Tok: La.at nu Van d.er Louw hornen

Drukke receptie voor
50 jaar oude-Raptim
CoEVORDEN. - In zaal
Ambergen vieÍd€ Raptim
vor.ige we€k zsterdag het
to-jarig jubileum met een
stijlvolle receptie. Voorzitter Johan Kok, kon het
college van B. en W. en de
iliverse genodigden een
hartelijk rÀ/elkom toeroepen.
Hii wàs onder de indiuk van de
enor;e belanssiellins, die hij in
ziin stoutste dromen niei had
krinnen bevroeden. Als je in Coe
vorden en onsireken 50

jaarnee

&aaii veNàcht je wel hêi één en
erder. naar dir overtleí1 alles,

aldus Raptim voorziiter. Hij
memoleeide ir ziin openincs'
foe6Diaak trê oplo-mli v;; d€

vercnicihs die in de àfselopeD

vijf

decênnia vele voeibalvelden old€r

de noppen hêefi sehad. ,,we h€b'

ben". ,o,ei Kok,..alle vertrouwen

in

de bestuurdeE

va

dê

gemeeniê

en als Marcel van Dan tijdêns een

bliksembezoek ?50-000 gulden kan
aanbieden. hoDen we dat minisier
Van der Louw wordí uitgenodied

fraaie siers installati€ aan
Nmens de KNVB vo€rdê de
heer Van der Hulsf uit Zeisí het
woorden haakte in op deeoorden
van de buÍsemeester, die hij èeD
der b.ste suppolteÉ van Raptim

van de RsDtim-v;orziiter Xok Foed
sevoled. ,,Voetbal heeft een recrea_

noêmde, sezien zijn rede. Dê
KNVB umDel serd venolseDs
onbold en ;an,r.bodeh. De h@r
Brunstina sprak venolgens nam€ns de Drentse V@tbal Bond
IDVB) daar kon de DVB-wimPel
,""t'i"a"n daar dêzê in Zeist

dis oens jn d€ maatschallii te
funsêren. Het kwek€n van cLub

manicus hooptë bij
voorzrtl.er Steven Balien dát de
huidise soede banden zoudên

om seld ie schenlen voor

een

Burcemeesier d!s. W.K. Hoek.

zena"had

htt

sloedvolle betoos

hevê, opvoedende €n miatq.hsP
Dehike iáak om lats áls volqáar

qee;i

ltaát voor"p en Rdphm

;ên ze€! cezeuiseclub óei !eel

rs

z.lf'

wêJkzàanheid '. zo zei hij. Hoelze
n' zei daí iD sahetrwerkins met
de Heidemij een plan wordi sÈ
maaklvoolÉnovetie van -apoÉ
óárk Klnken\her. dts de Iinan_
;ién hetio€láien. Venolsênq bood

"l* àchtersebleven.
was

Weber_Ger_

monde van

wordén bestendisd en versterkt en
hooDie dat Raptim d€ afstand

de hoofdkisse zo!

lot

verllein€n.

wanf Coevorden b alleêÍ naar
sebaai bij een soede sporiont_
{ikke}ins.
ZELDEN
Hennie Matema noemde

RaDtin €en verenising, di€
..ËÊid.Fê.htê.sdinded b en
zêlden problehen maaktên bij
win.f of verli€s de fluiti3tên

ste€ds goed oatvangt
Namens deLandêLijkeBond !a!
Àmerp,'rs rt,BÀl vo€Íde de heêr
Oltens hei

wil de

;ood. Delaatstejare.

overheid iDerijlen doornidd€l lan het invoeren van de
BTW, zodat de Fijwilligers worden b€last. Dit vond hij een vet

kcêrde zaak. omdàt heí daardoor
voor en besiuur steeds hoeilijker
wo.dt so€d te funge{en.
Oud.speler FÍ@I Schutt€n

wendde zjch per8oonlijk tot de
dirêklpur

heei J.

v

aÍ eemen têse.ken. de

Plasnin ,,Als

oud vo€ibaltermoeten jou toch detÉnenin
de oeen spineen a1s je op hei

huidÈe Raptib-veld kont", aldus
f!@k gchttien.
Voorzitter Johan Kok had
voor i€dere spreker het iuiste
mtwoold. Otto Kl€in w€d al€
€erste en enig€ lid de Gouden
R-speld opgeepeld voorhe( 50iaric lidmaat8chaD. Henrv
irêifêns omlijstte hel seheel

voort€ffeliik op d€

Piano,
hetgeen zee! werd aewardeerd.
Dê feêstetiikhedd rcndon het

60jaris jubii€un in
hampn

hêi, weekend

Fn Êtart mef keselen voor

de B-C-D- en E ieuqd. De

veteranen

van RaDiid dre de o.qánjsáiie in
háhden hadden kokken zêierdAs_
mo4en naar Mittendo f in Laàr
oh sezellic te saan keselen. Ruim
80 junioren en pupiUenhadd.n êen
moojemorsen.n sooid€n vol vunr
om de vol1ê negen 1e scoren. De
oriizen voo! de best€ kea€láá$ in
à€'doo wann voor:Bjeusd l Bêrr

