl issingswedstri jd :

Asperen: LRC 2-Tricht 1-0
afd. Dordrecht 2e klasse Seizoen 1969
Vuren 22 74 4 4
Noordeloos22 14 2 6
Woudri- 22 L2 5 5

32
30
29

37 -14 afd. Dordrecht 2e klasse64-
+5-

39
31 Halve competitie i.v.m.

overgang naar ¡¿intercompetitiechem 2
Herovina
Haaf.ten 2
Kerkwijk
Rij swBoys
LrkeL 2
BrakeL 2
Tricht
Sleeuw.2
Leerdam

2
2
2
2
2
2

9
9

11
9
I
7
4
7
3

67
67
110
310
59
510
99
015
415

24 4r-37
24 4I-40
23 h-0-38
2L 37-33
21 35-40
t9 39-42
17 32-42
74 33-63
10 17-40

Asperen 12
RijswBoys l2
Veen 10
Sche11.n. 11
Tricht 10
GJS 2 12
Almkerk 12
Haaften 2 11
I,Ioudrichem 12
Brakel 2 10
ZuíLích.2 LO
DrongRoys l!
Altena 2 12

10 1
t)

63
62
52
52
4L
4L
40
31
22
00

I
2
1
2
2
5
5
6
7
6
6
8

l2

2l
T7
t6
15

22
22
22

T4
L2
12

9
9
I
7
6
0

sp2

9eizsel- !292
afd. Dordrecht 2e klasse
SDO
Almkerk
Herovina
Asperen
Koz . Boys3
Noordels,
-trrcht
Brakel 2
Altena 2
Ameide 2
Veen 2
I,INC 2

22 L9
22 16
22 L2
229
22 L0
22 Lt
226
¿¿ o
¿¿ Cr

225
224
223

12
24
64
76
48
110
79
5 11
5 11
4t3
4L4
415

39
34
30
25
24
23
19

T7
L4
l2
10

96-2L
6L-29
40-22
46-34
49-44
65-56
42-56
30-41
28-40
t9 -47
29-67
24-7 2

Ee,_zgcs_!g-92/t_9
afd. Dordrecht le klasse
ASH 24 t6
Everstein 24 15Tricht 24 ßI,lell 24 lL
RijswBoysr<24 12

53
54
54
67
57
79
79
312
4t2
I 11
5t4
614
6t4

37 43-13
35 5r-24
35 52-24
28 43-34
27 35-30
23 27-29
23 27-34
21 44-42
20 !+I-43
18 28-48
15 26-6t
L4 20-35
14 17-38

MWI5B 24
Spartar30 24
Peursum 24
de Alblas 24
Aviolanda 24voz 24
HSV'¡ 61 24
Streef- 24

kerk

I
I
9
8
5
5
4
4

Besl is s ingswedstrijd :
Leerdem: Everstein-Tricht 2-0
Tricht bii keuze
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Seizoen L97O17l Seizoen I97t+/75
KNVB 4e klasse Zuid afd. Dordrecht 1e klasse
Nívo Sp. 24 16 4

7
10
I
7
7
8
9
4
7
9
6
6

436 48-22
38-29
26-25
33-28

38- 37
31-26
29-32
40-44
21-33
19-36
26-42
27 -32

LRC 20 t3
de A1b1as 20 9

Meerkerk 20 9

Ameide 20 7

¡vs¡s¡si¡ 20 10
S1ie.drr. 20 10
Hardinx.v.20 I
Herovina 20 5

TrichE 20 4
MW,58 20 3

Stedoco 20 3

5 23I
ö .t¿o
6 524
9 423
3 723
2 822
5 72I
6 916
61014
71013
1 -15 . 7

40-15
37-18
36-22
29-22
30-24

PTT Breda 24 1

Altena 24
Heukelum 24
ZwaL.Boys 24
GDC 24
Veen 24
trIilhmna'2r: 24
Tricht 24
Beatríx'6324
RustRoest 24
Brakel 24
seolto 24

2
9
9
9
9
8
7
8
6
5
6
6

2

4
5
7
8
I
I
8

10
11
10
l2
12

31
28
26
25
25
24
23
20
t9
19
18
1B

29
40
I6
24
17
1,6

-23
-30

3B

48

Seizoen 1975 I tô

Seizoen 197 afd. Dordrecht le klasse

KNVB 4e klasse Zuid MVVr 58
Herovina
Drechts tr
Kerkwijk
Vur en
Peursum
Stedoco
Hardinx.v
Lekvogel s
Tricht
VVAC
ïre11

22 12
229
22 IO
228
22 t0
¿z õ
226
22 t0
226
227
225
223

7
I
5
8
4
7

10
2
9
7
4
5

331
526
725
624
824
I ¿)
622

t0 22
72I
827

t3 14
14 11

31-15
32-2r
22-22
33-28
2I-I8
27 -2t
27 -22
22-22
26-25
25-28
24-39
L4-43

Altenb
Zwal . Boys
Heukelum
Veen
Tricht
I,IilhmnJ 26
Almkerk
Brakel
Rust Roest
GDC
BVC | 54
Beatrii 63

22 12 L0
22L2 7
22 7Lt
22 415
2287
227 B
22 412
2267
22 3L2
22 312
22 2t2
22 3 9

0
3
4
3
7
7
6
9
7
7
I
0

J¿+ 37 -I2
31-17
22-78
19 -77
33-31
24-24
26-27
29-33

1

31
25
23
ZJ
22
20
19
18
18
76
15

20-
27-
19-
17-

27
39
29
30 Seizoen L976/77

Seízoen 1972 afd. Dordrecht 1e klasse
172

KNVB 4e klasse Zuid Everstein 24
Herovina 24
Tricht 24
GDC 24
Slie- 24

drecht

15
t2

9
10
I

5
9

10
6
9

43s
.1 JJ
528
826
725

53-18
32-t8
39 -23
31-25
27 -26

Sleeuwijk
Brakel
Veen
llilhrnna '2 6

BVC ' 54
Alrnkerk
Zwal.Boys
Rust Roest
Heukelum
GDC
Trícht

20 t\
208
208
209
207
209
205
205
207
204,(r )

54
84
tt4
Áq
94
47
96
962rt
610
414

27 39-18
24 4L-26
24 32-22
24 30-23
23 37-22
22 43-32
19 25-28
19 25-38
16 2t-33
14 23-43
I 26-57

Kerkwijk
Peursum
Vuren
Hard inx. v
Stedoco
Lekvogels
cvv '| 63
Drechts tr

24
24
24
24
24
24
24
24

8 8 8243
9 6 9242

5-28
7 -24
6-29
6-2r
ó- zó
1-33
7 -49
0- 50

612 6242
I6 924 1
7 9 8232
9 3L22t3

Trícht degradeert
3 9t215l
2 616IOL

ïeizee!-!2!2lZ! 9"-!zeer-L2ZZ/-79
afd. Dordrecht le klasseafd. Dordrecht 1e klasse

Zuilichem 22 11 7 4 29 48-24
9 3 29 28-17
8 4 28 37-21
5 6 27 32-22
9 5 25 30-22
6 7 24 26-27
3 I1 19 27-33
7 9 19 18-25
7 9 t9 20-30

Herovina 22 14 62
92
56
57
67
67
59

L26
710
6 11
8 11
713

34 39-20
3t 34-12
27 32-23
25 39-2I
24 3I-23

Streefk.
Spartat 30
Herovina
Stedoco
Tricht
Buren
MVVI58
Drecht-

streek
I{el1
Noordels.
Leerd. Sp.

22 t0
22 10
22 17
¿z ö
229
228
226
226

Tricht 22 |
Peursum 22 L

VenturaSp 22 1

1
I
0
9
9
I
4
5
5
5)
2

58
22
22
22

5647
54

11 16 26-38tt 15 23-39
13 14 21-38

GDC 22
Stedoco 22
Kerkwijk 22
Vuren 22
Noorde.ls 22
Hardinx.v 22
svs '| 65 22
Sliedrcht 22

243
2LL
202
17 1
16 1
74r
11 1

t-25
9-30
5-29
6-29
7 -28
0-31
6-38

eert naar de
klasse

oen 1978 /72 letzee+-\29219?
KNVB 4e klasse Zuidafd. Dordrecht Hoofdklasse

Arkel- 20 10
Giessen 20 9
Everstein 20 9
SLrijen 20 1O
Mw'58 20 7
t^Iieldrecht 20 7
Herovina 20 5
Sureefkerk 20 5
Asperen 20 4
TrichË 20 5
Schel- 20 4

luinen

10 0
83
65
46
58
58
96
78
79
510
4t2

30 40-20
26 34-2I
24 36-26
24 28-22
t9 27-26
t9 24-29
19 18-24
17 26-34
75 20-20
t5 19-32
12 L7-26

Tr icht
l,Ioudrichem
trIit Zwart
Rij sw. Boys
Olympia' 60
trIilhmnar 26
Nivo Sp.
BVC | 54
Spartar30
PTT Breda
Kog e1 -

vangers
Zuil ichem

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

134
98
96
8B
610
86
512
5 11
511
69
48

5
5
7
6
6
B

5
6
6
7

11

30 43-23
26 42-28
24 24-24
24 L7-2L1) rL-11
22 33-32
22 23-22
21 2L-23
21 27 -30
21 26-29
16 18-28

22 5 5 L2 t5 22-39
lelzect-!2Zs-/99
afd. Dordrecht Hoofdklasse

Tricht Dromoveert naar de 3e klasse

Eversteín 22
MVV'58 22
Tricht 22
Herovina 22
Haaften 22
Slríjen 22
hlieldrecht 22
SLreefkerk 22
GDC 22
Schel.1n.22
Asperen 22
Ventura Sp.22

142
13 4
132
106
11 3
85
59
67
66
58
48
38

6
5
7
6
B

9
8
9

10
9

10
11

30 47-23
30 43-30
28 36-28
26 36-25
25 34-33
21 34-33
19 27-30
79 17-26
18 28-39
18 24-36
16 25-35
t4 25-39

geigecl--t2 99/91
afd. Dordrecht Hoofdklasse
Tricht 22
Herovina 2L
Strijen 27
Schel.Ln.22
Asperen 22
cw'| 63 22
Haaften 22
Arkel 22
Streefkerk 22
Stedoco 22
hlieldrecht 22
GDC 22

13
10

9
9
7
7
8
7
6
6
5
5

6
7
6
6
9
B
4
6
7
7
6
6

3
4
6
7
6
7

10
9
9
9

60- 30
37 -24
28-25
33-30
39 -32
28-33
35-38
27 -35
30-35
25-32
27 -38
13-30

32

24
24
23
22
20
20
L9
19

11 16
11 t6

Tricht naar de KNVB

9ciaeer- 1291 /9?
KNVB 4e klasse Zuid
JPS 20
Tricht 20
I,ioudrichem 20
BVCr 54 20
Wít Zwart 2O
lÌilhrnna'26 20
Rijsw.Boys 20
Zuilichem 20
Spartar30 20
Nivo Sp. 20HNC 20

11
11

9
9
6
7
5
5
5
4
3

72
45
74
65
77
49
87
87
bv
88
512

29
¿o
25
14
L9
18
18
1B
16
t6
11

3L-L2
32-18
26-I5
22-I6
L8-26
24-28
r5-19
79 -27
T5.2L
16-23
17-30
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De periode 1965-1969

Het r¿as voor "Tricht" een belangrijke periode in haar bestaan. Het
eerste elftal handhaafde zich zonder al te veel moeite in de 2e
klasse van de afdeling Dordrecht, mede omdat een nieuwe generatie
jonge spelers zich een plaats in het eerste elftal wist te verove-
ren. Ik denk aan spelers zoals Tonny van Ewijk, Gerrit van Blitters'
wijk, Hans v.d. Raay, Jan Zweserijn, Tonny Gijsbertse, Nico de Jong,
Jan van Zíjl en niet te vergeten Peter van Toorn.
Met name in 1968, de laatste zomercompetitie van de afdeling Dor-
drecht, district Gorkum, streed "Tricht" in de top van de ranglijst
om het kampioenschap met HSVI 61 uit itei- en Boeicoop en LRC 2 uit
Leerdam. Vlak voor het einde van de competitie, namelijk eind
oktober 1968 was de stand:

Gespeeld moesten o.a. nog worden HSV'61-Tricht en LRC 2-HSVt61.
Op zaterdag 2 november 1968 toog "Tricht" voor haar laatste wed-
strijd naar Hei- en Boeicoop. Na een 1-0 voorsprong door peter
van Toorn, kwam HSV|61 kort na de rust met 2-1 voor te staan.
Halverwege de tweede helft schoot Peter van Toorn echter van
groËe afstand de gelijkmaker in de Ëouwen. Daarna miste HSVt6l
in dit enerverende duel nog een strafschop. Maar de winnende
treffer, die het kampioenschap voor "Tricht" zou hebben betekend,
kr^¡am helaas niet -

Vermeld zíj nog dat Cor van Toorn \¡/egens een blessure de strijd
moest staken.
Toch kreeg ttTricht" trog een kans. Er moest aan het einde van de
competitie een beslissingswedstrijd tussen "Tricht" en LRC 2,
dat de laatste twee wedstrijden had gewonnen, gespeeld worden.
Deze in Asperen gespeelde wedstrijd werd met 1-O door de Leer-
dammers geüronnen.

Opel;Lng clubgebouw

tt)p zaterdag 7 decentber, 1968 1;e 15.00 utu, hopen uij ons cLaLb-
gebota't, geLegen op h'et sporttez,r.ein aan de MiddeLueg te Tz,ichtofficieel te openen.
De opening zaL uoz,den uez,richt dooy, de but gemeestey, uan de ge-
neente Buu.y,maLsen.
U uov,dt w,iendeLi.jk uenzocht b¿j deze uoor onze Ðerlenigíng zo
beLangz,i jke gebetaterns aaruezig te uiLLen zijn.tt .

Zo luidde het begin van een uitnodiging, die het bestuur aantalrijke genodigden had verzonden.

De officië1e opening geschiedde door burgemeester sanders. ook
wethouder Heikoop was hierbij aanwezig.
ttZeqen deeentbey, 1968 is ongel;uijfeLd een beLangrijke nl,jLprtaL .ín
d,e geschíedenis Dan ttTv+chttt geuorden, Een nn jlpaal, di"e 'zond.ey,
de inzet; en vtet doov'zettingsuermogen uan onze jongens nt et tot
gtand zou zijn gekomen. Maanden zijn zí.j orutfgebroken geheel
belangeLoos 1)oor Ltun cLub bezi.g geaeest. En níet te uergeten d.erenteloze Leningen Dan ueLen, die hel; bestuuy, 'ùn staat sl;eLde

V.1.n.r
achter

Tricht
HSV ' 61
LRC 2

2t-3L
20-30
20-28

voor

Jan van ZíjL,
Tonny Gijsber
F. Nijhoff
i^/im de trr7eerd,
Bl it tersr,ri jk,

Bertus van lterson, Cor van Toorn, C. Hal,
tse, Maarten Kardol, Jan van Arkel, Piet Hol,

Peter van Toorn, Hans v.d. Raay, Gerrit van
Tonny van Ewijk, Jan Zweserijn, Wim van Ooyen

6l

Het elftal in 1968 dat de promotie net mi.ste
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een devgeLijk eLubhuis aan te schaffen. ALLes bii eLkaar u)as
het een beuijs uan grote eenheid in onze cluh.

Dit waren o.a. de woorden van voorzitter Henk Stam in zijn
welkomsttoespraak voor genodigden en belangstellenden, die
bij de opening aanwezig I¡taren.

Vermeld dient nog te worden dat onze voorziLter bij deze gelegen-
heid de "Zilveren Speld" kreeg opgespeld door de heer P.H. van de
Hoek, voorzitter van de afdeling Dordrecht, daarmee uitdrukking
gevend aan de waardering voor het bestuur en de vereniging.

Aldus had "Tricht" sínds deze dag een eigen clubgeboul^/, rraar
Ome Jan (Kerkhof) en Tante Door jarenlang achter de bar hebben
gestaan om dorstige kelen te 1aven.
De vereniging had er een belangrijke inkomstenbron bij gekregen.
Het was hreer een bewijs van de vooruitstrevendheid van het bestuur.

Het jaar 1969

Het jaar 1969 was in meer dan één opzicht een belangrijk jaar.
Aangezien de afdeling Dordrecht het besluit had genomen om van
de zomercompetitie naar de in het zaterdagvoetbal algemeen aan-
vaarde wintercompetitie over te gaan, werd de periode van novem-
ber 1968 tot ju1-i 1969 overbrugd met een extra halve competitie,
waarin "Tricht" op de vierde plaats eindígde.
Tevens besloot de afdeling om de districten Dordrecht en Gorkum
samen te voegen.
Doordat de KNVB in het zaterdagvoetbal de le klasse invoerde' rn/as

een over de hele linie versterkte promotie het gevolg. Voor "Tricht"
was het verheugend dat ze als gevolg hiervan in het seizoen 1969/70
in de le klasse van de afdeling Dordrecht werd ingedeeld. Een pro-
motie zonder een kampioenschapl

Het jaar 1969 ¡¡as ook het jaar dat "Tricht" 25 jaar bestond. Een
feit dat eenvoudig gevierd werd met een sportfeesE voor 1eden,
donateurs en kinderen. Van een dure jubileumviering werd wegens
de hoge kosten atgezíen.
Op maandag 26 meí L969 (Tweede Pinksterdag) werden onderlinge
wedstrijden gehouden in hardlopen, ba1-dribbelen, doeltrappen,
doelkoppen, ingooien en ver-trappen.
Bij de selectie-spelers werd Peter van Toorn r¿innaar; broer Cor
werd tweede en Jan Zweserijn derde. Peter van Toorn won zodoende
de "lnlammes-wisselbeker" (geschonken door de t.rainer, de heer
J. Iniammes) .

Bij de junioren won H. IJzerman de eerste prijs (de C. van Hal-
beker). Frans Mulder de tweede en Tonny van Toorn de derde prijs,
terwijl J. Hekman bij de veteranen I¡/on.
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Het sportfeest werd op zaterdag 31 mei besloten met een feest-
middag voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar in het clubgebouw. Deze
rniddag \^ras tevens toegankelijk voor alle schoolkinderen uit Trichrs Avonds werd de jubileumviering besloten met een dansavond voor
a1le ttTVV-ledentt en donateurs met hun dames.

op zaterdag 9 augustus 1969 werd op het Gvv-terrein te Geldermalsen
een benefietwedstrijd gespeeld tussen een Betuws streekelftal(hoofdzakelijk bestaand uit spelers uit Geldermalsen en directe
omgeving) en een elftal van "oud Internationals". In het streek-
elftal speelde o.a. ons lid Peter van Toorn rnee, bij de "Oud In-
ternationals" waren Roel trnliersma, Fons van Inlissen en Ton Brusselers
van de partij.
Het streekelftal h/on met 2-1. Peter van Toorn scoorde de ¡rrinnende
treffer.
Vermeldenswaard is nog de contributieregeling in 1969: senior-
leden î 2,00, junioren 16-18 jaar f 1,50, junioren 12-16 jaar
J 1,00 en welpen tot 12 jaar f 0,50 per maand"

Promotie naar de KNVB (1)

Het seizoen L969/70 was voor "Tricht" in de 1e klasse een goed
seizoen. "Tricht" versterkt met d.e van GVV teruggekeerde "*-tti"htspeler Henk de Ruiter, nam voortdurend een toppositie in. ASH
(ttel1ouw) en Everstein (Everdingen) \,ì/aren de grootsLe concurrenten.
I^Iie herinnert zich niet de uiËwedstrijd tegen "De Alblas" toen
"Tricht" met een 4-1 achterstand bij rust, toch nog met 5-4 won
door de doelpunten van Peter van Toorn (2) en Henk de Ruiter (2).
0p zaterdag 13 meí 1970 werd ASH in Meteren door met 4-1 over MVV
te zegevieren, kampioen.
Aangezien nuÍìmer twee het recht had gekregen te promoveren en
Everstein en "Trichttr met evenveel punten op deze plaats eindig-
den, was een beslissingswedstrijd noodzakelijk.
Op woensdag 24 mei 1970 togen veel supporters naar Leerdam waar
op het veld van Leerdam Sport de beslissing moest vallen. In de
laatste minuut van de eerste helft nam Everstein verdiend met
1-0 de leiding. In de tweede helft scoorden de Everdingers nog-
ma¿¡ls , zodat "Tricht met 2-0 verloor. Een groot gedeelte van de
tweede helft had "Trichtrr met tien man moeten spelen aangezien
één van de spelers het veld werd uitgezonden r4Tegens een grove
overtreding. "Tricht" had de promotie gemist, zo leek het t.en-
minste.
Tot op dinsdag 7 julí 1970 in De Gecombineerde een bericht ver-
scheen dat Heukelum als nummer drie van de 1e klasse B van de
afdeling Dordrecht alsnog was ingedeeld in de 4e klasse A van
de afdeling Zuíd van de KNVB.
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I{aarom wasttTricht" als nuilEner drie van de le klasse A dan ook
niet gepromoveerd?
Het is aan de acties van het bestuur en van enkele veront\ÀIaar-
digde "Tricht"-aanhangers, die in enkele open brieven aan de
afdeling Dordreeht hun misnoegen kenbaar maakten, te danken
ge\4/eest, dat "Tricht" tenslotte ook naar de KNVB promoveerde.
"Tricht" was zodoende in twee jaar van de 2e klasse afdeling
Dordrecht naar de 4e klasse KNVB gepromoveerd zonder kampioen
te zijn ge\,/eest. Een uniek gebeuren'.
Beide promotíes hebben hun uitwerking níet gemist, gezien de
toevloed van 50 nieuwe leden, zoaLs op de jaarvergadering in
januari 1971 werd medegedeeld.
Ook de lagere elftallen deden het uitstekend. "Tricht 2" promo-
veerde naar de 2e klasse en het derde ging naar de 3e klasse van
de afdeling. Tevens zou een vierde elftal in het seizoen L97O/71
zijn intrede in de 4e klasse van de afdeling maken. Helaas moest
dii elftaL zícin toch weer terugtrekken.

