Raptim uooÍ hele

Íamilie
Hêt indaken van Kloostdbu_

ren door RaDlim wÀs het begin
eon *ucicsvolle oeriode rn
"an
het eestc seizoen $erd€r trre€r

dan hondcrd doelPunlcn ge'
naakt. teruiil dc t.scnstánde.
slechls twaaif (cseÍgoals wilt
ts Írrcducclen. BtPtim kwam

r.';r'i

in de ecFtê klasse van

de atdcling Twelthe ran de
UCVB. Doór deze D.omoli.

hnêrr dc Íiets detinilieÍ aan de

Iqnt sczet wolden cn verplaat-

sten àc soelcF zich v€'der Pcr

arrahus

i,m de firma

nan. Beide elltallen v.n

B.ockecr-

dê

ecisile ginge! 20 i.sc!'natig
ri.hlins Twenth.. De kcten
hirB;r brtekcnden en flink€
Àànslaq oD de kas van de club.

die J ís6;pet scirocn oP taÍel
m@st lc{sen voor drt vervoeÍ'

Een nieuw têrrêin werd inmiddêls in sebruik senomen achter
cale HaÍwes tu;sen Cocvorden

.
'
:

cn Dalên. Het was in de oorIoêsraren en men verplaatste

,ióh'eedeell.eliJk Per lram door
Drenthê. gens, na een succes ln
schoonoord kon rnen zijn vadêrlá.dslielde niêt in toom
houden en wed het comPlele
€ftal rewerkgeste]d in Duits-

lod.

ên Jan Smithuis wêlden

b

de

kóDDeD
elkaa! sêsloken en
EiriË men èr teeen a:an. Met als

ainer Biiller! van Heracles
bleve. de r€sultaten niet uit.

Mêt het aantal leden steee ook
de inhoud van d€ clubkas De
club i€ldè na €en fusiê met Svc
uÍ Steenwirksmoer alweer bilhà twceho;derd leden. Wir
schiiven het iaar 194?.
Een Ïinarcreèt dieptepunt be_
reikt€ de verenrAins bij het 25jarig bestaàn. De clulkas-wás
bijna lee8. waardoor -het lees-t
op gepaste wuze werd gevr€E
De vereniqing qine echter door
det het bahaleà van resultáten

di€ v€meld mogen worden Dit
grng zo tol 1965, het tad waarD de clLrb een staPie teruA
m@st doen op het sportpark De

Páhóert Hea duuJde tien láár,
waaiin twee keer op het nrp_

Deíre de kámProensvlag nret
Àehesên kon wocden, voor men

rq?5 we! Dromove€rde.
'n dit mome;t spelt het eerste
Op
êiital van de w RaDtjm in de

dêrde klasse C van_de KNI'B

Nmrd. De rcetbalvereniging
lángzamerhánd gaan
íunqeren áls een vereniging
Naà. nret aleen de mannen
venier vind€n. In dát teken

wil zo

slaat ook het leêíProgÍámma

Nieuw leven
Nà dê oorlos wed de c)ub met

s€nbreàen twe€ jeusd€lt. és
r,lren wê.. nieuw leven rnge_
. blazên met slechls 5? leden.
Hêt was een moedrjke tlld doo.
ver;' interne problemen en het sPe_
1 trek van eniAe Promrnente

ond€r lêiding van Ab vroling

dat in janDarr werd eestart mêl
hêt ó.thullên van hel vienet.
oD 20 maar! sbat de recèPtre
oÉ het pro8ratMa. op dezêdag
woldt's avon.ls een srcte leesl_
ávond voor de leden eehouden
b,i zaal Ársds. OD dè ochtend
vd dê 20e maart wordl voor de
jeugd een kegqlestitn gehou'
den me1 een clraDklÊ en een
hapje.