2 Han Timb€rman;3
Ma!íin Heinz. C.jèugd 1. tsertil
Miitêndorfl 2. Márcel Lubbermani
Ambarsen:

3. Jan Scholien. D'j€usd: 1. Hilco
wenker: 2. Michel Niemarkti 3.

Mecel Bosch. tr-je{gd r. André
Ahlers; 2. Dênnis Asseni 3. Jan

KNVB-man Van der Eulst felícítuert Raptím'uootzitter Koh

Daverende

Uolop feest hii

COEVORDEN. - In tegenstellinÉ tot de vie rs van
het ,lo-iarig bestaan to€ri
RaDtim eelt gezekchap had
segeFokken, werd Du dii

iuhilerend Raptinn

Raptim-revue

êisen krins een RsftiF-

c

ini-r€vue-cabarct-lach €n
diaeshow voor het voet-

i

volle zaal Arends genoot
met volle iêug€n van h€t

ht

Mei spreektaldees{er Jan
Ambeisen, He.nie Assen ên
vele andeie nedewqkeE werd

'ii

licht gehacht. E€n

bom-

het een gezellise boel die t€sen
hei einde tijdens hêt slotlied iÍ

een deinende Raptin-fanilie
veranderde. De liedjes ween

te
rg

eemáakt door Beirus Suphêêrt.

L,idpr w'n dê R.bino's dre
teveDs de dansmuiek verzorgden, t€r$ql Benrie Steffen6 h.t

g€hel op

C

soêde wilze b€sè

Dc voetbalveÍenigiÍg BaP_
rim wil bcteF à..onmodaÍc voor háar led€D. viiftig
iÀar na dc opdchtitrg cn oh-

De toneelverzotÊiine was in
handên van Jan Siroêle ên Ben
Ahlers. srine was van Miêkè

Mas. De sebr.

Oradus

Corie Sluyiee boektén

en

met

hDn orófessronele st€mmen veêl

t

andPr. met hêi

"".1'.
""a.rên het succê..Wolsalied"

Dummer. hei duef uit de ,,Patel-

vbseË". Totindekleineuurtjes
werd er feest sêviêrd- Deeenen,
die roq niet uikefe€Bt waren,
konden zondasmoreen in de
kantine Pikolan de dEad wed
opvatten met 'í Friihschoplen,
dat door het enthoNiasme en de

inzet van de Rapiim-familie
litliep toí in de middas.

.

;weRinsen lansr álle noseliike íerEineD itr Cocvordeo
eir omecvine beeft dc voel-

batueÈniqinq nos íeeds
ceer cchte voctbalvelden
Men moet zich b.helDen Íócl

hinister Ván der Louw
haar êens naa! de veíin!
hálen om de toestanden È
oAsschouw te nemen. B'rrÊemeest€r drs- w'K. Hoekzema zei de vercniging toe

dat de eemeente alles zai
d@n wat moselijk Ís om
RaDhm teeemoet le komen,

iD aueriil aàrsclesde lood-

mB;r dat eilder onlbrekeh.
Dai biimen één plaats best

Klinkenvliê!,

nigngen kumen

veldcD op het spoícompl€x

In derselijke bewoordirg€n
uitte vêreriging$oorrilte!
Johán Kok vm het lubile_

rende Rapt:m zich záterdagí ddag trjdcns de têcePtie
dre zijn verenig'ng ler gele_

eenheid van het jubileuÍn

hield.
Volsens hem moet het semeeïteoestuur van de siad
na ministe! Van Dsm ook

EeêrdeÍe grote voeibalvete-

bestaan

bPnadrukte de heêr S. Bal-

ten, vooflrlter van Webe!
C€msicus. Hij noemde de

sahenwerlonÊ zêer posrtjef .
Posttief waren tmuw€ns alle
sDrekers die de vereniArnA
seluk weNten met het halve
êeuwfeest. Geschenken waren er ook in ovêvloed van

allêrhande orsanisaties en

instellirsen op het gebied

tletleestotognnna

RaRtim herdenkt het
uiiÍtigiariu hestaan
De voetbalverenÍging RaptÍm heeft wensen. Ter gelegenbeid van het helve eeuwfeest vaÈ deze vereniging, dat

deze maand op 15 maart gcvierd wordt, heeft het
bestuur zeer bescheiden de wens geÍotmuleerd om een
delinitief onderkomeD te krijgen op het sportveidencomplex Klinkenvlier. Het bestuur van de v€rcniging is zich
er echter têr dege van bewust dat dit wel eens op veel
problemen kon gaan stuiten, Men weet dat er zel{s voor
het maken van de plannen geen geldeo beschikbaar zijn,
la?t staan voor het realisêren van de bouw van een definiii€f clubhuis. De verenigihg zou ook graag zien dat de
noodvelden waarop gespeeld wordt. eindelijk uorden
omgezet in definil ieve velden. Daarvoor. zo weet men blj
de vèreniging, ontbrek€n echterook degelden.