Drie se¡zoenen KNVB

Het eerste seizoen I970/71 \{as voor "Tricht" moeilijk. Men huisde
voortdurend in de staart van de ranglijst. Veel wedstrijden werden
onnodig verloren. Zo herinner ik mij no,g de wedstrijd GDC-Tricht(uitslag 4-2), waarin "TrichL" drie strafschoppen miste: Tonny
Gijsbertse, Frans Mulder en Jan Zweserijn misten vanaf 11 meterl
Tenslotte lukte het toch het vege lijf te redden. Seolto eindigde
al-s 1aatst.e.

Ç &'*-ø

* p4$êÌ.."
Þ

{'*c'.È:Y *,r,-@l$f

?.

Het eerste e1ftal in het seizoen l97O/7L

voor

Wim de l^Ieerd, Henk de Ruiter, Jan van Arkel, Frans
Mulder, Cees van Oort, Ton Gijsbertse, Cor van Toorn,
Jan 'van Zijl
PeËer van Toorn, Gerrit van Blitterswijk, Tonny van
Ewijk, Hans van de Raay, Jan Zweserijn, Bertus Hak

V.1 .n.r.
achter

Tricht 4 in het seizoen 197I/1972

V.1.n.r.: Jan Vermeulen (leider), Polinus van Toorn, Piet Nap, Jan
van Zoelen, Huib Hol, Nonno v.d. Raay, Jaap Huizen
voor: A. van Varik, Gijs Brinkman, Gerrit Huizen, Luc
Visscher, Dick de Greef, Freddy Schook, Ties van Driel
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Het seizoen I97L/72 was aanzienlijk beter. Na zeven wedstrijden
stond "Tricht" achter Zwaluwse Boys zelfs op de tweede plaats.
Doch ondanks de verdedígende kwaliteiten van doelman Tonny van
Ewijk en laatste man Nico de Jong en de aanwezigheid van aanval-
lers als Hans van de Raay, Jan Zweserijn, Tonn¡r Gijsbertse, Henk
de Ruiter en vooral Peter van Toorn (onb"¡.r¡iste topscorer in deze

65

_)

,.- a\l

-.

-,-

Niels




jaren), werd aan het einde van het seízoen de vijfde plaats bezet.
Geen or¡verdienstelijk resultaat .

De spelers die in de eerste twee seizoenen voor "Trichttr speelden
r^Iaren in het algemeen:

heen raakten. Het gevolg rnras dat veel andere spelers werden ingezet.
Spelers als Guus Marechal, Johan de Bruine, Hans Udo, Jan Key,
Mario van Berlo, Huib Hol en Erik Hakkert werden afwisselend ingezet

doel
achter
midden

voor

Tonny van Ewijk
Jan van Arkel, Nico de Jong, Jan van ZíjI,
Cees Hal, Henk de Ruiter, Tonny Gijsbertse,
Kardol, Frans Mulder
Hans van de Raay, Gerrit van Blitterswijk,
Toorn, Jan Zweserijn

Bertus Hak
Maarten

Peter van
e Ç

¡1'

â¿

aa
i

?
'¿

Buiten de competitie werd op zaterdag 10 juní 1972 te Meteren eenwedstrijd gespeeld tussen een Betuws streekelftal en een e1ftal
van de afdeling Dordrecht, ter ere van GijsvanEmpel, die afscheid
nam van de hoofdploeg van MVV'58.
De "Tricht"-spelers Tonny van Ewijk, Frans Mulder en peter van
Toorn hraren opgesteld in het Betuv¡s elfta1. De uitslag werd 3-3,
mede door Peter van Toorn, die éénmaal scoorde.

rn het seizoen r972/73 ging het mis met "Tricht". Niets \¡¡as meerte herkennen van het goede spel van het voorgaande seizoen. En
toch waren nog dezelfde spelers, met uitzondering van de goal-getter Peter van Toorn, die eínd 1972 naar veen vertrok, aanwezig.I^Iellicht was diL feit toch de oorzaak dat "Tricht" met slechts
acht punten uit 20 r¿edstrijden de laatste plaats bezette.
Op 24 maart 1973 betekende de 1-0 nederlaag in Heukelum het af-
scheid van de KNVB-periode.

op het bestuurlíjke vlak r47as er in de drie jaren níet zoveel ver-
anderd. Het dagelíjks bestuur bleef ongewijzigd in handen van Henk
Stam, No1 van Asch en Arie Vermeulen.
Op 27 oktober 1971 werd door het zich niet herkiesbaar stellen van
Herman van rterson en Gijs van de Poel heL bestuur van negen naar
zeven bestuursleden teruggebracht. Tevens werd de elftalcommissie,
al eerder van vijf naar dríe leden teruggebracht, opgeheven.

In 1973 werd Ab Deen penningmeester; hiermee volgde hij Arie
Vermeulen op, die sinds 1960 de financiën had beheerd.

"Tricht" mist de hoofdklasse

De seizoenen 1973/74 en 7974/75 in de le klasse van de afdeling
Dordrecht verliepen voor het eerste elftal zonder hoogtepunten.
Frans Mulder en Tonny van Toorn ruilden "Tricht" voor MVV'58,
terwijl spelers a1s Jan van Arkel, Inlim van ooyen, Tonny Gijsbertse,Nico de Jong, Hans van de Raay en Jan Zweserijn over hun hoogtepunt
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Het eerste elftal op 3 november 1973 in nieuw tenue

voor

G. Hak (verzorger), Jan van Zijl, Jan Key, Aart de Ruiter,
Gerrit van Blitterswijk, Fred Schook, hI. van Oo)ren
Hans v.d. Raay, Henk de Ruiter, Cor van Doesburg, Tonny van
Ewijk, Jan Zweserijn, Tonny Gijsberts€, R. Kardol (grens-
rechter )

V.1.n.r.
achter i

rn het seizoen 1974/75 eindigde men op de derde plaats van onderen
Dit was onvoldoende om een plaats in de te vormen hoofdklasse te
vervüerven. Overigens waren in dit seizoen de prestaties van de
lagere elfta11en uitstekend te noemen: het derde werd kampioen,
evenals de A-jeugd, terwijl het tweede en de B-jeugd de tweedeplaats bereíkten.

Het aar 1974

Dit was een goed jaar. Niet alleen omdat ons Nederlands elftal het
zo uitstekend deed op het wereldkampioenschap in Duitsland, maar in
het bijzonder voor "Tricht", omdat in dat jaar enkele belangríjke
gebeurtenissen plaatsvonden.
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Voorzitter Henk Stam reikt een
aan een viertal oud-gedienden.
V.1.n.r.: voorzítter Henk Stam,

zilveren speld met inscriptie uit
Aart van Arkel

voertler Tonny van Ewijk nam onder luid applaus de pakken, hTaarvan
hij er direct één aantrok,. in ontvangst.
Vervolgens bood aanvoerder Tonny van Ewijk namens de actieve
spelers twee doelnetten aan het bestuur aan.
Een plechtigheid was het benoemen van de heren Jan Kerkhof, AarË
Kerkhof sr., Aart van Arkel en Cées de Bie tot ereleden van de
vereníging. Een vierËa1 dat aan de wieg van het voor-oorlogse
"Tricht" had gestaan. Eerst als spelers, later als bestuursleden
en leden van de elftalconrnissie er:z., hebben zij jarenlange ar-
beíd in het belang van "Tricht" verricht. Voorzitter llenk Stam
speldde hen als dank een zilveren spel met inscriptie op.
De dames A. Kerkhof, Marie en I^Iil Vermeulen, Mijntje van Toorn,
Nel van Kranenburg, Mijntje van Soelen, Arie van Varik en Ineke
Zweserijn werden in de bloemetjes gezeË voor het verrichten van
diverse werkzaamheden, die zoal bij een voetbalvereniging behoren.
Tevens werd afscheid genomen van trainer Roel van Valburg, die,
door omstandígheden gedwongen, zljn werk bij "Tricht" niet kon
voortzetten.

A1 met a1 een geslaagde feestavond, die, mede door de aanwezíg-
heid van "The Melody Boys" en de vele danslustigen, tot in de
kleine uurtjes duurde.

Een derde belangrijke gebeurtenis ín 1974 was het verschijnen
van het clubblad ttDe Nieuwe Groen-I,rlitter".
De eerste redacËieleden waren: Mario van Berlo, Cor van Doesburg,
Jan van Genderen, Erik Hakkert, Hans Klein Ovink en Fred Schook.

Het seizoen 1975/76 speelde ons eerste elfta1 meË menig nieuw
gezícht. Trainer Henk de Ruiter zocht voortdurend naar de juiste
opstelling. Rob Deira, Hans Klein Ovink, Hans Udo, Gerard van
Maarseveen en de reeds genoemden Guus MarechaL en Erík Hakkert
r¿isselden elkaar regelmatig af , terwijl l,rlim de Inleerd in menige
wedstrijd Tonny van Ewijk in het doel verving. Bovendien kwam
Tonny van Toorn \¡reer terug bij "Tricht".
Met nog één wedsËrijd te spelen was de st.and onderaan: Vuren 22,
Tricht 21, Stedoco, Lekvogels en Hardinxvelð 20, VVAC 14 en trIell
11 punten. Er moesten drie e1ftal1en degraderen. Het is duidelijk
dat de degradatie voor VVAC en I,rlell reeds vaststond; doch r¿ie zou
nunrmer drie worden?
Op de laatste wedstrijddag moest onder meer Hardinxveld-Tricht
gespeeld worden. Dit betekende dat "Tricht" aan een gelijkspel
genoeg zou hebben om zich te handhaven. trüat gebeurde er echterl
Toen "Tricht" op de bewuste zaterdag 8 meÍ ín Hardinxveld arri-
veerde bleken de spelers van Hardinxveld niet meer aafi¡7ezíg te
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Aart Kerkhof sr. ,
sr., Jan Kerkhof en Cees de Bie

Het belangrijkste ín 1974 was de ingebruikneming van de nieuwe kle Een vergissing met bijna grote gevolgenloka1en" Op 9 november werd de nieuwe kleedaccommodatie, die geheel
met eigen krachten was gebouwd, officieel door de burgemeester de
heer J.G. Sanders, in gebruik gesteld.
In De Gecombineerde van 12 november lezen lse onder meer:
ttDe btugemeeste! noemde de poorbeeldige zeLfuerkzaamheid pan de
Leden, aaqï,door *it mooie gebouo tot stand kon komen.
V'Ler prachtige kLeedkamers en een scheidsy,echterLokaaL, aLLe net
toiLetten, douches en uat daay aLLemaaL bijhoort, is Tyíeht nu
t'Ljker.. tl

Op 31 meí 1974 bestond "Tricht" 30 jaar en dit feit ging niet
ongemerkt voorbij. 0p 1 juni werd in de feestelijk versierde
kantine een feest- en dansavond gehouden, r¡raarvan ik de belang-
rijkste punten hier v¡i1 memoreren.
De heer Frans Hengstmengel, directeur vanhetTrichtse Praet Huys
"Piet Hein", bood de vereniging een cadeau aan dat bestond uit
níet rninder dan 14 trainingspakken voor het eerste el,ftal. Aan-
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zíjn. trrlat was het geval? rrTricht" verkeerde in de veronderstel-
ling dat de wedstrijd om kwart over víer zou aanvangen. Achteraf
r¿erd duidelijk dat het aanvangsuur haLf drie was. Door deze on-
fortuinelijke gang van zaken bestond de kans dat "Tricht" twee
verliespunten rn/egens "niet opkomen" zou krijgen. En in dat geval
zou de stand, mede door de 2-L winst van Vuren op VVAC en het
gelijkspel van Lekvogels tegen MVV als volgt luiden:
Stedoco 22-22, Lekvogels 22-2I, Hardinxveld 2I-20 en Triclnt 2L-19.
De wedstrijd Hardínxveld-Tricht werd nu op zaËerdag 15 mei ge-
speeld. I'Ie verloren met 1-0.
De stand van zaken 'hras nu als volgt geworden: indient'Trichtttg
verliespunLen zou krijgen, dan zou de eindstand zijn: Stedoco en
HardinxveLd 22, Lekvogels en "Trichttt 2l punten; de laatste tvree
zouden dan een beslissingswedsËrijd moeten spelen. Zou "Tricht"wel twee verliespunten krijgen, dan zou "Tricht" met 19 punten
degraderen naar de 2e klasse. Het lot van "Tricht" lag in handen
van de afdeling Dordrecht. Nu verkeerde de afdeling Dordrecht in
die dagen in een behoorlijke bestuurscrisis. Dat maakte een snelle
beslissing onmogelijlc. Doch toen de crisis eind juni tot het ver-
leden behoorde, nam het bestuur op 4 augustus het besluit om de
groen-witten bíj keuze in de le klasse te handhaven.
De motivering van dit besluit luidde:tt4et bestuur, üq.n de afdeLing t'Doz,drechlttt stelt uast dat hel; dooy,
een administral;ieue fout Dan de secz,etay.ts üan uu Ty,iehl; Vtet stan-
dnardeLftaL uan Tz,ícht gedupeerd zou uorden. Gez'íen Ltel; tol:aLe
uerenigingsbeLang" het handeLt Ltiey, t rmnez,s om het eey.ste eLftaL,
is het afdeLingsbestuttz, uan mening, dat de uu Tz.icLtt niet de dtpe
mag uorden Dan deze adnnrñsty,atieue fout. DerhaLue besluit het
bestuuy om de uu Tz+cht bij keuze te handhauen in de 1e kLasse
zaterdaguoel;baL uan de afdeLing ttDoy,drechttt. tl
ttTrichtt' was gered.

"Tricht 2" kampioen

Op zaterdag 22 rnei 1976 werd het tweede kampioen van de Res. 2e
klasse afdeling Dordrecht door in Haaften met 1-0 van Haaften 3
te winnen. De wedstrijd v¡as eerder in het seizoen bij de stand
0-0 gestaakt wegens rur^r spel van Haaften. Er moesten nog 25 min.
worden gespeeld. In de ¿ei¿e minuut'omspeelde Johan de Bruine
enkele tegenstanders en maakte een doelpunt. De stand bleef in
de resterende tijd ongewijzígd.
"Tricht 2'r was kampioen. Uit 20 wedsLrijden werden 31 punten ver-
gaard middels 14 overwinníngen en 3 gelijke spelen. Driemaal werd
er verloren, steeds met 1-0.
De spelers van het kampioenselftal rnraren:
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doel : Hans van Eck
achter : Ab Deen, Fred Schook, Tonny Gijsbertse en Arie Pellegrom
rnidden : Mario van Berlo, Maarten Kardol en Hans van de Raay
voor : Johan de Bruine, Gerard van Maarseveen, Guus Marechal en

Gíjs van rË Verlaat
Achterspeler Nico Smits kon in Haaften niet van cle partij zijn.
Een rondrit door Tricht vormde de
dag.
Op zaterdag 26 juní L976 r¿erd heË
uitbundig gevierd.

apotheose van deze feestelijke
kampioenschap in het clubgebouw

Deense trio
Dat de jeugd van "TrichL" de volle aandacht van het bestuur heeft,
is zonder meer duidelijk. Dit bleek ook weer op woensdag 14 april
1976 toen 35 jeugdleden voor een internaÈionale Paasvakantie per
bus naar Odense in Denemarken verlrokken.
Het werd een bijzonder geslaagde trip, uitstekend verzorgd door dejeugdleiding, te 'hreten Stef van Alfen, Mario van Berlo, Jan lüi11em-
ser Tonny Ríjnbergen, I{im van Soelen, Martín de Boer, Ab Deen
(Appie Danske) en initiatiefnemer Bert van Veen.
De sportieve prestaties in Odense \¡raren niet al te best. De C-junio-
ren behaalden één zege, de B-junioren r^Tonnen geen enkele wedstrijd,
terwijl de A's, ondanks goed spel met name tegen Marienl-yst, ook
zonder overrtrinning bleven.
Zondag 19 april (Eerste Paasdag) werd de terugtocht aanvaard..
De Deens-Trichtse gebeurtenis was een onverdeeld succes, die de
deelnemers niet gauw zullen vergeten.

Ome Jan en tante Door

ome Jan en Ëante Door, het echtpaar Kerkhof, nam na een lange staat
van dienst in het belang van de vereniging, \¡raarvan de laatste jaren
a1s beheerder van de kantine, op woensdag 25 augustus L976 arscheid.
Reeds in 1968 startte ome Jan de verkoop van bier bij het. ve1d. rn
december 1968, toerù een eigen clubgebouw geplaatst werd, werd ome
Jan de man van de kantine, daarbij terzijde gestaan door zijn echt-
genote.
0m gezondheidsredenen nam tante Door in 1970 het werk van haar man
geheel over. En nu vond zij dat. het tijd was geworden de kantine-
werkzaamheden aan jongeren over te geven, ook al omdat ome Jan doorzíjn zíekte al haar aandacht en zorg níet kon ontberen.
voorzitter Henk stam bood het echtpaar Kerkhof namens de w Tricht
een tuinameublement aan. Er waren meer sprekers, zoals aaflnemer Joh.
de Inleerd en B. de l,Ieerd namens de muziekvereniging oZoD.
De vertrouwde gezichten van ome Jan en tante Door zou men in hetvervolg achter de bar missen.

7t

Niels




HANDEL IN KAAS EIEREN EN KIPPEN
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De periode 1976-1980

onze uitblinkende speler Henk de Ruiter zette ín L976 een puntachter zijn loopbaan als speler van het eerste elftal. Toch konHenk, die op l5-jaríge leeftijd lid werd van "Tricht", de clubniet de rug toekeren. Aangezíen hij heL D-diploma oefenmeester opzak had en bovendien Ërainer Janus Inlanrnes aan heË eind van hetseizoen 1975/76 vertrok, \^raren het bestuur en Henk het gau\^¡ eensmet elkaar. Henk de Ruiter ¡.trerd de nieuwe trainer.
Daar enkele niet-Trichtenaren de "Trichtse"-gelederen bínnen-stapten (Inlout Bambacht van AsH, pieter de voãgd van culembotgr 6Ten Gijs Brinkman van MVV'58) en bovendien enkãle jongeren (Cãu"
van Mourik, Bert van soelen en Bert van vrouwerff) ri¡p blut "r,voor het eerste elftal, leek een goede toekomst voor de vereni-ging weggelegd.

In het seizoen Lg76/77 eíndigde "'1'ti"¡a" dan ook op de derde
plaats achter Everstein (35 punten) en Herovina (33 punten) met
28 punten. Everstein promoveerde naar de hoofdklasse.

Voor het seizoen 1977/78 van start ging, kwam good-ol_d peter van
Toorn, díe in L972 naar Veen was vertrokken, ïreer terug. En dat
dat een versterking van betekenis was, bleek al spoedig.
"Tricht" eindigde dat seizoen achter Herovina op de twãede plaats.
Deze plaaËs, die rechË gaq op promotie naar de hoofdklasse, werdbereikt op 19 april 1978 toen "TrichL" in spijk tegen sVSt65 een,
weliswaar teleurstellend,gelijkspel 1-1 behaalde. De vreugde over
de promotie naar de hoofdklasse .hras er níet minder om.

"Tricht 4" werd op 20 april kampioen in de 4e klasse van de afde-ling Dordrecht. Dit geschiedde in de thuiswedstrijd tegen Noorde-loos 4. Met 4-1 werd deze club verslagen door doelpunten van Bert
de'Ridder, Tonny Rijnsbergen, Mar!in de Kip en nogmaals Bert de
Rídder.
van de 18 duels die "Trióht 4" speelde, werden er niet minder dan
16 gewonnen, terwijl de overige twee gelijk eindigden.
Doelcijfers 75-16. I,rIerkelijk een uitstekend resultaatl
zowel de promotie van het eerste als het kampioenschap van hetvierde werden op zaterdag 13 mei met een recepËie en een feest-
avond gevierd.
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Een speciale conrnissie had voor de eerste maal de voetballer van
het jaar (seízoen 1977/78) gekozen. Libero l,{out Bambacht viel deze
eer te beurt.
Het seizoen L978/79 - waarin overigens met vijf senior-elftal1en
werd gespeeld - in de hoofdklas'se werd geen succes. Enkele jonge-
ren maakten hun debuut in de hoofdploeg, namelijk Henk Hagenaars,
Henk van Asch, Pieter van Helten en Arthur van Soelen. Door op 12
meí 1979 in Strijen tegen de club van díe naam met 0-0 gelijk te
spelen, kon "Tricht" zich in de hoofdklasse handhaven. Voor een
goed result.aat zorgde ons tweede elftal. Door uit tegen de Alblas 2
een gelijkspel (1-1) te behalen, werd "Tricht 2" kampioen. Na goed
voorbereidend werk van Cees van Mourik scoorde Ferry Kru5rver na
een 1-0 achterstand, de gelijkmaker. Met 29 punten uit 20 r¿ed-
strijden (10 zeges, 9 gelijke spelen en slechts één nederlaag)
en met de doelcijfers 36-17, \¡ras men onbereikbaar geworden voor
de Alblas 2, die de belangrijkste concurrent \¡/as gevleesE vccr de
Trichtenaren. Promotie naar de I(NVB was heL gevolg.

Het kampioenselftal van het tweede op 26 mei 1979

V.1.n.r.
achter : Aart Kerkhof (verzorger), Jan I{illemsen sr. (grensrechter),

Jan van ZijT, Pieter van Helten, J. Groenenberg, Hans Klein
Ovink, tr'lim Herreveld, Teunis de Lange, Bert Veen (elftal-
leider), Henk de Ruiter (traíner)
Dick v.d. Burg, Henk van Asch, Johan v.d. Berg, Paul
Jurgens, Ferry Kruyver, Bert Vrouwerff, Hans Hagenaars
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Een receptie en een feestavond ter gelegenheid van die promotie
werd gehouden op vrijdag 29 juni L979 in "Ons Eigen Gebouw" te
Buurmalsen, \^regens níeuwbouw van ons eigen clubgebouw.

Voor de eerste maal nam een vijfde elfta1 aan de competitie deel,
Als voetballer van het seizoen 1918/79 werd Arthur van Soelen ge-
kozen.

Het seízoen L979180 werd een goed seizoen, Na een spannende strijd
met Everstein en MVVt58, moest "Tricht" met t\,/ee punten achter-
stand op genoemde verenigingen, genoegen nemen met de derde plaats.
Everstein en MVVr58 promoveerden naar de KNVB.

Een nieuw clubgebouw

0p 6 februarí 1979 werd een speciale ledenvergadering gehouden.
Tijdens deze vergadering kreeg het bestuur toestemmíng om een geld-
lening af te sluiten voor de bouw van een nieuw clubgebouw.

De bouwcommissie bestaande uit v.1.n.r
Jan Zweserijn, Cor van Doesburg, Gerrit vandenBergh, Arie Vermeulen
en Bart Pellegrom.
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Het bestaande houten clubgebouw, dat sinds december 1968 als zodanig
dienst had gedaan, voldeed niet meer aan de eisen. De tekening voor
4e nieuwbou\¡¡ was reeds bij de betreffende gemeentelijke cormnissie
ingediend. Men hoopte spoedig met de bouw, die veel zelfwerkzaam-
heid van de leden zou vereisen, te kunnen beginnen. In april werd,
dankzíj een lofwaardig initiatief van de oud-voorzítter Peter Hei-
koop, ãen noodkantine, een voormalige directiekeet, geplaatst.
Korte tijd later werd begonnen met de afbraak van het houten club-
gebouw en kon men in de "Heikeet" zijn drankje drinken.
In meí 1979 werd de nieuwbour4r gestart.
Na de aanleg van een tweede speelveld, de nieuwe parkeergelegen-
heid en de beplantíng op het sporËcomPlex, was de bouw van het
clubgebour¿ - dat geheel door eigen leden werd verricht - als fase
t\^¡ee te beschouwen.
Er ¡¿erd een bouwcorn¡nissie gevormd bestaande uit Bart Pellegrom,
Gerrit van den Bergh, Cor van Doesburg, Arie Vermeulen en Jan
Zweserijn.
Op zaterdag 1 maart 1980 werd het nieuwe clubgebouw officieel door
burgemeester Baris geopend.
t'Tijdens de v,ondLeidíng heb ík nn jn uaardering aL uil;gesproken
Ðoor hetgeen y'tiez, tol; stand is gebraeht. Het is aLLes om st¿L uan
te uov,den. Het gaat om meer dan een cLubhuis aLleen. ftnnev's' u
beschikt ook oueï, Dergadev,Tw)mte, uerbLi.jf uoor de scy'te'ídsv'ecLttev'
en een modewl ut tgenuste behandeLkamer. Ik behoef u ddavna,ast niet
l;e urijzen op het belang uan ut cLubhuís Ðoor'l,tü ueren¿g¿ngsLeuen.
Hiev, eLkandev, ontmoeten na de tv'aining en rn de uedstniiden, ont-
üangst uan de ieugd en gq.sten, bespreken uan de taktiek en'de
techniek uan de hogez'e elftaLLen en b¿i de ontspanning rn de in-
spanning met eLkaar een fu,ankie dv'inken. Hier gaan inrpuLsen uanuit
met een gunstige inuLoed op ltet spoz'tgebueren.
Wi.j zijn ddep ondev,de indv,uk uan hel; geheeL. Inzet gepaand aan
uakmansctap, VeLe manschappen ltebben met w¡ bou¡conrnissie ueeL
urije tr,jd opgeofferd. Gaat er mcrq,T adnstaan. l^/aaz'uind ie fu)t
anno 1980?
ALs gemeenl;ebestuw nemen wii de pel: tsoor iuLLie af . Spreken onze
beuonderiq mt. De plaatseLijke beuoLktng kan tv'ot;s op iuLLie
ziin. Lh,t penningmeesl;er uoevt een gezond beLel'd en ult secTel;aris
u)ee1; uaaz, nodig uía de teLefoon een kantltekewing l;e pLaal;sen.
HuLde aan de uev,kev's pan hel; eev'ste ullr en aLLen dt e uoLhielden
tot de eindsl;r'eep uas geLmaLd. Namens Ltel; gemeentebestut'tr tteeL
pLezier en profictat en daanbii pan ons een uedstriid-bal.'l
"Tricht" v/as een modèrn clubgebouw rijk geworden. Tevens werd aan
het sportterrein de naam ttCrayestein" gegeven, genoemd naar het
van oudsher bekende huis "Crayestein" te Tricht.
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Het
doel

elftal dat de zege op Arkel bevocht was als volgt samengesteld:

achter
Johan van de Berg
Pieter van Helten, I{out Bambacht, Bert van Vrouwerff,
Paul Jurgens
Jan van de Bosch, Peter. van Toorn, Arthur van Soelen
Bert van Soelen, Erik Hakkert, Cees van Mourik\. ': ).

midden
voor

voorzitter Henk stam ontvangt de burgemeester de heer Baris enzijn echtgenote ter gelegenheid .r.r, ã. opening van het ,rierr,oãclubgebouw op 1 maart 1980. Rechts secretarís Jan van Arkel .

Promotie naar de KNVB (2)

zoaLs reeds vermeld, deed in de zomer van 19g0 trainer tr{im Borg-stein zijn intrede bij "Tricht". Híj was afkomstig van de vereãi-ging Fortitudo uit culemborg. Met Bórgstein was ook speler Jan vande Bosch van genoemde vereniging rneegãko*err, hetgeen een gecruchteversterking betekende. De ploeg, \¡raarover trainer Borgstein bijhetbeginvan het seizoen 1980/81 kon beschikken, bestond uit despelers: Bert van vrour¿erff, peter en Tonny van Toorn, pieter vanHelten, Jan van de Boseh, pieter de Voogd, Bert en Arthur vansoelen, Hans Klein ovink, Johan van de B"rg, Erik Hakkert, paul
Jurgens, hlout Bambacht en Cees van Mourik.

Kampioenselftal 9 mei 1983

V. 1 .n.r
achter Teunis de Lange, Peter van Toorn, I{im Borgstein (trainer),

Bert Vrouwerff, Erik Hakkert, Arthur van Soelen, Jan van
de Bosch, Tonny van Toorn, Pieter van Heltên, Cees van
Eeuwijk, Nico Smíts, Jan Zweserijn (elftal-leider), Van
Iterson (grensrechter)
Cees van Mourik, Aart Kerkhof (verzorger), Bert van
Soelen, Paul Jurgens, Johan van de Berg, hlout Bambacht,
I'Iim van Herreveld

De competitie 1980/81 verliep voortreffelijk voor "Tricht". Naeen \n/at weifelende start ging het steeds beter. voortdurend
hebben onze jongens de eerste plaats bezet en velen zullen zichnog de wedstrijd Trícht-Arkel op 9 mei herinneren, welke wedstrijdeen 5-r zege voor "Tricht" opleverde, met doelpunten vóór de rustvan Arthur van soelen, cees van Mourik en Bert van soelen en nade rust wederom cees van Mourik en Arthur van soelen. Deze zegebetekende het kampioenschap van de hoofdklasse van de afdelin!Dordrecht en tevens voor de tweede maal in haar best.r' pro*oIi"naar de KNVB.

voor

Met de complete harmonie OZOD onder leiding van het duo G.C. van
Gasteren en Henk Hol als muzikale begeleíding, begon het kampioe-ns-
e1fta1 gezeteî of sËaande op een vrachtauto, aan een zegetocht door
het dorp. Het werd een onvergetelijke dag, die 's avonds in het
clubgebouw zíjn hoogtepunt bereikte toen Arie Vermeulen, hlim van
Kranenburg en Gijs van fterson een uit 22 coupletten bestaand
feestlied aanhieven.

't8 '79
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Een opmerkelijk feit was nog dat aanvankelijk de heer Jonas van
de afdeling Dordrecht oþ 25 apríl a1 van mening was dat "Tricht"in Asperen na het 2-2 gelíjke spel tegen de club van die naam,
kampioen was ge\4rorden en dientengevolge de kampioensbeker aan
"TrichÈ" uitreikte. Het was echter te vroeg want indien Herovina
in strijen een aldaar gestaakte rvedstrijd bij de stand 2-0 in het
voordeel van strijen nog zou winnen, zou ttTrichtt' nog achterhaald
kunnen worden-

4åt

v ,,. *
'?

Vreugde I

Op iaterdag 20 juni hield men in het clubgebouw receptie ter ere
van de promotie naar de KNVB. Onder de aanwezigen waren o.a. na-
mens de gemeente Geldermalsen de wethouders Van Ewijk .en Van
Reekum en namens cle afcleling Dordrecht de heer Bovel<erk.
Als gevolg van deze promotie deed "Trichtttmee aan de voorronden
van de afdelings-kampioenen. De winnaars van de voorronden zouden
vervolgens in Zeist uítmaken wie zich kampioen van de afdelings-
kampioenen (zaterdagvoetbal) mocht noemen. Eén der voorronden
werd op zaLerdag 30 mei in Tricht gespeeld. Deelnemende vereni-
gingen \^raren behalve "Tricht": Alexandriat66 (Rotterdam), Mevo
(oudekerk) en I^/DS (oriebruggen). "Tricht" bleek de sterkste on-
danks een 0-2 nederlaag tegen Mevo. Van I¡IDS werd met 3-0 en van
Alexandria'66 met niet minder dan 8-1 gewonnen.
"Tricht" en Mevo eíndigden gelijk met 4 punten, doch het doel-
gemiddelde van "Tricht" was veel beter, mede door de grote zege
op Alexandría'66.
rn Zeist eindigde "Tricht" achter scherpenzeel en zelos (zeltrem)
op de derde plaats, ook a1 omdat de ploeg door de vele wedstrij-
den vermoeid begon te raken.
En zo kr¿am er een einde aan een zeer succesvol seizoen.
Jan van de Bosch wer<1 tot voetballer van het seizoen
uitverkoren 

"

1980/81

8l

Vreugde'.

De heer Jonas van de afdeling Dordrecht reikt de kampioensbeker
uit aan aanvoerder I¡Iout Bambacht (7 mei 1981).
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7 mei 1981: Zo was het op en o¡n heÈ veld
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7 mei 19c9 1: Zo was het in het dorp
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Ingebruikneming 1 ich tinstal latie
Tussen alle successen in het seizoen 1980/81 door was nog een op-
merkelijke gebeurtenis te vermelden. Op het t¡¿eede speelveld, dat
al enige tíjd in gebruik was, rrerd op 7 januari 1981 de wedstrijd
Tricht-Sparta reserves (Rotterdam) gespeel-d.
Met deze wedstrijd werd de lichtinstall-atie in gebruik genomen.
De aftrap werd verricht door Marco de Ruiter, zoort van de oud-
trainer Henk de Ruiter. Op een vrij hard en licht besneeuwd veld
won het toekomstelftaL van eredivisieclub Sparta ¡net 5-1. Het
tegendoelpunt werd door Tonny van Toorn gescoord.
Vanaf deze datum kreeg "Tricht" talrijke verzoeken van vereni-
gingen om 's avonds in Tricht te mogen voetballen. Het was het
eerste veld met lichtinstal-latie in de I,Iest-Betuwe.

Henk Stam overle<len

Dat vreugde en verdriet ook in de voetbalsport soms erg dicht bij
elkaar liggen, heeft ook onze vereniging in de zomer van 1981
ondervonden.
Op zaterdag 20 juni nog een daverend lcampioensfeest vanwege de
promotie naar de KNVB, wàarvoor voorzitter l{enk Stam nog zo druk
I^7as ge\^reest, en nog geen twee maanden later, n1 . op donderdag
13 augustus een in rouw gedompelde club, toen het bericht kwam
dat Henk Stam op de laatste dag van zijn vakantie op Texel plotse-
ling op 53-jarige leeftijd was overleden. Hij zou de voorzitters-
hamer, die'hij 23 jaar lang had gehanteerd, nooitmeer ter händ
nemen.
Op maandag 17 augdstus werd Henk Stam in Tiel, vraar hij zijn
woonplaats had gevonden, begraven.
Secretaris Jan van Arkel sprak aan de groeve o.a.: tt)nder zijn
Leiding is de uerernging geuorden u)at zij nu is. De oette jaren
ua.ren uoov, hem aangebroken. Een niew¡ cLubhuis en speLen ín de
KNVB. Janrnez,, hij heeft de uy,uchten n¿et mogen pLukken.
Namens de afdeling Dordrecht sprak de heer Jonas over: "de ueLe
uev,diensten uan Henk Stam uoor zijn uez'eniging; hí.j uas een spor"t-
uz,ieruJ díe ook buiten de uey,eniging ueeL oy,iend.en had.,,

Jan van Arkel wordt voorzitter
Jan van Arkel, tot dusver secretaris, werd in de jaarvergadering
van oktober 1981 tot voorzitter gekozen. Hij volgde hiermee Henk
Stam op.
Zijn taak als secretaris v¡erd overgenomen door Cor van Doesburg.
Bert van Veen en Cees de Bie werden beide als bestuursleden her-
kozen.

85

1

u.u.

7 mei 1981: Zo was het in de kantine

T

84

Niels




Gert van Santen ¡¡erd de níeu¡,¡e jeugdvoorzítter en trrlim van Herre-
veld de jeugdsecretaris, daar Jan I'Iillemse en Koos Veldhuizen
aftraden en niet herkiesbaar \^7aren.
Vermeldenswaard is dat Peter Heikoop ter l-ierinnering aan het
kampíoenschap van het eerste e1fta1 een diapresenÈatie gaf.

Drie se¡zoenen KNVB

Het seizoen 1981/82 werd het eerste seizoen in de KNVB. op verzoek
werd men ingedeel-d in dístrict zuíd van het zaterdagvoetbal. Dit
betekende overígens dat ook het tweede elftal dat reeds in de KNVB
speelde van district Inlest II naar Zuid werd overgeplaatst.
Bartho van Honk kwam van Rhelico (oeí1/fnspijk) over naar ',Tricht"en dat betekende een behoorlijke versterking.
De ploeg draaide aanvankelíjk zeer behoorlijk mee en mengde zich
zeLLs in de strijd om het kampioenschap. Door onnodig verlies tegen
zwakkere ploegen werd 'ls1echtçr' de tweede plaats achter het Tilburg-se JPS behaald. onverwachts kreeg "Tricht" ,rog een goede kans oppromotie naar de 3e klasse. De competitieleíding in district Zuidhad namelijk besloten dat er vanuit de 4e klasse nog één ploegextra kon promoveren. Hiervoor kwam, behalve ttTricht", ook de
nummer tr¿ee van de 4e klasse A, te vreten lrlemeldinge, in aanmerking.
Op zaterdag 22 mei 1982 werd de beslissingswedstríjd Tricht-Inlemel-dinge op het terrein van "Boeimeer" te Brãda gespeeld. ondanks hetfeit dat "Tricht" bijna steeds een over\^'icht had, moest zij toch
hregens een groot gebrek aan stootkracht, het onderspit delven. Met1-0 ¡¿on de club uit l^Iemeldinge. Door een misverstand tussen liberoliout Bambacht en keeper Johan van de Berg werd de bal in eigen doelgewerkt. Teleurgesteld reden spelers en vele supporters in tweebussen weer huisr^raarts .

Johan van de Berg werd voetballer van het seizoe' lggr/82.
voor vreugde zorgden de A-junioren. Deze werden op 1 mei r9g2 kam-píoen door in Aalburg met 5-3 van de A-jeugd van l,rrilhelminat26 te¡¿innen. De doelpunten werden gemaakt door Gerrit van Loenen, Hansvan Kranenburg (zx), René verhaaf en Inlilco van de plaat.
trùe1 een bewijs dat de vereniging toekomst heeft.
vermeldswaard is ook de trip van twee jeugdteams naar het buiten-land.
De A-jeugd vertrok op 8 april r9B2 naar Engeland, waar in Notting-
ham aan een tournooi werd deelgenomen.
De B-jeugd vertrok één dag later naar Bad Homburg in Duitsland.
Hoewel beide teams niet tot opmerkelíjke succe""ã"r, kwam, werdtoch teruggezien op geslaagde trips. rn Bad Homburg werd Bert vanToorn al-s beste keeper van het tournooi uitverkoren. Hiervoor onË-ving hij de Schumacher-truí,
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Een eleggnþ, modieuze collectie,
voor de vrouw

die graag goed gekleed gaat.

"Hoe ik nu met eenvastbedrag permaand
de studiekosten van Erik veilig stell'

'Ik spaarde al een hele tijd
regelmatig, omdat ik wil dat

Erik later moet kunnen
stude¡en. HTS misschien wel.

Een snel wisselende, betaalbare
collectie,

helemaal afgestemd op de jonge,
trend-gevoel¡ ge vrouw,

met merken als:
Linda Lu, Sandy Dress.

't Hooghuis 1-2 Geldermalsen tel. 034bb-1b81

Zo'n studie kost nogal wat. Er moet
dus hoe dan ook voldoende geld

op tafel komen. Daarom ben ik nu

HetABN
VerzekerdSM

Metvaste rente.
Enubentzekervan

heteindbedrag.

ttBll Bank
overgegaan op het ABN Verzekerd

Spaarplan. Met verzekerd
eindbedrag. Mocht ik komen

te overlijden, dan heeft Erik
toch het volle bedrag waaruoor

ik ben gaan sparen. En daar
gaat het tenslofte maar om.'
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Niet onver¡reld rnag blijven dat oud-voorzitter Peter Heikoop in
januari 1982 tot Bondsridder werd benoemd vail^rege het vele werk
dat hij gedurende 25 jaar voor de afdeling Brabant had gedaan.

In het tweede seizoen in de KNVB (1982/83> heeft het eerste elftal
zich weer van zijn beste zíjde laten zíen. Frans Mulder, die op
18-jarige leeftijd ín L972 naar MVV'58 overging, kwam via GVV ¡¿eer
terug in het oude nest. Bovendien bleek de talentvolle jeugdspeler
John Hol al spoedig rijp voor het eerste elftal.
tr{at de lagere e1ftallen betreft, kan vermeld worden dat met zeven
senior-e1ftallen aan de competítie werd deelgenomen. Een aantal
dat nog ninrner was bereikt.
Het eerste elftal had een uitstekend seizoen. Met vier punten voor-
sprong op l^Ioudrichem behaalde "Tricht" op zaterdag 7 mei 1983 het
kampíoenschap van de 4e klasse B, disÈrict Zuid en promoveerde dus
naar de 3e klasse, Zúilichem werd meË 2-1 verslagen. Bartho van
Honk scoorde en een achterspeler van Zuilichem schoot in eigen doel.
In 1981 promotie riaar de 4e kl.asse en reeds in 1983 3e klasser.
Het kon niet opl
De spelers die de promotie naar de 3e klasse bewerkstel-ligden hraren:

doel : Johan van de Berg
achter : Henk van Asch, Erik Hakkert, Jan van de Bosch, Pieter van

He1 ten
midden : Peter van Toorn, Frans Mulder, Cees van Mourik
voor : Bartho van Honk, Bert van Soelen, InIím van Herreveld
Daarnaast hebben ook met name Tonny van Toorn, John Hol, lüout Bam-
bacht, Arthur van Soelen, Piet de Voogd, Paul Jurgens en Teunis de
Lange gedurende het seizoen een belangrijke bijdrage geleverd even-
als natuurlijk trainer ltlim Borgstein, elftalleider Jan Zweserijn,
grensrechter Bert van Iterson en verzorger Kerkhof.

De feestelijke rondgang door het dorp met de muziekvereniging 0Z0D
bleef uiteraard niet achterr¡/ege.

Behalve het eerste e1ftal werd ook "Tricht 6" (veteranen) kampioen
"Tricht 2" eindigde op de tweede plaats. "TrichË 3" op de derde,
evenals t'Tricht 5tt .

Op zaterdag 18 juni 1983 werden tijdens een feesLelijke receptie
de spelers van de kampioensel*fËallen gehuldigd. De spelers ont-
vingen uit handen van voorzitter Jan van Arkel een fraaie gedenk-
penning voor hun prest.aties. Sprekers \^raren verder de heer Bove-
kerk namens de afdeling Dordrecht, de heer B. de In/eerd (zelf oud
voetballer van ttTrichttt) namens OZOD en Klaas van Gelderen namens
het derde elfta1 3 zij lieten het niet a11een bij lovende woorden.
Vervolgens werd de aftrap gegeven voor een daverende feestavond,
die tot in de kleine uurtjes duurde.
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Tot voetballer van het seízoen
Honk.

1982/83 werd gekozen Bartho van

En zo eindigde wéér een succesvol seízoen'. En als men den bedenkt
dat vooral in de wintermaanden de training als gevolg van de toe-
stand van de grasmat van de traíngsvelden niet optimaal kon ge-
schieden, dan zijn de competitieresultaten des te meer te ¡.rraarderen

7 rnei 1983: promotie van Tricht I naar de derde klasse KNVB

V.1.n.r.
staand Arthur van Soelen, Paul Jurgens, Pieter de Voogd, Cees

van Mourik, Frans Mulder, (niet zichtbaar achter Frans)
Jan van de Bosch, Peter van Toorn, Pieter van Helten,
Erik Hakkert, Tonny van Toorn, Ronny van Gameren, Bartho
van Honk, Bertus lterson (grensrechter), Aart Kerkhof(verzorger), Jan Zweserijn (leider)
Inlout Bambacht, Bert van Toorn, Bert van Soelen, Henk
van Asch, John Hol, l{ím Herreveld, Johan van de Berg,
Sandra Borgstein (dochter van !üim) en trrlim Borgstein
( tra iner )

zittend
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Gonflict
gemeente Geldermalsen - v.v. Tricht

rn maarÈ 1983 kwam de gemeente Geldermalsen in conflict met develdsporters. De oorzaak lag in het feit dat de gemeente eenzijdíg
de huurovereenkomst van de velden tussen de gemeente en de gebrui-kers (dus ook met "Trícht") opzegde en de veienigingen alle een
nieuw contract voorlegde, dat voorzag in een jaarlijt". trendmatige
verhoging van de huur van 100 gulden.
verder moesten de clubs, dus ook "Trichttt, de verden zerf. gaan
maaien en vegen. rn het bijzonder over het laatste maakten de clubszich kwaad, omdat zíj deze zelfwerkzaamheid beschou¡¿den al's een ver-kapte huurverhoging."die a1le perken te buiten gaat".
Aangezien het conflict van dien aard was dat een oplossing moeilijk
gevonden kon worden, hebben de besturen van de acht veldsportvereni-
gingen een kort geding tegen de gemeente aangespannen, dat op üroens-
dag 4 mei in Arnhem diende. Tijdens dit kort geding vlogen vãrwijten
en argumenten over en \4reer. De grootste grief van de sporters \¡¡asdat de gemeente tot dusver geen enkel overleg gevoerd zou hebben omop een andere manier, dan heË maaien, tot bezuinigíngen te komen.
Gezien het feit dat de financíêle positie van de gemeenten nu een-maal in deze tijd slechter werd, raadde de rechter de clubs.aan,
nogmaals met het gemeentebestuur te praten.
De zegsman van de gemeente liet weten r¿el te willen praten, maarhet maaien van de velden zou geen punt van díscussie zijn. En daarbleef het bij. De clubs zagen liever dat een vonnis werá ,ritgespro-ken. rn het vonnis dat op 13 mei werd uitgesproken, werd de clubsde gelegenheid gegeven om alsnog met de gemeente te overleggen overhet onderhoud van de sportvelden. De rechter stelde daarbij o.a.dat de clubs zoveel mogelijk gebruik zouden maken van de zelfwerk-
zaamheid van de leden, d,at zíj konden samenwerken bij het onderhoudvan de velden, dat. een zekere contributieverhoging aanvaardbaar was,maar ook dat ðe gemeente verantl¡/oordelijk v/as voor het instandhoudenvan de velden.
op 24 mei en 8 juni 1983 is het overleg tussen de gemeente en declubs \47eer op gang gekomen. Een en ander leidde ertoe dat na lang
vergaderen er tussen partijen overeenstenrning werd bereikt.rn de gemeente Geldermalsen moest f 66.000,00 bespaard worden ophet onderhoud van de sportvelden. voor "Tricht" betekende dit dat
?ij ¡ 6.600,00 per jaarmoest besparen. Deze besparing dachr zíj tebereiken door de volgende werkzaamheden zelf uii te voeren: onder-
houd van beplanting, ballenvangers, afrasteríng, doelen en hetrollen van de beide sportvelden.
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16 aprí1 1983: Tricht 6 kampioen Res. 4e klasse afdelins Dordrecht

V.1.n.r
s taand

zíttend

Herman v.d. Ziel, Bart Pellegrom (gastspeler), L{im de
hleerd, Toon van Varik, Peter de Jager, Hr. Kooyman
(sponsor), Ab Deen, Hr. van DrieL (sponsor), Arie
Pe1 legrom
Gerrit van Mourik, Tonny Rijnsbergen, Johan de Bruine,
Henk de Ruiter, Martin Tirunerman, Kees de Haan (niet
aanwezig op de foto: Martin Toonen en Lucas Hoenson)
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Het seizoen 1983-1984

Het seizoen is halverwege als iL dit schríjf. In augustus r¡erd
"Tricht" versterkt met Bert Kruissen, die van de vereniging Haaften
overkwam. Daarentegen hebben John Ho1 en Tonny van Toorn zÍch
buiten het elftal geplaatst.
Tot dusver (januari 1984) is "Tricht" nog zonder nederlaag en staat
met NOAD'32 uít l,líjk en Aalburg aan de kop van de ranglijst.
Het tweede team heeft ook nog uitstekende titelkansen. De veteranen
verenigd in het vijfde, stevenen \4leer op de titel af .

Salarisrekening,
sparen, verzekeren,
lénen. hvootheken
bî¡teätäñãéöðid: '

-
tsrl

o

spaarbank

bondsspaarbank o

-=r
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Sponsors

De laatste jaren is het begrip "sponsoring" algemeen íngevoerd in
de sportwereld, dus ook in de voetbalwereld, \^7aar shirtreclame al
enige tijd een bekend verschijnsel is geworden. Ook bij "Tricht"
vindt men shirtreclame. De naamttStegeman" (dé Stegeman van een
bekend cafetaria in Tricht) prijkt op de shirts van de eerste-
elftalspelers, zoaLs ondersLaande foto laat zien.

."&

V.1.n.r
achter trainer LIim Borgstein, Jan v.d. Bosch, Peter van Toorn,

Pieter van Helten, Frans Mulder, de heer Stegeman, John
Hol, Erik Hakkert, Aart Kerkhof (verzorger), Jan Zr¿ese-
zíjn (leider)
Cees van Mourik, Tonny van Toorn, Henk van Asch, Johan
van de Berg, Bartho van Honk en zoontje Stegeman

voor

Doch ook in de tijd dat shirtreclame nog níet toegestaan \,ras \¡/aren
er goede gevers van een nieur¿ tenue, van traingspakken of sport-
tas sen .

Enkele namen van goede gevers zíjn: de Opeldealer Brinkman te Buur-
malsen, aannemersbedrijf S. van I¡Ioerkom te Tricht, leesportefeuiile
Anita, assurantiekantoor "de Línge", UTD-textieldrukkerij .
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ook de reclameborden om het hoofdveld zijn een vorm van sponsoringr
en sponsoring betekent kassa. Voeg daarbij de inkomsteri van toto-
lotto en de kantine, dan behoeft "Tricht" niet te vrezen dat de
toestand van 1939 zíc]n zaT herhalen.

ttTríchttt als recreatie-verenigine

Dat het voetbal in deze geschiedschrijving de boventoon voerde, is
vanzelfsprekend. Dat het eerste e1ftal het meest is beschreven, is
ook al 1ogísch, inrners dit elftal is het "vlaggeschip" van de club.
Toch wil ik de l-agere senioren-elftallen niet vergeten. uiLeraard
zíjn deze elfta11en minder prestatie-gericht. Recreatie-voetbal
pleegt men dat te noemen.
Ook de junioren en de pupil-len mogen we níet vergeten: zij immers
zijn tenslotte de höop der toekomstl
A1 met a1 is "Tricht" uitgegroeid tot een vereniging met rond 400
leden. Een vereniging die ín ons dorp niet meer r¡reg te denken is
en die veel heeft bijgedragen - en nog steeds bijdraagt - aan de
vorming van de Trichtse en Buurmalse jeugd.

Behalve voetballen worden allerlei andere activiteiten georgani-
seerd, zoats het tafeltennis-tournooi dat jaarlijks voor jong en
oud plaatsvindt, de biljart-competitie en de klaverjas-avonden
voor de oudere leden, de feestavonden voor jong en oud, de puzzeL-
ritten en de viswedstrijden ï/aaraan een ieder kan deelnemen, ter-wíj1 de dames zich in de trimcl.ub kunnen uítleven.
En niet te vergeten de "draai-avonden]' die men a1 gedurende velejaren omstreeks de Kerstdagen organíseert.
Het bestuur

Ik zou onvolledig zíjn als ik geen enkel r^roord aan het huidige
bestuur zou wijden.
Het dagelijks bestuur bestaat thans uit voorzitter Jan van Arkel(sinds 1981), secretaris cor van Doesburg (sinds 1981) en pennings-
meester Ab Deen (sinds 1973).
Mede-bestuursleden zíjn: cees de síe (sinds jaar en dag sterk bij
fe club betrokken, algemeen comrnissaris en sinds 1974 erelid), Bert
veen (wedstrijdsecretaris), Inlim van soelen (vele jaren consul, tevens
conrnissaris kantinewezen), Jan Zweserijn (cormnissaris materieel,
commissaris seniorenelftallen, tevens leider eerste elfta1), Gert
van santen (jeugdvoorzítter) en Inlim Herreveld (jeugdsecretaris).
Een bestuur dat zíjn taak met volle overgave verricht en dat alert
is op de vele zaken die de club ten goede komen, zoals momenteel
onder meer heË verbeteren van de trainings-acconrnodatie.
Kortom een bestuur dat bij de prestaties op het voetbalveld níet
achter blijft.
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Trainers

De volgende trainers hebben onze jongens in de loop der jaren
getraind:

Joep van de Heuvel
Janus ülanrnes
Cees Advocaat
N. I^Iolthuis
Roel van Valburg
Janus Inlammes
Henk de Ruiter
trlim Borgstein

1967 , 1968.
1969, 1969 /70
1970/7r
797I/72, 1972/73
re73/74
r974/75, r975/76
1976/77, 1977 /78
1980/S1, 198 I/82"

L978/79,
t982/83,

1979 /BO
L983/84

Tens 1o tte
Nu ik aan het einde van 40 jaren "Tricht" ben gekomen, realiseerik mij dat de kans groot is dat ik een of andeie gebeurtenís benvergeten of wellicht íemand niet heb genoemd.
Als je aan een geschiedschrijving als deze begint, is de kansaltijd groot dat dit kan gebeuren, hoelrrel het niet de bedoeling is.Bij voorbaat bied ik hiervoor rnijn verontschurdigingen aanrk zou nooit deze geschiedenis op papier hebben kunnen zetten alsik niet van diverse zíjden de benodigde hulp had gekregen" Mijndank gaat dan ook uit naar allen, die mij bàhulpzaam waren. rn hetbijzonder wil ik danken de heer trr7ils van het Bondsbureau van de
KNVB te zeíst en de heer De Groot, werkzaarn op het gemeentehuiste Leerdam, die onder meer het archief van ttDe Gecombíneerdett
voorheen ttDe Geldermalsertt beheert.
vele uren hebben zij mij in de gelegenheid gesteld mijn speurwerk
le verrichten.
Ook wil ik danken de heren Henk en Jan Blom te Hengelo, mevrou\47
Johanna de Bruyn-Kuiper te Geldermalsen, de heer chris Kuiper te
Lopik, de heren AarË van Arkel, erelid, D.J. Verbeek en J. van
Schaik re Trichr "Zíj a1len hebben mij van gegevens voorzien die hebben bijgedragen
aan de totstandkoming van de geschiedenis van "Tricht".

Harry B. Bergsma
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Toernooien

De verenigíng heeft sinds I970 jaarlíjks het Lingecup-toernooi
georganiseerd.
Hier volgen de uitslagen. De onderstreepte verenigingen \,¡onnen
het toernooí en de met t aangeduide verenigingen vronnen na straf-
schoppen.

1970

yJ2
Tricht
Heukelum
Evers tein
Rhel ico

Heukelum
Tricht
Everstein
MVV I 58

- unitas'28 2-O
- Zaltbommel L-2
- Forritudo 1-3
- MVV!58 0-0

- Rhelico 0-3
- -Zaltbormnel 0-1
- -EtrW* 1-1
- RI(TVC O-5

Trícht
MVV I 58
Fortitudo
Tricht

EI¡IV
Za1 tbommel
EI^7V

Rhelico

- Fortitudo
- Zaltbormnel
- MVV'58
- Zaltbormnelx

- Rhelico*
- RKTVC
- Zaltbonrnel
- RKTVC

4-7
0-2
0-1
2-2

Leerdam Sport-Herovina
Haaften - I^INC*
Asperen - MVV'58*
GW - Tricht

2-O
0-0
0-0
0-1

0-0
3-3
0-3
1-1

Leerdam Sport - MVV'58
I,INC - Trichtt
Leerdam SporÉ - I^INC
MVV'58 - Trichtx

uitreiking van de Lingecup ôp 15 julí L9l2 ð,oor voorzitter Henk stam
aan aanvoerder Stappershoef van Zaltbonrnel.
197 3

1-1
r-4
2-l
1-0

Een spelmoment uit de wedstrijd GW - Tricht
L97 I
Rhelico
GVV
Tricht
Everstein

- Heukelum
- MWI 58
- Unitas'28
- Maurik

Tricht
MVV' 5B
Rhel ico
Tricht

- Rhelico
- EversËein
- MVV'58
- Everstein

3-2
0-1
2-0
2-0

1-0
0-2
2-3
L-2

Uitreiking van de Lingecup op 14 juli
aan aanvoerder Van Hurk van Rhelico

L973 door Cor van Doesburg
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Janus l^lammes (trainer), Johan de Bruine, Aart de Ruiter,
Gerrit van Blitterswijk, Inlim van Coyen, Jan Groenenberg,
Mario van Berlo, Aart Kerkhof (verzorger)
Henk de Ruiter, Leen Herreveld, Tonny van Ewijk, Tonny
Gijsbertse, Jan Zweserijn, Jan van Zijl

L919

Nederlaag-toernooi in verband met bouw clubhuis

t
T9]B
Beesd
Tr ich t

Tricht
Tricht
Tricht

GVV
Fort itudo

1982
LRC
Beatrixt63

.LRC

Tricht
Dinteloord
Eindstand:

- Asperen *
- Utrecht

Ree sd
Asperen

GVV
Tricht

Papendrecht
Beatrixr63
Tricht
Dinteloord
LRC

- Tricht
- Utrecht *

- Fortitudo
- Kesteren

- LRC
- Tricht
- Dinteloord
- Papendrecht
- Beatrixr63

1-1
I-2

0-3
2-2

1-1
3-1

- Buren
- GJS
- Kesteren

- Tricht * 0-0
- Kesteren *. 2-2

- Tricht 1-0
- Papendrecht 1-1
- Dinteloord 1-0
- Papendrecht 2-0
- Beatrix'63 3-1

LRC 4-7, Tricht 4-5,
en Beatrix'63 4-2.

2-I Tricht - Utrecht
2-2 Tricht - Midlandia
1-1 GJS werd winnaar

Het elftal dat op 24 augustus !974 aan het Lingecup-toernooi deel-
nam.
V.1.n.r
achter

1980

Nederlaag-toernooi in verband met bouw clubhuis
Tricht - Papendrecht 3-2 Tricht - Culemborg'67
Tricht - Kesteren 4-4 Tricht - GJS
Tricht - RKTVC 3-0 Tricht - PVDV
Tricht - Montfoort 1-1 Kesteren werd winnaar

19 81

6-0
2-I
5- 2_

3-4
2-0

0-0
1-1
5-0
0-0
4-0

voor

797 4

ISC
GVV

L97 5

Haaften
ISC

Asperen
MVV' 58

- Tricht
- MVV' 58

- MVV'58
- Tricht*

- ISC
- Tricht*

Tricht
MVV I 58

Haaften
MVV I 58

Culemborg' 67
MVV I 58

GVV
ISC*

- ISC
- Trícht

- Tricht
- SSVU

4-2
0-1

2-r
1-1

0-5
1-0

0-5
4-2

2-I
-1

1--r
0-0

1-3
r-2

2-r
3-3

Papendrecht 4-3, Dinteloord 4-3

197 6

Culemborg'67 - MVV'58
Tricht - 'SSVU

1977

198 3

Poule A

Tricht - Scherpenzeel 1-1
LRC - Trichr I-2
Scherpenzeel- ¡¡6 1-0
Tricht wint na strafschoppen
finale: Tricht-Ameide 2-O

Poule B

Heukelum
Kes teren
Ameide

- Ameide
- Heukelum
- Kesteren

0-0
0-0
2-I

ISC
Asperen

- MVV'58
- Tricht

98 99



Jan Klaashof toernooi
"Tricht" heeft talrijke malen aan dit toernooi, daË door MW'58
te Meteren wordt georganiseerd, deelgenomen.
Driemaal heeft "Tricht" de Jan Klaashofbeker gewonnen. Namelijk
in 1970, toen men Lopik in de fínale met 1-0 versloeg; in L972
werd HaafÈen als medefinalist met niet minder dan 7-2 geklopt
en in 1974 toen men GVV met 2-0 versloeg.

Dr. Prinsen-toernooa
Dit toernooi, georganiseerd door de vv Haaften, werd in 1980 via
overwinningen op ophemert (7-1), Asperen (2-0) en I,üNC (3-0)
geI¡IOnnen.

Het "Tricht"-elfta1 dat in 1970 het Jan Klaashof-toernooi in
Meteren uron.
V.1 .n.r
ach ter Janus Inlammes (trainer), Aart de Ruiter, Jan van Arkel,

Nico de Jong, Henk de Ruiter, Bertus llak, Maarten Kardol,
Tonny Gijsbertse
Peter van Toorn, Frans Mulder, Hans van de Raay, Tonny
van Ewijk, Gerrit van Blitterswijk, Inlim de l,rleerd

voor
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Voorzitter Van Maanen van MVV'58 reíkte ín 1972 de fraaie Jan
Klaashofbeker en de beker voor de eerste prijs uit aan aanvoerder
Tonny van Ewijk van "Tricht"..

Nieuwsb 1 adcup- to ernoo i
De beste prestatie van "Tricht" in dit toernooi leverde zíj íçr
1983. Op 10 mei werd hoofdklasser Unitas in Gorkum een 1-1 gelijk-
spel afgedwongen. Via strafschoppen \^7on "Tricht".
In de volgende ronde werd GVV'63 uit Gameren in Tricht rnet 5-3
verslagen.
In de kwartfinalewonmen in Haaften met 2-0 van de club van die
naam.
Helaas ¡¿erd in de halve finale in Gorkum met 3-1 verloren van de
tweede klasser SVI,rI, die later de finale zou winnen.

l0t
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Henk Stam, oud-voorzitter

Er is mij gevraagd een stukje te schrijven over onze oud-voorzitter
Henk Stam, die plotseling in functie als voorzitter kwam te over-
lijden op 13 augustus 1981.
Ik heb direct positiel, gereageerd op die vraag, maar ziËtend voor
het schrijfpapier realiseerde ik nríj dat ik maar een korte tijd van
Ce 23 jaar, die Henk Stam fungeerde als voorzitter van onze vereni-
ging, als secretaris in het bestuur heb meegemaakt.
Natuurlijk kende ik Henk Stam al veel- l-anger, maar nooit eerder
leerde ik hern beter kennen dan in de periode vanaf L973, toen ik
als secretaris naast hem in het bestuur mocht zitten.
In voor- en tegenspoed bleef Henk recht-toe-recht-aan achter zijn
werk staan. Zonder franje, maar punctueel verrichtte hij alle werk-
zaamheden, die van hem verwacht v¡erden.
Henk was voor velen een vríend en fijne collega, v/aarop we konden
rekenen tijdens momenten dat we hem nodig hadden.
Als we terugkijken op de 23 jaar voorzitterschap van Henk, dan is
daarover heel wat te vermelden" Enkele belangrijke gebeurtenissen
uit die periode wil ik eruit lichten.
De verhuizing van de sportvelden, die eerst bij de Steenoven lagen,
naar de Middelweg. De overgang van het zondag- naar het zaterdag-
voetbal. Onze eerste houten kantine werd gebouwd. De twee kleed-
lokalen werden door vier nieuwe met bijbehoren vervangen en ons
fraaie clubgebouw kwam tot stand.
Toen we naar het zaterdagvoetbal \^raren overgestapt, kwam ook de
groei in de vereniging. Het voetbalniveau ging stukken omhoog.
23 jaar leiding geven aan een club betekent een stuk van je leven.
Henk bestuurde de club 23 jaar lang met plezier en ik weet zeker,
hij had er zeker geen genoeg van.
Het is daarom z'o jarmner, dat iemand, na vele jaren van inzet, niet
na kan genieten van hetgeen hij tot stand heeft gebracht.
Henk heeft historie geschreven voor de club, hij was de man die in
zeer moeilijke omstandigheden in 1958 de verantwoording aandurfde
om onze club te gaan leiden.
Voor de verantv/oording die hij toen nam en voor het vele werk dat
hij verricht heeft, kunnen we met dankbaarheid terugkijken op 23jaar voorzitterschap Henk Stam.

Jan van Arkel
voor z it ter
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Trainers schriiven

Voor 1967 had de vv Tricht geen opgeleide trainers in dienst. De
financiën zullen dit we1 niet toegelaten hebben. I^Ié1 kwam het
voor dat íemand uit eigen gelederen de spelers, meestal op hun
verzoek, conditie trachtten bij te brengen. Eén van hen was Inlim
van Kranenburg, die in deze rubriek over zijn herinneringen aan
die tijd schrijft.
Sedert 1967 heeft de, vv Tricht we1 trainers op de loonlijst
staan. Ook hun ervaringen bij onze vereniging kunt u op de
volgende paginats 1ezen.

Ja, om alle trainers aan het woord te laten
die de V.V. Tricht in die 40 jaar gekend
heeft, is een prachtig idee.
Ookikheb een jaar die eer mogen delen; een
jaar dat \^re maar net op het nu geheten sport-
terlein t'Crayestein" geland waren. Toen be-
stond ons "sportterreinrt nog uít een schapen-
schuur en een voetbalveld met bergen en dalen
A1s trainer ben ik eigenlijk nooít aangesteld
gehreest. Het r^raren de jongens zeLf die bij
mij aanklopten met de vraag: "trIim, wil jij
ons trainen?t' Nou, dat trainen kon a1leen
als het redelijk lang licht bleef . rs Inlinters
lag de boel sti1. Het trainen in díe tijd
besLond uit de basisoefeningen van het voetbalspel: stoppen,
koppen, plaatsen, sprinten en ook de bekende rondjes lopen.
De sfeer onderl-ing met de jongens \^ras erg goed, voornamelijk
kwam dit omdat ze het zeLf. allemaal graag wilden.
Gelukkig is er op het trainingsvlak in al die jaren veel ver-
anderd en hebben we dan ook van al die traininers die de V.V.
Trícht gekend heeft, veel geleerd.
A1s ik nu donderdagsavonds we1 eens naar het trainen ga kijken
en ík zíe zo'n brede selectie daar trainen, dan ben ik blij dat
ik daaraan ook een steentje heb mogen bijdragen.

Wim van Kranenburg
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Graag wi1 ik een bijdrage geven aan de jubi-
leumuitgave.
Ik wil beginnen met de V.V. Tricht van harte
geluk te hrensen met het 40-jaríg bestaan.
Het ¡¡as de toenmalige penningrneester Arie
Vermeulen, die me vroeg of ik so¡Írs zín had
om "Tricht" te gaan traínen. Nu had ik míjn
voetbalschoenen voor het actieve voetbal al
opgeborgen na een lange carrière a1s voet-
baller-. Begonnen bij Sparta uit Zaltbommel,
heb ik daarna gespeel-d bíj Nivo, Zaltborunel,
Haaften, Hel1ouw, Opijnen en GVV, waar ik
later de jeugd trainde. "Tricht" was dus
mijn eerste seníoren-elfta1 dat ik zou gaan
trainen. Ik nam de uitdaging aan. InIe hadden een veld waar Ì/üe eerst
de hazen af moesten jagen voor \re konden voetballen. Ervoor was
een veldje, hraarop we kenden trainen. In de winter trainden we in
de school in Tricht. In mijn periode heeft "Trichtt' een nieuw
hoofdveld gekregen. A1s kleedaccommodatie diende de oude paarde-
stal aan de weg, voor die tijd netjes omgebouwd tot tr^ree kleed-
lokalen, toen al door eigen mensen. Alles detlen ze toen aL zelf
en dat heeft de club geen windeieren gelegd.
Ik was een strenge trainer, misschien wel tè streng, maar ik had
a1 gauw gezíen dat er weinig discipline heerste . Er zaten veel
talentvolle voetballers bíj de groep, o.â. de gebroeders Cor en
Peter van Toorn, Gerrit van Blitterswijk, Tonny Gijsbertse ,en
vele anderen.
Voor de eerste wedstrijd die we moesten spelen kwam ik het kleed-
lokaal binnen, v¡aar het. blauw was van de rook. Toen ik eens.goed
rondkeek, bleken er spelers te roken, maar de meeste rook kwam
van enkele sigaar-rokende elftalcormnissie- en bestuursleden. Ik
zeí: "Mijne heren, dit gebeurt niet weer, de volgende keer wil ik
hier alleen maar spelers, de leider en de grensrechter; en de rest
er al1emaal uit.tt
Toen was al veeL talent in "Tricht" aanwezig. Ik herinner me nog
dat er een jongen van ca. 74 jaar op de Ëraining bij rne kwam en
me vroeg: "Mijnheer, mag ik mee trainen? Ik mag niet voetballen
van thuis, maar ik doe lne:u zo graag." fk liet hem meetrainen, hij
had laarzen aan en normale kledij. Na één avond zag ik al dat er
"voetbal in zat". Vel-e keren heeft hij op laarzen meegetraind en
later heeft hij nog vele jaren in het eerste elftal gespeeld. Het
is één van de leuke herinneren die me is bijgeblevenl
Zo speelden h7e eens een uitwedstrijd toen de keeper van de thuis-
spelende club werd geblesseerd. Ineens komt .er een boertje het
veld inst.appen op klompen. Later bleek het de vader van de keeper
te zíjn, die zonder kwade bedoelingen het veld in kwam. Cor van
Toorn, de bekende verdediger van "Tricht" zei: "trIat mot de gij
manneke?" en pakte hem pardoes in de houtgreep en bracht hem
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netjes het hele veld over, \¡/eer achter te 1ijnl Prachtig, zoieLs
Het eerste jaar eindigden we ín de middenmoot. Ì{e speelden in de
2e klasse van de onderafdeling, toen al zaterdagvoetbal.
Het tweede jaar (1968) werden \"/e net geen kampioen.
Na twee seizoenen ben ik gestopt en 1ieË bij "Tricht." een veel-
belovend elfta1 achter, r^Taarvan mij later ter ore kwam. dat ik
erin geslaagd was, de spelers van de selectie conditie en disci-
pline bijgebracht te hebben en daar denk ik nu nog met veel
plezier aan terug.

Joep van de Heuvel

Gaarne wil ik aan hqt verzoek voldoen om in
de jubileumgids mijn ervaringen te vertellen,
hoe er in mijn periode getraind werd en hoe
het in die tijd reilde en zeilde.
Maar op de eerste plaats wil ik van de gele-
genheid gebruik maken om de voetbalvereni-
ging "Tricht" van harte te feliciteren met
het 40-jarig jubileurn.

'r&

De V.V. Tricht was mijn eerste vereniging,
die ik na mijn lange loopbaan als doelver-
dediger, ging trainen en begeleiden.
Na eerst een gesprek te hebben gehad met
het toenmalige dagelijks bestuur te \^7eten:
voorzitter Henk Stam, secretaris No1 van

ø

Asch, penningmeester Arie Vermeulen en bestuurslid lùim van Soelen,
gíngen we aan de gang. De-doelstelling was om een goede sfeer te
kweken en met constructief en sportief spel succesvol in de compe-
titie te spelen.
lie beschikten over een trainingsveld en een hoofdveld. Het trai-
ningsveld was a1 snel door overbelasting (meestal 3x per week:
dinsdag- en donderdagavond van 7 tot 9.30 uur en zaterdagmorgen)
ín zeer slechte staat. Op het hoofdveld \¡/as men in die periode
heel zuinig, daarop mocht niet getraind r¿orden. Het trainingsveld
was al gau\^r een modderpoel, maar getraínd ¡¿erd erl A1 s rnre er hele-
maal niet meer op konden, dan de straat maar op. Hier volgt een
routebeschrijving: het voetbalveld af, rechtsom de Middelweg op,
achter het voetbalveld om, bij de Langstraat rechtsaf; op het
plein werden krachtoefeningen, lichaamsoefeningen en spelletjes
gedaan; vanaf het plein een lange sprint via de Middelweg naar
het veld, hraar Gerrit van Blitterswijk of Hans v.d. Raay meestal
als eerste aankv¿am. Hoe tlit door mij gecontroleerd werd? Dat ¡,sas
heel eenvoudig: ik was op de fiets van Dick Kardoll
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Als de wedstrijd rs zaterdags werd afgelast, trainden we in het
Panbos te Zeist of in "het gat van Doorn". In Doorn werden we
eerst door de oppasser gecontroleerd op gymschoenen. Aart Kerlc-
hof ging de zandheuvel - altijd een obstakel - graag op en af,
liever af dan opl
L{e beschikten over twee kleedkamers, er rnras nog geen kantine,
maar dat. veranderde in december 1968. "Tricht" had toen al een
voortvarend bestuur en onder leiding van voorzitter Henk Stam
werd er een hele "toonzaal" gekocht, die uit Amersfoort gehaald
en met zelfarbeid opgebouwd moest worden, maar dat. hras geen punt:
spelers genoegl Dus hij stond er in de kortst mogelijke tijd. In
de kantíne bij twee grote oliekachels konden \^re onder het genot
van een kop koffie onze voor- en nabesprekingen houden.
De voetbalvereniging "Tricht" is voor rnij een fijne vereiriging
gevüeest, \^/aar ik plezierig en succesvol heb gewerkt. Het eerste
jaar (1969) promoveerden we van de 2e naar de le klasse afd.
DordrechË, het tweede seizoen Q969/70) van de le klasse afd.
Dordrecht naar de KNVB. Aan dit succes hebben mede bíjgedragen
leider Nol van Asch, grensreihter Basje van Iterson en verzorger
Aart Kerkhof.
De geselecteerde spelers q/aren: Ton van Ewijk, Bertus Hak, de
gebroeders Cor, Peter en Tonny van Toorn, de huidige voorzitter
Jan van Arkel, Tonny Gijsbertse, Gerrit van Blitterwijk, de
gebroeders Henk en Aart de Ruiter, Frans Mulder, Kees Hal, Hans
v.d. Raay, Martin Kardol, Jan Zweserijn, Mario van Ber1o, Nico
de Jong, Piet Ho1, Leen van Herreveld.
Niet alleen het eerste elftal promoveerde, maar ook het tweede en.
het derde.
Het succes kon niet op, op dit rnoment nog niet.
"Tricht" is in mijn ogen een voorbeeld voor a1le verenigingen:
met haar eigen sfeer en doelstellingen is het een fijne vereniging
om nog eens te bezoeken.
Ik wens daarom de voetbalvereniging "Tricht" nu en in de toekomst
veel succes:

Janus I^Iannnes
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Aannemersbedrijf
W.J. de WEERD

Laan van Crayeste¡n 49

TÊICHT
Tel.:1553

uw adres voor
nieuw- en
verbouw

ETEKTROTECHIIISCH
BURO

Bar.danci
TH E BLU

Geldermalsên.
GEOPEI{D

Zaterdagavond van I tot 1 uur;
zondagmiddag van 2.30 tot 6.30 uur;
zondagavond van 8,30 tot 12.30 uur.

\¡IIJ BOUI,{EN VOOR Ïi
vanCARROSSERTEEN

HOUT
STAAL
ALUMINTUM
EN POLIESTER

TN ELKE GEWENSÎE UTTVOERING
TEVENS ZI.IN WTJ TABRTKANI VAN:

SANDWICHPANELEN
in d.Lverse afnetingen Leverbaar

Den HaftOçt tS Garrossertelal¡ntck
4185 NB EST (b¡l crtdomahcn)
Te1. 03456-Zz9

ng
E LION

FTOOR
LOOC'GIETERS
OAKE'EKKERS
GAgFITTERS

LICHT. EN KRACHT.
INSTALLATIES

ELEKTRIs;CHE
HUISHOUDELIJKE

ARTIKELEN
Kerkstraat 2-4

GELDERMALSEN
Telefoon 1303

ilw VERTRCI]WDE ADR¿S VOOR VAKhIERK

HERENKAPSALON

G. v. d.BOSCH

LTNGEDIJK ITB
4196 HD TRICHT
LeL, o1455-26t5

EN NATUURLIJK OOK ttw PAR¡'UIiERIE EN
ROOKARTIKELEN VT¡ID U BIJ ONS

DE GOUDEN LEEUW
R¡jksstraatweg 9 . Geldermalsen

Voor bruiloften en partijen tot 300 pers.

T¡ET IETS ANDERS EN TOCH
BETAALBAAR
Voor boekingen of informatie:
Mevr. v. Zuydam-v. Kessel - tel. 03455-5355
oÍ 2047.
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Tegelwerken
Het adreS vOOr al Uw Lrngedijk 9. 4197 HA Buurmatsen. Tet. 03455,1294

Tegels - Plavuizen - Steenstrips - Sanitair
Openrnqsl¡idên:
vfljdags 09 00-21 00 uur zaterdags vân 09 00 12 30 uur



Gaarne voldoe ik aan het verzoek om mijn
ervaringen met de V.V. Tricht ten behoeve
van de jubileumgids op papier te zetten.
Dat het geen lang verhaal wordt, zaL u
duidelijk zijn. Ik heb slechts één seizoen
uw verenigíng getraind, het seizoen 70-71.
Ik was ín dat seizoen nog trainer van SCZ(zoelen). In de vakantie, vlak voor het
nieuwe seizoen, kwam de toenmalige voor-
zitter Henk Stam uit Tie1, vragen of ik
zijn vereniging wilde helpen, ze zat,en
zonder trainer. Daar heb ik, na overleg
met gezin en V.V. SCZ, in toegestemd. Als
ik het goed heb, \,/as V.V. Tricht in dat
voorgaande seizoen gepromoveerd naar de 4e klasse KNVB samen metploegen als PTT Breda, Altena, Brakel, Veen, Heukelum, Beatrix,etc. De \^rens van het bestuur rìras, handhaving van die klasse. Datis uiteindelijk gelukt, met een e1ftal waar een behoorlijk aantal
goede voetballers in speelde.
Het was een stel ontzettend makkelijke jongens, die waarschijn-lijk een beetje moeite hebben gehad met nijn fanatieke maniei vantrainen en spelen.
rk heb "Tricht" in dat ene jaar ervaren als een farnilie-vereni-ging; er r¡/as heel veel zelr.werkzaamheid, er werd veel georgani-
seerd om toch contact met elkaar te houden in de wintermaanden.verantwoordelijk daarvoor was het bestuur, met als grote animators,
sympathieke mensen als voorziLter Henk stam en secretaris No1 van
Asch.
rk heb een heel leuk seizoen gehad, maar het was niet meer op tebrengen om alleen op vrijdagavond thuis te zijn. omdar ik altijd
's zondags gespeeld en getraind had, heb ik tãch weer voor het
zondagvoetbal gekozen.
Na "Tricht" heb ik nog getraind bij Rhelico (oeil), Leones (nen.
Leeuwen), Aquila (.Dreurnel) en momenteel bíj DSZ (gov. Leeuwen),fk wens de vereniging "Tricht", die het momenteel uitstekend doet
met hun eerste elftal, toe dat ze het jubileumjaar met een promo-tie mogen afsluiten, dat zou een geweldig geschenk zijn vooi hetjubilerende "TrichË" (maar daar was u zeLf. ook al opgãko*.n, denkik),
Van harte gefeliciteerd, veel succes en voetbalplezíer,

C.G. Advocaat
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Bij het schrijven van een stukje als.oud-
trainer voor ur4r jubileumblad komen mij de
beelden van + L2 jaar geleden weer als een
film voor de geest:
Het verhogen van de lichtmasten, het op-
brengen van zand op het trainingsveld voor
de training.
Dan zie ik weer voor me Henk, nu een suc-
cesvol trainer, Tonny, Peter, Nico, Gerrit
en Jan.
Ook denk ik dan r^reer aan Lante Door, ome
Jan, Aart, de huidige verzorger. Maar ook
Teus, Nol en de vele andere vrienden.
De trip naar DuiËs1and staat me nog "helder"

!
w
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voor de geest; trouü/ens bij "Trii-cht" was het altijd leuk en gezellig.
Ili verheug me op de successen van de laatste jaren en hoop dit jaar
op een promotie.
Inlant. menige club in de omgeving kan een voorbeeld nemen aan het.
beleid en succes van "Tricht".
Nog vele jaren en zeer veel succes en goede gezondheid voor bestuur
en leden toegerøenst door

M. Inlolthuis

Gaarne ¡¿il ik aan het verzoek van de jubi-
leumcommissie voldoen om wat van mijn
ervaringen bij de V.V. Tricht op papier te
zetten.
Hoewel ik door omstandigheden slechts éán
seizoen bij uw vereniging werkzaam ben
ge\^reest, heb ík ttTrichttt ervaren als een
fijne club met een hecht verenigingsverband
en een club waar de zelfwerkzaamheid hoog
in het vaandel staat geschreven. A1s bewijs
verwijs ik naar de schitterende accommoda-
tie, die door de leden tot stand is gebracht
A1 is het weer ruím tien jaar geleden dat ik
trainer was bij "Tricht", ik wil toch, op
gevaar af ongetwijfeld personen te vergeten, een aantal mensen
noemen, die ik in die tijd heb leren kennen: Van Asch, gebroeders
Vermeul-en (biljarters), Van de Bergh, Stam, familie van de Kerk-
hof, Heikoop, gebroeders De Ruíter, Kardol, gebroeders van Toorn,
Van de Raay, Zweserijn, Van Arkel, Van Zíjl, Van Ewijk, Gijsbert-
se, Van Blittersrvijk, Deen, De Bruin, Hoenson, De Jong, Key,
Schook, Van Ooyen en Van Doesburg.
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Een anekdote uit. die tijd: \4re moesten een wedstrijd spelen in de
buurt van Gouda en samen met Cor van Doesburg ben ik daar naar
toe gereden in een autootje dat ik pas had aangeschaft. Onervaren
chauffeur als ik hras en gespannen voor de wedstrijd, heb .ik zo
allerbelabberdst gereden, dat Cor zo beroerd als een hond uit
mijn auto stapte. Het verhaal gaat, dat Cor tijdens die rit zelfs
een groot gedeelte van zijn haardos is verloren'. De wedstrijd
werd gewonnenl
In de periode dar ik bij "tricht" was schijn ik bij de selectie
de indruk gewekË te hebben dat er iets niet in orde was met míjn
potentie, gezíen het feit dat ik bij het afscheid meer dan 100
eieren cadeau kreegt
Grote "Tricht-fami1ie", van harte gefeliciteerd met uw 40-jarigjubileum en ik hrens u, mede namens mijn vrou\,r, alle geluk toe
voor de komende jaren.

Met
Roel

spor tgroe ten,
van Valburg

Toen mij gevraagd werd of ik ter ere van
het 4O-jarig jubíleum van de V.V. Tricht
een stukje wiLde schrijven, heb ik eerst
alle groenwitters \¡reer eens bekeken. Ik
heb ze nog allemaal, van de eerste tot de
laatste.
Na vijf jaar jeugdtrainer, werd ik opvol-
ger van Janus ülar¡rnes en begon ik als pas-
gediplomeerd Ërainer aan een grote uitda-
ging.
Trainer van V.V. Tricht, seizoen L976/77 .
In dat eerste seizoen ben ik begonnen met
de geleidelijke verjonging.r.ran het eerste
elfta1. Na een moeilijke start werd toch
een derde plaats behaald. Na dat eerste seizoen volgden nog drie
seizoenenr_ waarin de verjonging . doorgevoerd werd, Ondanks de
slechte trainíngsaccommodatie, promoveerde "Tricht" aan het eind
van het seizoen 1977/78 naar de hoofdklasse. Aan het eind van het
seizoen r978179 werd een geheel verjongd e1ftal kampioen van de
Res. le klasse, afdeling Dordrecht.
Na een zeer spannende slotfase werden we in het seizoen L979/80
net géén kampioen met het eerste elftal. Jammerl Maar ik liet een
veelbelovend V.V. Tricht achter.
In het vierde jaar dat ik trainer r4ras, is de vereniging in een
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stroomversnelling geraakt: een nieuw tweede veld, parkeerplaatsen
genoeg en van ttheikeettt naar sportcomplex ttCrayesteintt.
Nog steeds denk ik met veel plezier aan mijn Trichtse tijd terug
en volg ik de vereniging op de voet.
De samenwerking met bestuur en spelers \^ras erg goed.

H. de Ruiter

Vier prachtige jaren bij de V.V. Tricht.
Als 30 jarige begon ik a1s trainer bij de
V.V. Tricht. Daarvoor heb ík l2r2 jaar on-
afgebroken gevoetbald in het eerste van
Fortitudo uit Culemborg, het laatste half
jaar fungeerde ik ook als trainer. Dat
laatste half jaar a1s ínterim-trainer
gíng zo goed dat ik met Fortitudo kampioen
werd in de 3e klasse KNVB.
Het werd daarom voor mij een uitdaging om
naar een andere vereniging te gaan. t'Tricht"
werd dan ook mijn eerste echte vereniging
waar ik vier jaar heb gewerkt. In die vierjaar hebben er nogal .hrat veranderingen
plaatsgevonden binnen de vereniging.
Op 1 juni 1980 ging mijn contractdatum in. Op de eerste traíníng
merkte ik al direct dat er veel trainingsinstelling (zo¡¿e1 opkomst
als inzet) aanwezig rnras. Als trainer is dat ideaal om mee/voor te
werken. Alleen één ding viel míj ook a1 direct op: "de trainings-
hoekent' , deze v/aren niet om over naar huis te schrijven (wordt nog
aan gewerkt). rn de donkere maanden kon ik ook niet optimaal trai-nen, gezien de verlichting op onze trainingsvelden; maar door veel
met het,bestuur daarover te praten, kregen we het jaar daarop de
zo veel voor de v.v. Tricht betekenende verlichting op heË tweede
speelveld, r¡/aarmee ook de trainingshoek was verlicht.
rn het seizoen 1,980/81 r^/aren er t\47ee spelers uit de A-selectie die
100% training gehaald hebben, te weten Peter van Toorn en trrrout
Bambacht. rk vind zo'n prestatie, die gehaald wordt door in weer
en wind te komen trainen, geweldig; ik beloonde die dan ook altijd
met een leuke attentie (geen beker om persoonlijke redenen).
fn het seizoen L987/82 waren dat Johan van de Berg en peter van
Toorn en in het seizoen 1982/83 was dat alleen Fred Kamphorst van
de B-selectie, want ook voor de B-selectie telde zotn prestatie.
Het is december 1983 als ik dit schrijf voor de jubileum-uiËgave
e:r ik kan dus niet zeggen wie het lopende seizoen 1983/84 de 1"002zal halen (wel vermoeden).
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l,Ieer een uitdaging en op het moment dat ik dit schrijf hebben we
met 9 wedstrijden en 14 punten de koppostitie ingenomen in de 3e
klasse.
I¡/e moeten nu nog 13 wedstrijden en zullen, gezíen de kracht van
het elftal en ¡¿at er in onze vereniging aan voetbaltalent rond-
loopt, toch een derde kampioenschap kunnen bewerkstelligen.
Zo ook voor ons tweede, ons derde en ons vijfde elftal.
Het momenË is voor mij gekomen om afscheid te nemen van de V.V.
Tricht, en zoals ik a1 gezegd heb, het kan toch niet mooier dan
met een <lerde kampioenschap, zeker in dit jubileumjaar.

I,rr.F . Borgsteln
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Nu terug naar het. verdere verenigingsgebeuren 1980/81 '
Ik begon pas echt in augustus. Ik heb ideeên over voetbal, zoaLs
ik denk dat het gespeeld moet \4/orden, en dat vroeg enige aanpassing
en tijd. ?aar aL gauw kreeg ik een elftal dat er mocht zijn. Door
veel praten en trainíngsarbeid werd er toch ander voetbal gespeeld
in Tricht, anders ð.an zíj gewend hraren, vooral Het door mij zo ge-
prezen aanvallend voetbal (de tegenstander niet in zijn spel laten
komen) .

Het seizoen 1980/81 werd dan ook een jaar dat geschiedenis schreef
in Trícht. Na 20 jaar werden \^/e kampioen in de Hoofdklasse. Het
kampioenschap werd dan ook op uitbundige wijze gevierd, zowel op
het veld, als op de receptie, die daaraan verbonden was '
Het werd voor V.V. Tricht moeilijk om Ëe kiezen naar welk district
zíj zou gaan, Zuid of üIest. Het werd Zuid en zoals later mocht
blijken, geen a1- te slechte keuze.
In het seizoen L98I/BZ werd er door ons wisselvallig voetbal ge-
speeld: erg goede wedstrijden, ook tegenvallende thuis-prestaties.
Die werden ons noodlottig, anders hadden we \¡leer een kampioenschap
gevierd. Nu eindigden I^/e op de tweede Plaats achter de kampioen JPS.
Deze tweede plaaLs gaf recht op een beslissingswedstrijd voor een
promotie naar de 3e kla,sse. hle verloren deze wedstrijd tegen Wemel-
dinge met 1-0. IIet was jammer, maar \¡7e zaten daar niet over in omdat
\^re verzoend r¿aren met een uitstekende tweede plaats.
!,Iaarom niet, zult u zicln afvragen. Ik vond en vind het nog steeds
competitie-vervalsing als men veel later te horen krijgt, dat de
nunrner t\^ree van de ranglijst een beslissingswedstrijd rnoeË spelen,
terwijl de competitie al ten einde is.
Het seízoen L982/83 werd toch een uitdaging voor de v.V. Tricht.
We moesten nu toch maar eens laten zien wie de sterkste vlas in de
4e klasse. Het werd dan ook een voetbaljaar met veel hoogtepunten
en toch ook nog met zwakke momenten van ons, vooral weer thuis,
maar \4/e \,rerden dat jaar toch overtuigend kampioen.
A1le voorbíjgaande jaren \^/aren niet alleen voor het eerste succes-
vol, het tr,veede miste twee jaren achtereen het kampioenschap in de
laatste beslissende wedstrijden.
Het zesde elftal werd met vlag en wimpel kampioen in het seizoen
1982/83.
Hoe werd deze periode door mij ervaren?
Er heerst een geweldig voetbalklimaat in Tricht. Een bestuur, dat
een geweldige steun voor mij was en ook elke keer weer bergid was
om zorg Ëe dragen voor eventuele verlangens.
Geweldige selectie-groepen, die do¡¡: \^7eer en wind op de toch a1
niet fraaie trainingsaccoÍtrnodatie, een t.rainíngsinstellíng hadden,
die zeker door mij gewaardeerd werd en ik had er ook a1les voor
over om het voor hen zo boeiend mogelijk te maken.
Verder heb ik een goede samenwerking gehad met de Technische Com-
missie.
Het seizoen 1983/84 wordt het laatste.
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Uw warme bakker in de
Geldersestraat
is natuurlijk

H. v. Walderveen
Telefoon 2338

c van dillen en zn bv

eanncnrnbcdrllf riarrybouw, vorbouw en onffiìo{d

Vestlgingen:
Utrscht Culomborg

Voor kwaliteit - assortiment - service

uw adres

Jopslageri¡ Hot
Geldermalsen

Ceylonlaan 7
3526 AC Utrocht
Tsl. 030-894203

Randweg 2
4104 AC Culemborg
Tsl.03450-12027

ll7

'
I

I

I

I

i

i
¡
I

I

I

i
t

I
I

I
I
i

]

!
i
I

i
I

i

1

I

1.

/iô

ö ú,rì \J*

N*ÆBBANK
. Del'lMBdenlrtmetumee
(ook als het om sportieve iakel gaÃt).

Kantoren

G-

TIEL Veemarkt 2
GELDERMALSEN Kostverlorenkade 6CULEMBORG Markt 34

Groenendaal
Bandenserv¡ce
CULEMBORG, A. van Diemenslraat 6a. Tel. 09450-19738
WADENOYEN, Lingedijk 1 1, ret. 03446- 1 446- 1447
Leerdam, Energieweg 1, Tel. 03451 -1 5725

VOOR UW; BANDEN
ACCU'S
SCHOKBBEKE RS
UITLIJNEN
BALANCEREN
UITLATEN

orkând l¡d/ñ\Eïö

ftv,d

UW RENAULT-DEALER

AUTOCENTRUfT
GETDERIIALSEN
îåi111,1,.r!:!li;lndusrrioterein 

Hose we¡de - Gerdermarsen

KOM HET ONTDEKKEN, BEKIJK onze werkplaats.
Preat mal onzó mênsen.

omdat w¡j er van ovortuigd zijn êon PERFECTE SEBVICE
te vorlerìan.
Niel allssn bij de AANKOOP, maar ook jaren daarna.
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Bouwactiviteiten

Van Hout naar Steen

Er was een groen schuurtje, met een 1uife1 eraan. Men verkochtdaar een biertje, maar kon niet naar binnen gaan. Toen zeivoorzitter H. stam op tn avond: "Jongens ik weet een houten
gebouw te koop. Het staat ín Amersfoort en is ingericht als
kantoorgebouw. De afmetingen zijn 20 x 9 meter."Het is van defirma "Per1a Groothandel" en de prijs is J 4.000,=." ¡rij er op
een zondag naar toe. Het werd goedgekeurd en gekocht..
op woensdagavond worden vier man in het busje van A. van varikgestopt en in Amersfoort afgezet. zíi r^raren het die ervoor
moesten zorgen dat a1le binnenschotten, verlichting, r,,/.c. etc.eruit rtraren, want zaterdag kwam de grote ploeg.
En zo lagen daar H. van lterson, T. van Varik (Ct"t), G. vanMourik (post) en ondergetekende op een luchtbed bij de gaslampin een horrten gebouw, dat onze kantine moest worden. oonaeraag
om half zes op en er tegenaan tot ts avonds acht uur. Na heteten (nou etenl) de kaarten te voorschijn en klaverjassen. om12 uur gingen we onder de wol en snurkten dat ae spijt<ers er vanlos gingen zitten (of niet Gerrit?). Vri¡aagmorgen om acht uur
kr^ramen weer vier mannen uit Tricht op hun bromfietsen. Zaterdag-
morgen om half zeveî een verkeersopstopping in Tricht. vijfen-dertig mannen, zestien autots en t\^/ee vrachtautocombinatiås vande firrna van Kessel en Hol uit Geldermalsen, gaven gas richtingAmersfoort.
0m half acht kwamen ze aan op het industrieterrein Ëe Amersfoort.
Even waren alle ogen gericht op het gebouw. Ja, dat werd een kan-tine. De taken werden verdeeld en daar begon het. A1s ratten zatenze erop.
om half twaalf ú/aren de vrachtwagens geladen en kon aan de terug-reis worden begonnen.Maar eerst moest het terrein nog worden
schoongemaakt. A1 het asfaltpapier van het dak op een hoop entoen de vlam erin.
Herman met de brandslang van de fabriek erbij om eventueel, inte grijpen.
Maar hoe groot \4ras onze verbazing, Loen de eerste wolken de luchtin gingen en de politie twee minuten laten het terrein op stormde.Hij vroeg ons om een brandvergunning en gaf ons een bevel om hetvuur uit te maken. llij kregen geen bon, maar ze vonden ons wel een
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stelletje boeren (en dat r^ras nog zo ook). De rest hebben ,.re maarbegraven.
Tegen tvree uur begaven \4/e ons naar huis via Driebergen, waar we ineen cafetaria wat zouden eten. Hoe groot was de verbazíng van deman achter de bar toen hij een stel kannibalen bínnen ""g ko*"rr.zo zwart als roet. rfaar.toen hij de toedracht wist, "r, "13., omzetzag stijgen, klaarde zíjn gezícht op.
De vrachtautors, die via oude Rijn lsaren gegaan, kwamen ook metde verkeerspolitie in aanraking. Bep croes rnet bijrijder Hans vande Raay werden langs de kant gezet. Ze vrciegen naar ãe werkvergun-ning en nadat Bert en Hans de politie uitgelegd had dat het vooreen voetbalclub was, mochten ze Tricht opzoeken.
om vier uur 's middags werden de auto t s gelost en onder dekzeilenopgeslagen.
I,,Iie dacht dat ieder naar huis zou gaart, heeft het mis. Eerst moester nog gevoetbald worden om een paar kratjes bier. op blote voetenen met I¡/out van Toorn in het doel, werd dit onderdeel afgewerkt.Toen de schoenen weer werden opgezocht, bleken ze door enige
vrou\^7en a1lemaal verschillend aan elkaar geknoopt te zijn.
De maanden die daarop volgden: bouwen, bouwen, bouwen. Rentelozeleníngen werden uitgeschreven. Het gebouw werd met vereende krach-ten opgebouwd. Het interieur werd aangeschaft en 'tTrícht" had eenkantine. Totale kostent f I1.000,=.
Nu, twaalf jaar later, is hij verdwenen, om in Tiel dienst te doenals showroom.
Ja, dat was het begin van een clubje, dat een vereniging werd ennu een bedrijf is.

Arie Vermeulen

Het was in de jaren 1973-1974 dat onze vereniging in een stroom-versnelling begon te geraken. Het ledental- ¡rãi¿ãe zich gestaaguit en we konden met meer elftalren in de competití. gr"ã "pelãrr.onze twee kleedlokalen waren niet toereikend meer en voldeden ookniet meer aan de eisen des tijds.rn het bestuur werd het besluit genomen om vier nieuwe kleedloka-len te gaan bouwen met een berging en een onderkomen voor scheids-rechters. voorts werd besloten deze kleedlokalen zelf te bouwen.Aan de heer B. vogelzang uit Deil werd gevraagd een ont,hrerp-bouw-tekening te maken.
Nadat dit ontwerp de insternming van onze vereniging had en ook dediverse instanties het plan hadden goedgekeurd, kon met de bouw
r¿orden gestart, onder leíding van Tonny Gijsbertse.In korte tijd verrees er een schitterende kleedacconunodatie: víer
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kleedlokalen, een berging èn een onderkomen voor scheidsrechters;het geheel werd centraal verwarmd en dat was uníek in die jaren.
Dat we nog steeds in een stroomversnelling zitten, bewijst het feit.dat er r^reer vergevorderde plannen zijn om er tvree kleedlokalen bijte bouwen met daaraan een grote berging.
zoars gewoonlijk kr,ram het meeste werk r4leer op enkele schouders te-rechË, vooral tegen het einde van de bouw. De laatste loodjes urarenook hier het. zr^¡aarst.
De bouwers van toen kunnen terugzien op een mooi stuk werk en ge-lukkig kunnen we in onze kantine de impressie van Hans van de Raaybewonderen, die de bouwers voor het nageslacht heeft vastgelegd ineen schitterende pentekening, welke wij graag voor u in dãze jubi-
leumgids afdrukken.

vele bouwers van deze kleedlokalen waren ook weer present bij de
bouw van ons huidige clubgebouw. Hopelijk zullen ze ook $/eer vande partij zijn als er gestart wordt met de nieuwe kleedlokalen,want laten \^re vooral niet uit het oog verliezen, dat juist onzezelfwerkzaamheid bepalend is voor de goede sfeer en sãamhorígheid,die er bij onze verenigíng heersen.
Het moet ons toch alle deugd doen iets te bouwen, waar later onzekinderen of zelfs onze kleinkinderen prettig in kunnen vertoevenr.

G. van de Bergh

Clubgebouw

Eén van de hoogtepunten van de afgelopen 40 jaar was we1 het
bouwen van het huidige clubgebouw. Het gebouw is geheel tot stand
gekomen door zelfwerkzaamheid van alle leden van de V.v. Tricht.
rn 1978 werden er door enkele leden en het bestuur plannen onL-i,¡ikkeld om het bestaande houten gebouw te vervangen door eenstenen gebouw. vele vergaderingen werden gehouden. Tekeningen
werden gemaakt en de bouwvergunning werd in februari 1979 áange-vraagd. rn deze voorbereidingsperiode werd door het bestuur eãnbouwcommissie benoemd bestaande uit G. v.d. Bergh, J. Zweserijn,B. Pellegrom, A. vermeulen en c.M. van Doesburg. Deze cormissie'kreeg de opdracht van het bestuur om een nieuw clubgebouw tereal iseren .

rn de voorbereidingsper:iode kwam de commissie tot de conclusiedat het financieel niet haalbaar v/as om een dergelijk gebou,hr met
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een lengte van 34 meter en een breedte van 11 meter, door een aan-nemer te laten bouwen. A1 gauw werd er toen besloten het gebouwdoor eigen leden te laten bouwen. Hierna werden er planniigs-lijsten en kostenoverzichten gemaakt. ook werd een È."rt"yãtu"rn
aangelegd van ongeveer B0 leden r¡/aarop werd vermeld het aantalgewerkte uren, het beroep en telefoonnummer. Aan de hand van deplanning en deze kaarten konden we dan de mensen oproepen voorbepaalde werkzaamheden.

Na een goede voorbereiding begonnen r¡re op vrijdag 30 maart lgTgmet het plaatsen van een noodlokaal. Dit noodlokaal was nodig
omdat het. oude gebouw afgebroken moest wordenrwant op dezelfãeplaats zou het nieuwe gebouw moeten worden geplaatst. Het nood-lokaa1 kreeg al gauw de bijnaam van "Heikeei".A1 gauw werd merkbaar dat er een geweldig enthousiasme onËstondbij alle leden van de véreniging. I,rranneer ze nodig waren voor eenbepaald karwei kwamen ze gelijk. Nimmer hebben r¡re een vergeefsberoep gedaan op de 1eden. Typisch voorbeeld hiervan is vIi¡aag14 september 1979 toen het dak, bestaande uít 314 vierkante-*"I",isolatieplaten en 374 vierkante meter vezelplaten, moesten wordengelegd. De bouwcommissie had 10 personen verzochÈ op deze dag eensnipperdag op te nemen om dit karwei te klaren. trt7ie schetste onzeverbazing dat op die vrijdag, naast de uitgenodigde 10 personennog eens 10 mensen extra aanwezig hraren zonder dit te.*rirg"rr.Dat de redactie van ons clubblad ook meeleefde bewe zen ze d.ezedag, want die verraste de bouwers door te trakteren op patat ensalades.
Dankzíj een aantal bedrijven die hun machines beschikbaar steldenvoor onze vereniging, konden een aantal leden in de avonduren: de,staalconstructies en kozijnen maken. zorang het fs avonds lichtwas, konden \¡/e werken van 18.00 tot 21.00 uur en op zaterdagmorgenvan 7.30 tot 12.00 uur. rn de winterperiode waren we alle"r-op àuzaterdagmorgen aange\¡¡ezen. hlel opmerkelijk was tijdens de bou¡^, datwe nooit een avond of dag hebben moeten verzuimen vail^/ege de weers-
ges teldheíd .

rn november L979 konden we beginnen met het afwerken van het gebouwschilders, stukadoors, timmerlieden en electriciëns bemanden Àet
gebouw.
December 1979 kon ook een begin worden gemaakt met de bar. De bouw-commissie had veel aandacht besteed aan de vormgeving. Keuze vanmaterialen, zoaLs eikehout, verlichting etc. r"rd"r, ãorgvuldiggekozen, omdat we vonden dat de bar de sfeer bepaalt in een vãreni-gingsgebouw.
Tijdens de bouw werden vüe aangenaam verrast doordat de Burge-meester en Ì¡lethouders van de Gemeente Geldermalsen een bezoek
kwam brengen op de bouwplaats. Dit motiveerde alle leden om erv/eer een extra schepje bij op te gooien.
Geheel volgens de planníng konden \.r/e op l maart 1980 het club-
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gebouw officieel openen. De Burgemeester, de heer Baris verrichtede officiäle opening en sprak ,íl,- r"urdering uit over de wijze\^raarop dit clubgebouw tot stand was gekomen. op de receptie ãiewerd gehouden, werd een film vertoond die gur"äkt was tijdens debouw van het clubgebouw. Toen reali-seer¿e i-ren zich pas \¡/at erdoor alle leden tot stand was gebracht naast het traínen enspelen van wedstrijden.
Binnen 11 maanden r{ras het prachtige clubgebornu gereed, geheel geiso-leerd en voorzien van hardhouten t<ozijnen. nr wàs schoon metselwerktoegepast om een minimum aan onderhoudswerkzaarnl¡eden over te houden.

Als we nu na enkele jaren nog eens achterom zíen, mogen we tochwel zeggen dat \4re een goed functioneel clubhuis hebbãn gebouwd,waarin de geprojecteerde verËrekken aan de gestelde normen vol-doen en met enige trots kunnen \,ve zeggen, dat we het a11emaalzelf hebben ont\,,/orpen. Vooral onze bai heeft een ieder zrn be.wondering, zoweL van de mensen die hem bedienen, als van hen dieer gezeLlig aanzitten.
A1s we er nog enkele details uitlichten, .rallen ook onze schit_terende prijzenkasten op, mooi van opzet, gemakkelijk toeganke-lijk en op de juiste plaats gehangen.
En 1et ook eens op de kapstokken; de geheer van roestvrijstaalvervaardigde kapstokhaken hebben een unieke vorm, die je \¡/aar-schijnlijk nergens anders tegen zult komen.
De bouwcommissie is al enkele jaren op non-actief, maar zeggennog vaak tegen elkaar:
''HET ONGELOoFLIJKSTE VAN I¡IONDEREN IS DAT ZE GEBEUREN.''

Graag tonen \^/e u nog rn/at
de bouw, gemaakt door Ab

foto's uit de verschillende fasen van
Deen.

Namens de bouwconrnissie,

C.M. van Doesburg

ì
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14 april 1979
Met enige weemoed
namen r¡e afscheid

April L979:
Bouwput is uitgezet

Begin mef 1979:
Beton is gestort
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Eind juni L979:
Het metselwerk

1/-r4;" -,.'t groe i t ges tad ig

Eind jul i L979:
Men is bijna op
hoogte

Begín juni 1979:
De staalconstructie
staat overeind
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Midden augustus 1979:.
Geheel op bouwhoogte

Oktober L979:
Binnenafuerking in
vo11e gang. Zichtbaar
zi jn: G.v.d.Bergh. en
Tonny Rijnsbergen.

Februari 1980:
Clubgebow gereed.
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Werkers

Vele leden van onze verenigíng stellen zich geheel belangeloos
in dienst van de vereniging om allerlei vrerkzaamheden te verrich-ten. Behalve de bouwactiviteiten, die we elders in dít jubileum-
boek hebben belicht, zíjn er nog talríjke werkzaamheden in devereniging te doen. lJij wi11en degenen die deze werkzaamheden
verrichten eens voor het voetlicht halen.

Allereerst onze "schoonmaakploegtt. Elke maandag ís deze in touw

nacht; op dinsdag blinkt je al1es \^reer tegemoet.
De dames van de schoonmaakploeg leveren week in week uit eenprestatie, die alle lof verdient. Het valt niet mee om de toilet-ten en andere vertrekken schoon te houden. De dames rekenen boven-dien het hrassen van de gordijnen en de verzorging van alle plantentot hun taak. I,rlij zíjn bíjzonder trots op deze groep, \,/ij hebben
ze enige malen aan het werk gezien en \^rat ons opviel was de goede
en gezellige sfeer, die er in die groep heerst

om ons mooi
rondkijkt o

De schoonmaakploeg in actie.
V.1.n.r.: Cees de Bie, Sien
Kardol, Marie Vermeulen,
Corrie Pak en l.Iil Vermeulen

e cl-ubhuis schoon te houden. A1s men op zaterdagavond
f op dinsdagavond, dan is dat een verschil van ã*g.r,

Ne1 Kerkhof neemt de massage-
ruimte en het scheidsrechters-
onderkomen voor haar rekening.
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De tweede - en zeker zo berangrijke - groep omvat de mensen, die
"achter de bar" helpen. Vele avonden zíjn ze bezíg om onze dorsttãffi or o'm ons van een lekker hapjá te voorzien.
vooral op zaterdagmiddag is het rennen geblazen. ook in deze
groep heerst een goede sfeer. Hun jaarlijkse uitstapje, gefinan-cierd uit de "fooíenpotrr, komt voort uit die goede sfeer. zíj
verdienen dit uitstapje zeer zeker. rmmers, ze doen hun werk
geheel op vrijwillige basis en dragen een grote verant\^Toordelijk-heid voor de "bar"-inkomsten, die onontbeerlijk zijn voor elke
amateurvereniging. of nog beter gezegd, deze inkomsten vormen de
financi'éle poot zonder welke onze vereniging moeilijk zou kunnen
bes taan I
I{ij hopen dat wij ook in de toekomst deze manier van werken kun-
nen behouden.
vermeldswaard is nog, dat na het overlijden van Henk stam - díein het bezít v/as van het diploma "vakbekwaamheid voor het café-bedrijf'I - het volgende viertal, te r4reten Tiny Kerkhof-v.Mourik,
Teus van de Poel, Wím van de Soelen en Ab Deen, in 1982 dit
diploma behaalden en daarmee de exploitatie van de bar veí1ig
stelden.

}d.

Jan VermeuLen met de voorbe-
reiding van een lekkere hap.
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0p de volgende fotors ziet men de
werkzaanùteden.

leden van de groep tijdens hun

Geert van de Poel-van oort met haar dochter rrma en diensverloofde Kees Jan vissers: "LrIíe is er aan de beurt?r'

Teus van <Je Poel , bezíg de glazen te spoelen.
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Tirry Kerkhof-van Mourik aan het koffie zetten

Hetty Markenhof-de Jong: "Ik mag graag een biertje tappen."
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Leen Markenhof: "lnlat wenst U?"

Joop Kerkhof: "Kleintje pi1s"
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Wim van Kranenburg in actie.

Arie Vermeulen:
"Van.laag v¡ordt er niet gepof t."
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uijntje van soelen-Kerkhof: "Het is ook gezellig achter de bar."

Inlim van Soelen: Contrôle op de kwaliteit.
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Hulde brengen wij ook aan t'Dik Kardol" de vaak al1een-werker.
Niet altijd het mooiste werk hebbende, kalkt hij al vele jaren
de lijnen op de velden. Hij is er bij onr gaten in het veld te
ef fenen na de weclstrí-jd.
Ook stond hij jaren met de bekende trornmel aan de ingang van het
terrein \{arrneer het eerste e1ftal moest spelen. Níenand glipt bij
Dik gratis naar binnenl A1Ie trainers hebben heu geroemd.
"Ze vinden mij goed." zei Dik, gelukkig kijkend naar zíjn mooie
witte lijnen op het veld. En zo is het ook.
0p de foto zien we Dik in actie.

ffiå'¡r{ iãë Èt¡ 4'

en het bovendien ten gehore te brengen, zoals te zienvan de fotots bij de reportage van een kampioenschap,dit jubileumboek.

I^/íj denken ook aan het vele "schilderwerk", \,,raar meestal Teusvan de Poel met een groepje *.e uerÇ is. Vooral onze reclame-borden worden door Teus al1emaal geschildercl en geplaatst en nogvaak verkocht ookl

Behalve de genoemde we
werk te doen om het vo
denken aan de leiders,
van de jeugd als van de senior
Inlim van Soelen niet vergeten.

rkzaamheden en de bestuurstaken, is er veel
etbalgebeuren te doen plaatsvinden. Wi Jde srensrechters en de verzorgers. zowel

en. Wij mogen bovendien
Zij al1en verzetten veel

is op één
elders in

onze consul
werk datregelmatig terugkomt.

Ook niet te vergeten degenen die de trainingen van de elftallenop zich nemen, die buiten de verantwoordelijr<neia van onze hoof-trainer va11en.
Dan denken
ciaal een c
En degenen
ta11en een
Zij aLlen z
vereniging.

wij aan onze eigen sch

Dan is er nog dettontsÞanningscommissiett
op voor het organigeren van al1erlei fes
degenen die jaarlijks berrokken zijn bfj
Het moet allemaal maar gebeurenl
Dat dít al1es dan ook nog pro-deo gebeur
vereniging.

ursus hebben gevolgd of nog volgen.die bereid zíjn om voor vervoer te zorgen als deuitwedstrijd moeretr "putfr-îãrgeten wIj nier.ijn onmisbaar voor het goed funãtioner"r, .,,rrn or,r"

ch ters die hiervoor SPC-

elf-

Vele uren offeren zíj zích
tiviteiten en met hen aL
onze draaiavonden..

t, ís de kracht van onze

.. - : .

Eveneens niet weg te cijferen zíjn onze lotto-toto-med.ewerkers.zLi leveren een belangrijke inkomstenuron@-
worden ook geconfronteerd met wekelijks terugkerende.werkzaam-heden, die gedaan moeten worden.

,t,,: " {t

Dan beschikken wij over een "strgatplogg". In recordtijd lag er
een mooi verhard pad om tret nõfãîãî¿.5eze ploeg heef r ook de
verharding langs het clubgebouw en de kleedlokalen aangebracht.
Harde werkers, die voor een paar pilsjes honderden vierkante
meters sËraat\,,/erk legden.

Voorts hebben wij een "onderhoqds_p1oeg", die tijdens de jaar-
lijkse werkweken a11erlei onderhoud verricht. Velen van hen zijn
het hele seizoen voor de club in touw. Eén man zouden wij uit
,leze groep naar voren willen halen en we1 'rAairr Vermeulen. Zíjnhele leven heeft hij a1 voor de vereniging klaar gestaan. zíjn
handigheid en vindingrijkheid zíjn alom bekencl. wat hem vooral
kennerkt, is zijn bescheiden manier van optreden, Vaak a1leen aan
het werk, die dingen doende, die een ander niet ziet, Zo zagen wij
hem eens op een zorneravond bezig om met nylontouw alle netten van
de jeugddoelen te repareren. "Aai" is altijd bezíg'.
Hij zag zerfs kans om een schitterend kampioenslied te componeren
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Het laatste jaar is er nog een andere werkzaamheid bijgekomen,namelijk het zerf verrichten van het onderhoud van de velden omzodoende de huurprijs lager te houden.Dit jaar is de "snogipl_oeg" onder leiding van l{im van soelen vanstart gegaan. Ze hebben dit jaar al veel gesnoeid en bij het ver-branden van het snoeihout 1ag bijna ie*anã op de ',brandËtapurl;.-Hij kon nog ner bijtijds g"rãa worden. zo blijt<r dar zelfs bijhet werk voor de vereniging risico's bestaan.]
I^/ij geloven wel dat a1le werkers van de v.v. Trichtrrbeseffen,dat er in de loop der jaren veel is veranderd. I{at hebben de
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sportbeoefenaars het nu goed vergeleken met onze sportbroeders
van weleert
Dit is mede toÈ stand gekomen door de ínzet van ve1en.

I^lij wi1len besluiten met nogmaals hulde te brengen aan "allewerkerstt, die onze vereniging kent, en hopen dat wij niemand
hebben vergeten.

Het bestur,rr

NEDERLAND B.V.

c

Erink 3, 4197 BT Buurmalsen
Telefoon: 03455-1122

DE }IODERI.'If' FAiVf ILI}I
KIEST

DT] I,ÍODERITE AMRO BANK
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SPARTA GAZELLE
VOOR FIETSEI{ GROOT EETI KLEII{

HENK viiÍ Hossun
Keuze uir ,oo ,,il? - tnruil mogelijk

Kerkstraat 33. TÍcht. Tetefoon 034SS-2167
UNION DIV'RsE GEBRUIKTE FIETsEN MYATA

LINGEBLOEI
groenvoor.:ziening en interieurbeplanting
Rijksstraatweg 37, 4l9l SC Geldermalsen.

De specialisten voor buiten en binnen!
o advies¡ voorbereiding. aanleg

o rekonstruktie
o onderhoud. hydrokultuur

Voor informarie, dokumenratie of een vrijblijvend per_

;";[rt 
S*n*1, is één retefoonr je naar ons bedrijf vol-

03455 - 3460

TASSEN
HANDDOEKEN

met uw embleem, tekst
of naam, snelle levering,
scherpe prijzen
wilt u meer weten over ons
vakwerk, bel 03455-2626

textieldrukkes bv
KEFII(SIFAAT ã A€6 AA ]FìICHT
f {on AN D tE L. q34.55-5050/2æ6

çg!/$¡-l rt=
\d.,

u *Urr .rssin -,;>t€ù =--- - ¡
v 0 Lv0 p e rso nen auto 3crunL$t^u1or1^AT

TEVE T{S VOOR UIJ ÌHTORIEOP L.

vooR meeR tNro 03455 - 2077

AUTORIJSCHOOL

f 0ri0Â motor ñt16ún)t¡( v N PoRtofoor,t

o^r vraChtwagen ] c de Çzcel
Tel 03455-2077 lErcHT Tel 03455 ?0/7

t37

'ry'.V. TQtcqT tt
at t¡o fo".*;rur

Drankenhandel
Dorst-Uebrand-Olderaan bv

Pomphoekweg 1-5, 5222 B,8's Hertogenbosch
Telefoon 073-217550 L



V.V. Tricht en het ieugdvoetbal
slogerij D. Y. AATST

Lingedijk 33 Telefoon 03455-1692
's Morgens voor g uur gebetd
wordt dezelfde dag op t¡¡d bestetd

Voor eerste kwaliteit
vlees en vleeswaren
uit eigen slachterij en
worstmakerij

oulobedrijf YERIIEI,
AUTOHANDET
TAXI

MIDDELWEG 5 - TRt CH T tet. 03455-.1466

Voor een goede fiets of bromfiets natuurlijk naar

B. v/d BRINK
M¡ddelweg 2, Tricht

Koop bij de vakman die ook repareren kan.
Tevens volop keus in gebruikte rijwielen.
Crat¡s thuisbezorgd. tet. 03455-1256

Geschiedschrijving over 40 jaar jeugdvoetbal is eigenlijk een
onmogelijke opgave. Dít vanwege het enorme aantal gebeurtenissendat zich in zo'n periode voordoet; irnmers vrijwel elke voetballeris in de jeugd begonnen en wie heeft aan die tijd geen schitteren-
de herinneringen bewaard?
Daarbij doet zich nog het probleem voor dat verenigings- enkrantenarchieven nauwelíjks of geen informatie over jåugdvoetbal
geven. Toch mag dit geen reden zíjn om ín deze jubileumgids geen
aandacht aan de jeugd te schenken,

Hoe en wanneer b eser-þ e! -i cgegygc_tÞe 1 _Þ ! i V.V. Tricht?
rn de eerste jaren na L944 v/as er geen specifiek jeugdvoetbal.
Spelers in de juniorenleeftijd (van pupillenvoetbal was nog hele-
maal geen sprake) trapten hun balletje mee bij de senioren. Heteerste echte juniorenelftal dat we op het spoor kwamen, dateertuit het begin van de vijftiger jaren. Het A-juniorenelftal dattoen in de competitie speelde werd begeleid door Arie Vermeulen,die dus de eerste jeugdleider van onze vereniging werd. zond,ervolledig te kunnen zíjn, worden als sperers van dit elftal ge-
noemd: Dick van Drenth (keeper), Herman rterson, Toon van vãrik,Teus en Roef v.d. Poe1, Dick Nab, Johan van Mourik, cock stam,I{im van Kranenburg, Piet de Jong, piet van Staveren, Gijs vanSchaik en Aart Kerkhof.
vanaf deze tíjd heeft v.v. Trichr alrijd jeugd gehad. uíreraardhet ene seizoen \,/at meer dan het andere, doch nooit minder dan
twee elftal1en. Dit betekent dat tot het eind van de zestigerjaren, toen het pupillenvoetbal zich aankondigde, naar scháttingminimaal 150 voetballertjes in onze jeugd ,.rã"r, opgeleídwij, het huidige jeugdbestuur, werkend onder idealå, zeer comfor-tabele omstandigheden, moeten onze groenwitte pet afnemen voor a1diegenen, die in de vijftiger en zestiger jaren met de jeugd zijnbezíg gerreest. Bezig a1s leider of trainer, en altijd ott¿ui o*--standigheden die schril afsteken vergeleken bij de huidige: slechte
accommodatie, geen of slecht oefenmateriaalr g€€n kantine, geensportzalen en bovenal geen, of althans erg weinig geld beschikbaar.
En toch zag men kans om in deze omstandigheden de jeugd enthousiastte houdenl
Door deze mensen werd het fundament gelegd v¡aarop de huidigebloeiende jeugdafdeling kon worden gebouwd. uiteraard zijn er we1
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de speclaalzsak yoor
stereo en hlfl-appsratuur/
radlo/lv en vldeo-âpparaluurlelelelrsl

tevenr voot aanleg en
onde¡houd van llcht- en
krachllnstållatle 3ook voor ko€lkasle,ì/dlep-

Yrleze rslwa sa u tomâ ten/
drooglrommeb
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wat namen bekend van jeugdbegeleiders uit deze tii.j, maar nafiren
noemen we niet, bang a1s we zíjn er ook maar één te verSeten.
tan het eind van de zestiger jaren deed ook het pupillenvoetbalzijn intrede bij de V.V. Trichr.
-lit leidde ook bij ons tot een enorme aail^7as van jeugdleden en \^/asaanleiding tot een meer grootscheepse aanpak van Àet jeugdgebeurenin de vereniging. Tot op dat moment werden de jeugdzaken namelíjkvanuit het bestuur door één man (jeugdsecretaris) in samenwerkingnet enkele leiders en trainers gerund.
Door_de enorme groei kon dit echter niet langer zo. Men ging overtot instelling van een aparte jeugdconnnissie, met een tweetal ver-tegeil,roordigers in het hoo fdbes tuur .Achteraf is dit een goede beslissing gebleken. op deze manier koner erg veel aandacht aan de jeugd worden besteed, waardoor dejeugdafdeling uiteindelijk tãn uitgroeien tot een, qua ledental,gelijkwaardige partner van de seniorenafdeline.
Hoe hebben we deze enorme bloei kunnen bereiken?
I,trel, in de eerste plaats door de grote steun die de jeugdcommissie
ín onze vereniging krijgt van alle leden en ín het bijzonder vanhet bestuur. Een jeug<lcommissie kan boordevol ideeän zitten, maarhet bestuur dient voor de uitvoering hiervan we1 de, veelal finan-ci?j1e, middelen ter beschikking te ste11en. Anders houdt het op,Bij ons is dit gelukkig nooit een probleem. Tot de bloei heefttevens bijgedragen dat het voetbal bij ons niet alleen-zaligmakendis" uiteraard ís de opleiding van voetballers, liefst tot eãrsteelftalspelers, een belangrijke taak voor een jeugdafdeling.
Nog belangrijker is o.i. evenwel dat jeugdreden tot goede sport-
mensen en clubmensen worden opgeleid en hierbij een groot saam-horigheídsgevoel krij gen bijgebrachr .

De praktijk wijst uit dat veel jeugdleden juist voor onze vereni-ging kiezen door die geboden combinatie van enerzijds de voetbal-opleiding, anderzijds de meer recreatieve activiteiten, gericht
op het bevorderen van de onderlinge contacten.En, last but not 1east, heeft onze jeugdafdeling een goede naamdoor het feit dat er ons veel aangelegen is geweest om onze jeugd-leiders op goede wíjze re scholen. I^/ij denken hierbij aan a.ã.0.-cursus, s.o.c.-cursus, voorlichting op het terrein van de medische'*zerzorging en cursussen voor de recreatieve activiteiten. Kortom,er wordt van a1les gedaan opdat de ouders hun kinderen met eengerust hart aan ons kunnen toevertrou\{en.
Een overzicht van de behaalde successen zult u in dit artikeltevergeefs zoeken. Het \^raren er echter vele.
trde volstaan met u te verwíjzen naar de huidige A-selectie, diezích, vrijwel geheel uit eigen kweek afkomstig, heeft opgewerkttot een niveau dat ongekend is voor verenigingen met een omvangals .re onze.
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rloogtepunten die hier niet onvermelcl mogen blijven zijn de buiten-
landse trips. Voor de jongens die deze meemaakten een onbetwistbaar
hoogtepunt uit hun ieugd. In L976 maakten we met 3 e1fta1len eenreis naar Odense (Denemarken), in later jaren volgden nog trips
naar Engeland en Duitsland.

Terugblikken en herinneringen ophalen is 1euk, maar vooruitzien
is belangrijker. Hoe gaat het nu bij onze jeugd en wat zijn onze
plannen voor de toekomst? Het is zondermeer verheugend dat we
nomenteel kunnen beschikken over een enorme hoeveelheid jeugd-
leiders en jeugdtrainers.
Voor onze zeven jeugdelftallen zijn niet minder dan 23 mensen
wekelijks in touw" Hierdoor zíjn we in de gelegenheid om vee1,
erg veel zelfs, te doen. ZoweL op als buiten het ve1d. Voor de
toekomst zíjt \"/e van plan om op deze voet door te gaan, waarbij
\i/e ernaar streven met name de niet-voetbalactiviteiten zodanig
uit te breíden dat we wekelijks een activiteit kunnen garanderen,
ook bij afgelasting en in de winterstop. Daarnaast zíjn er plan-
nen om in de toekomst te gaan deelnemen aan de zomervakantie-
kampweken van de KNVB.

Landelijk is er een sterke terugloop in het aantal jeugdleden te
besper,rren, bij veel verenigingen zijn jeugdafdelingen in omvang
gehalveerd of zelfs geheel verdwenen.
Tot nu toe hebben wij hieraan het hoofd kunnen bieden.
We proberen dit zo te houden.
Met uw al1er steun moet dit kunnen lukken.
De jeugd en wij rekenen op Ul

Bert van Veen,
j eugdvoor zítter
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Leiders : links C, Voorvinden, rechts B. pellegrom
Trainer : midden J. van de Berg
Spelers vlnr staand : J, Oostveen, M. Verkaik, M. Voorwinden,F. de Munnik, K. de Gier, M, Versedaal.zittencl: J. van I^Ii1ligen. Sj. Huigen, E" pak,

E. Pellegrom, D. van Doesburg, J. piters

E-pupil1en kampioen seizÒen 1983-84

Jeugdelftal F- pupi 1 I en
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staand vlnr: Fred <le l\{unnik, Arie v.d" Inieerd (zittend op de nek
van Giclo cle tJild), trrlim Herreveld, Tim Staalduinen.zíttendvlnr: Martin van versedaal, Jeroen Blitterswijk, sjaakFrrigen, Gido de I^Ii1d, Arjan de Inleerd, Arend Hamelink

D 2-pupi1len Kampioen 1983/84
Staand vlnr: Barto Honk (trainer), R.v. Es, A. Hak, W. v" Mourik,

E. Herreveld, C. Kerkhof, M. v. Toorn, A. Píppe1,
M. de Ruiter

Zittend vlnr: suportster, B " Ganzeman, L. Pak, M. de In/eerd, tr{. v.
Toorn, H. v. Hattem, R. Stegeman. leider Bert v. Toorn

Pupillenelftal uít 1972
Staand vlnr: Eric Robison, Wim Herreveld, Peter v'an Antwerpen,

Rinie van Alphen, Rinie Roos, Jaap de Jager, Henk
Robison, Teun van Kuilenberg (teiaer)

Zíttendvlnr: Roland van de Poel, Arthur van Soelen, Ton Ver
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Jeuedel ftal uit 1974/lS
Staand vlnr:
Zitten<l vlnr
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Co van Mourik, Dik van de Burg, Bert Croes, FransHuizer, Hans Klein Ovink, Hans lldoBert van Soelen, Paul Jurgens, In/im van Toorn, BertVrouv¡erf, I)aan van Mourik, Erik Hakkert

Ook met.drie-ballen is de jeugd actief

A- iunioren Kampioen seizoen 198t /82
staand vlnr: I^iout van Toorn, Rene Verhaaf , Leen Herreveld, Ronny

van Gameren, Hans van Kranenburg, Dicky Veen, Kees
Buunders, Marco Verhaaf, Gert van Santen (1ei¿er)

Zittenclvlnr: Gerrit van Loenen, stephaan vermeulen, Rijer van den
Burg, Gido cle l,/ild, htilco van de plaat, Rene van Oort

B- junioren op tournooi in Denemarken 1976
staand vlnr : Jan l.rrillemse (grensrechter), peter van Antwerpen,

Hans Hagenaars, Henk van Asch, Adrie van de Glint,
inlim Beinsdorp, Bert Veen ( 1ei¿er), Roef v. d. poel
(ver zorger )

zittend vlnr: \¡/im Herreveld, Jaap de Jager, Jan i^/i1lemse jr.,
Pieter van Helten, Henry Verwey, Athur van Soelen,
Geert Dekker
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A- junioren ti j dens een tournooi in Engeland
staand vlnr : Teunis de Lange, Gert van santen, Dik Veen, Marco

Verhaaf, Kees Buunders, Rene Verhaaf, Hans van
Kranenburg, Bert Croes

zítter.d vnlr: Ronny van Gameren, Leen Herreveld, Inlilco van de
P1aat, Gerrit van Loenen, John Ho1, Stephan Ver-
meulen, Gido de Itrild en Rijer van den Burg
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0liebollenwedstri jd

Jaarlijks terugkerend festijn:junioren en een team bestaande
OLIEBOLLENWEDSTRIJD russen de A-
uit jeugdtrainers en jeugdleiders.

Festiviteiten
Naast het jaarlijks te houden tafeltennis-tournooi wordt er vancktober tot april elke vrijdagavond in onze kantine geklaverjast,
dit is al jaren een groot succes. Elke vrijdagavond zit de kan-tine vol. Op woensdagavond is de biljartclub actief, zo,n 15
leden spelen dan hun onderlinge competitie.
Naast sportief gebeuren op de velden geeft onze vereniging gele-
genheid tot een gezonde onspanning.
Op onderstaande foto's enkele tafereeltjes .
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Staand vlnr

Zittend vlnr:

Henk Hol, Bert van Soelen, I,,/alter van de Zalm, Jan
in/il1emse sr. , Jan van Gencleren, Roland Jurgens, DikVerbeek, Bert Veen, Tonny Rijsbergen, Inlim van Soelen,Cor van Toorn, Mevr. D. Bosch-Kerkhof, Ties HakkertTeunis de Lange, Inlim van Toorn, Bert Vrouwerf , Stefvan Alphen, Inlim van Mourik, Ab Deen, paul Jurgens,Dik van de Burg, Dik Kardol, Daan van Mourik, Martinde Boer en Cees van Mourik

supporters langs de lijn tijdens een oliebollenwedstrijd
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10 iaar de nieuwe groenwitter

zoars de kop boven dit artikel reeds aangeeft viert ook ons club-blad DE NrEUI^IE GRoEN-I\IrrrER dit jaar zíjn tienjarig bestaan. Dus.we hebben eigenlijk dubbel feestl
Deze TrEN jaar zíjn toch een zeer opmerkelijk feit in onze vere-niging, want reeds tr^/ee keer eerder is in onze vereniging gepro-beerd een clubblad op te richten, re v/eten Ln 1957 ¿oãr ãe-tåen-malige voorzitter Peter Heikoop en in 1964 door Nol van Asch.Helaas ziin deze twee pogingen reeds na een korte periode gestrand
vandaar dat de huidige ràdactie zeer trots is op dãze tienãe jaar-
gang van ons clubblad" trnlant ]net zaL u niet verbazen dat het geensinecure is om TrEN jaar lang elke maand (ju1i en augustrr" ,rltg"-zonderd) een prettig leesbaar clubblad uit-te brengen.

Jggeri-12ZI
Ja, dat is een historische maand in onze vereniging, \^rant dat wasde maand dat ons clubblad (wederom) werd opgeriànt. vandaar ookde naam DE NrEUI^IE GRoEN-I^IrrrER. want, zoals al eerder vermeld,
hadden w" irl* ttei-verleden a1 twee keer een clubbrad met de naam
GROEN-I4IITTER.
De grote animator en oprichter van DE NIEUI^IE GROEN-I^TITTER in 1g75was l"lARro van BERLO. Door zíjn grote inzet van de eerste jaren isDE NTEUI4TE GROEN-I^lrrrER geworden zoals hij nu is.Mario en niet te-vergeten zijn vrou\ñ/ Annã, díe a1 het type-werkverzorgde, had zijn handen vol met het uitbrengen van het clubbladGelukkig stond hij in deze zware taak niet allãen en werd hij ge-assisteerd door zíjn mede-redactieleden, te r^/eten: Fred schook(financiën, administrtaie), Jan van Genderen (colporteur, adver-tenties), Erik Hakkert, Hans Klein ovink (jeugdreãactie) en corvan Doesburg. Helaas moest Mario in maart 1977 ð,e redactie vaar-we1 zeggen \^regens een verhuízing naar opijnen. De redactie werdtoen voortgezet door Fred schook, Jan Groenenberg, Gijs Brinkman,Hans Klein Ovink en Lucas Hoenson.
Het vouwwerk en de bezorging werden toen door de redactie zelfverzorgd. Een van de leukste momenten van het hele gebeuren \.rrasop vrijdagavond na het vou\^ren als men gezellig met ãen pilsje delaatste nieuwtjes van de voetbalvereniging en van het dorp metelkaar uitwisselde.
De opzet van ons clubblad was
maandelijks werden geplaatst,

te schrijven. MeË daar doorheen de vaste
stukjes van de trainer, verzorger, etc.
is dat \Àrat veranderd in de "Ba1(pen) ispagina's voor de jeugd.

rubrieken, zoals de
In de loop van de jaren
rondtt en t\,Iee vaste

Een kleine terugblik in de eerste uitgave van ons clubblad lietgelijk al een opmerkelijk artikeL zíen van het redactielid Fredschook. Het ging over Lanrnie Herreveld en het stukje droeg de
naam "Trainer contra het tweede elftal". Dat heeft in die tijdheel wat stof doen opwaaien. ook wil ík u een van de eerste ñlnlist
u Dat-jes" niet onthouden. zoals u weet (of niet) zí1n de "tr^Iist u
Dat- jes" een heerlijke uitl-aatklep van de redactie. Dat \,/as toenaL zo, maar dat i5 nu nog zo. Het geeft aan de ene kant veel-plezíer, maar aan de andere kant de nodige problemen, vÍant menig
"l.rlist U Dat- je't is na middernacht geproduceerd.
Maar, zoars beloofd, volgt hier een van de allereerste "lnlist uDat-jes" uit het eerste nummer van ons clubblad (en gelijk al eenknaller I ) .

I{IST U DAT...
- op de toiletten in de kantine zelden toiletpapier aanwezíg ís?- dat dit bij tante Door aan de balie verkrijgbaar is?- Tante Door zodoende weet wie de grootste "schij.. ." van Tricht

is?
rn de loop der jaren heeft de redactíe zích niet arleen bezigge-
houden met het uitbrengen van een clubblad. i^lij verwij"".,,, oãu,de Zomeravondcompetitie, de oliebollenwedstrijd en de laatstejaren het Ping-Pong-gebeuren. Helaas is de zomeravondcompetitie
van het menu verd\^renen. Een ootzaak was dat de adverteerder zichniet kon permitteren een blessure op te lopen en dat er veelspelers vrijdagmiddag voor een weekend er op uit trokken (de
bomen groeiden toen nog tot in de hemel) . Maar gezien de omstan-
digheden van de laatste jaren (slechte economie) speelt de redac-tie met het plan om de draad hreer op te pakken.
verder onclerzoekt de redactie de mogelijkheid om iets meer fleur
aan het clubblad te geven, door regelmatig foto's af te drukken.zoars u leest, blijft de redactíe sleutelen aan de inhoud van ur^7clubblad. Dit mede om het clubblad zo aantrekkelijk mogelijk te
maken voor de lezers.
ülij a1s redactie vertrou\^/en erop dat u de afgelopen TrEN jaar(li3na) DE NIEU\^/E GRoEN-I^IITTER mer plezíer nãbt gelezen en wat
ons betreft plakken wij er r^¡eer tien jaar tegenaan.
ZoLang de redactie op ut^/ steun en enthousiasme kan rekenen blijft
DE NrEUI^IE GRoEN-l^IrrrER elke maand bij u in de bus rollen.
De redactie besluit dit artikel met de LETJZE vAN HET JAAR met een
gezegcle van een zeer bekende Trichtenaar en die luidt:
"NA'E PrER D ' RAN EN DEUR" 
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maar meer ttbeschouwendett ranglijsten
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staand vlnr : Erik Hakkert,
Rien van Alphen, Teunis de T,ange
zíttend vlnr: Lucas Hoenson
en Ton Vermeulen
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Voor AL uw

PLANTEN- en VERSE SNTJBTOEMEN
en BIJBEHORENDE ARTIKÊLEN staagl U Þeter en voordetiger bij:

KWEKER¡J H.T.van GAMEREN
MIDDELWEG49 - TRICHT

Wij verzorgen al Uw graafwerkzaamheden
en onkruidbestrijding van te:rrassen en
fabrieksterreinen. Ook verzorgen wij
a1le bestrating en ophalen van stel-
conpl aten .

Tevens leveren wrj zand, grind, tuingrond
en mest. Bel !

ETECTRO - TECHNIEK

J. RUIGHAYER B.Y.
Kerkstraal 30 - 4191 AB Geldermalsen
Te|.03455 -2956-1537

BROOD- en BANKETBAKKERIJ

J. A. VIRWEIJ en Z;.
Ri¡ksstraatweg 50

BUU RMAL SEN
Telefoon 1614

ADRTAAN DE LEELT,{

PARALLELi{EG OOST 27

4103 ND CULEMBORG

03450-13131
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Zadelhofï
Aannemers

nrflrllffilrrtlt tl¡lfirrtFlr rñil'irillt'Er

m Nieuwsteeg 5ó
4l 9ó AM Tricht
Tel. 03455 - ì812

Al meer dan 20 jaar hét vertrouwdste adres

Autorijschool Wijnand Hol
Lingedijk 144 - 4196 HÉ Tr¡cht {Gld.) - Tel. 03455-2074

Ook voor motor opleid¡ng
Theoretische opleiding volgens nieuw computeÊsysteem
Theorieavond: woensdagavond aan het huisadres
R iibewijsverleng ing* VERHUUR VAN ONROEREND GOED

Postbus 2 4196 ZG Tricht Telefoon 09455 - l8l2

Zadelholï

ht lx:
\irsf goetl

Tri ('* INKOOP
* VËRKOOP

AUTO RIJSCHOOL
Elgenaar: JAN C. HOL

Groen van Prinstererstraat I
GELDERT!4ALSEN
Tel.:03455-1735

ïevens verhuur vàn
VW klein-bus (dieset)

Tijdens de RTJLESSEN bent U

VOLI.EOIG VERZEKERD !

PETER

o\h bloemenhuis
W. HAKKERT

Voor al uw voorkomende
bloemwerken.

Gelderseluifel 26-28
4191 BC Geldermalsen
Telefoon 03455-2038
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Tot besluit

Met het plaatsen van een foto van de jubileumcommissie wi11en wijdeze jubileumuitgave besluiten. zíj waren het die het vele werkop zích hebben genomen om de v.v. Tricht een waardig 40 jarig ju-
bil.eum te laten vieren.
Ruím een jaar van te voren is deze commissie gevormd, vele verga-deringen zíjn er belegd. En het voor ogen gestelde doel is bereikt.Het volgende doel, en dat geldt voor de gehele V.v. Trícht, is hetstreven naar het 50 jarig jubileum.
Dan tekenen \,re het jaar L994 aan. I¡Iat zullen de jaren die tussen1984 en 1994 voor de V.V. Tricht in petto hebben.
Zouden we in bezít komen van twee mooie trainingsvelden, komt ermisschíen een derde voetbalveld bij, wordt de kleedaccommorlatieuitgebreid, zaL anze vereniging nog groter worden, in welke klas(sen) zal ons eerste gaan spelå"? i.l allemaal grote vraagtekens.I^Iij hopen natuurlijk dat een en ander we1 gereaiiseerd zal worden.Maar, helaas gezíen naar de buitengewone moeilijkheden in onzedagelijkse samenleving (werkloosheid, werktijdvãrkorting, bezuini-gingen etc.) houden we orrs hart vast.
Maar zonder hoop of verwachting kan een mens niet leven en ook <leV.V" Tricht deel hierin mee.
En u weet, de v.v. Tricht is groot gevrorden door zíjn zerfwerkzaam-heid" vandaar ook dat wij de toekomst van de v.v. Tricht met volvertrou\4ren tegemoet zíen.

De samenstellers
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BESTUUR V.V. TRICHT ANNO 1984

Staand vlnr

Zittend vlnr

Vlnr

Inlim Herreveld - jeugdsecretaris, Gijsbert van de
Poel - connnissaris recreatieve voetbal, trriim van
Soelen - commissaris materiaal, Jan Zweserijn -
wedstrijdsecretaris, Bert Veen - jeugdvoorzitter.
Cees de Bie - algemeen bestuurslid, Cor van Does-
burg - secretais, Jan van Arkel - voorzítter, Ab
Deen - penningmeester.

ERELEDEN

A. van Arkel C. de Bie A. Kerkhof

DE JUBILEUMCOI"MISSTE

C. v. Toorn, B, PeLlegrom, P " Hol-, G. de ülildt, 1,. Hoenson,
A. Kievit, B, Croes, M.Toonen, G. v.d. Poel, D, Spaapen,
G, v,d. Bergh, J. van Arkel-, (M. Hol, niet op de foto aan-
wezíg)
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UITSCHIETER
BI¡UIMTEK.
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e
oPcL.Opel is ook bi¡ rr in de buurt

crutobedriif bçinkrnon buurmerlsen
off. serv.-dealer Riiksstr"aatweg 14 - Telefoon 03455- 1427
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