T*h treurt

men niet bij de ver-

g€zi€r hct fcêstprogiÀ'mÀ .làt gédnrendê het ge€niÉiDg:,

helciàar 1982 worda aJséweikt.
Hêt feest bêson al in ianuari,
toen verenisinEsvootzitter J.
Kok op de middetrstip van hct
&àptisveld het etote iubilcumviAtret onthulde. Een viqnêt dàt

het gehêle jaàr .erusk@í bij
alle

*aptimctiviteiten.

Receptie
Het heuenÈe teit van het halve
eeuwleest wordt oíficieei gevie.d op ?0 maart met een grotc

receptic bij rcstáuranl Amberit coevorden. Tijdens deze
bijeeDkomt kunDen aÍÊevaàreen

disd€n

uit de Coevorder sà-

meDleviDg en de Drenlse sport-

wereld het bestuur de hand
d.ukrren. De hand van een bijzonder revendige vercniging,

die zich uitstekend weet

1e

hndhavên in de r€Cionen van
de KNVB met alleen al acht se-

nior€ntearns en één zaahoetbalteam. om vah dê lrote
leu8dafdeling nog maar ru;t te

vjjftig jaar Raprim bêtekend
vtÍtis jaar roddzwerver ovê.

verschillende velden in en on
Cocvord€n. Van oorsprong €en
katholieke verênrArne,
men

's

nu eer voetbalverenisiDe waar
iedereên zich thuis kan vo€len.

Vlug voorblj \uas het zeker niet.
op
weber ceÍnsnicus na. de oudste vo€tbalvereniging binnen de
wau€n van de lesting. Volgens
pes_simisten zou hei állemaal

laptim is op dii moment

wel snel voorbij saàn.

,,Een

kinal met e€n watelhooÍd" w€rd
Eàptim door hen eenoemd. De

oprichteE van de vereniging,
onder ándere BÈrlus AmberFen, Hàns Assen, Ab Vroline en

nog een aantal ênderen. konden
bij de e€rsie versadelrng ar een
iedenlijst van 35 presenteren.

ln

de loop vàn 1932 werden dai

alvijltig.

Soberh€id sas troet in die jaren, ook bij Ràptin. om de kos-

CoevoÍdenaar oi import.

ten te drukken w€Iden de
bestuursvergaderingcn in huÈ

ïègenu'icht

src in de schóenmàkeij va!

Katholick

ol niet. autochtóhe

In de jàren deÍig werden her

en der door de kerken vereni,
giDgên opgericht. Vooral in de

selijke kring gehoudcn. De eer-

flermàn Even. De €e$te begroting lverd gemaakt op €en stuk
zoorleeÍ rn€i een

spoltieve sector toonde men
zich actiet. Dê sportv€renigine€n waien bedoeld als een tegenwicht teger dc opkomende
Hitler Jugend. Dezê meí leel

ufterlijk verÍoon opererênde
$o.p had en grote áántrekkingskracht op veel jongeren.
Iets wat ' niet verwoDdêrlijk '

door veel ouderen als een eroor
sevaar wed s€zten. Dê kerkelijke spoÍverenigingen kregcn
btnnen koÍte tijd een gÍote àanhang. ook in Coevoden gins
hct goad. Onde. leiding van-de
toenmalige pastoor Schuurman
werd Êaptim opgericht. In opdracht van dc bisschop kreeg
ook coevordeD ecn kêtholicke
sponverenigi.g. De naam Raptim werd uitgedacht door pate.
Schuurman. een woord uit de
spreuk Sic Raplim tlansit Glo-

ria Mundi. Èaplim Transit bet€kent ,,vlus voolbij . Pater
Schuuman hi€ld hct bij Rap-

krtjije.

Vlaaien
een glote rol in
de eêrste jaren van de jubil&
rende verenigine. Geen Limbugsê, maaÍ koeievlàaièn: Deze hoesten wordcD vervijdeld
van het cerste speelvetd, het
weiland vaD He.man Ambe!gen, geicge; in het tegenwoordige gebicd De Ballast. Voo.
vrjíenzeventig eulden per jaar
werd dil gehuurd. Voorwaarde
van Anbergen \tas sel dát
door de week de koeien het
land konden begraz€n. Dài
spaárdeeen maarma.hineuit
Fdptjm deed h€t goed in dje jà-

uaaien spelen

ren. De

e6te

sede rvedsttijden

vall de RK Voetbalbond $,erd

door het teah geivonnen, waar-

na men

'

op

d. fiets met een

flaai€ beker op het stuur teruckeerde nàar de siad.

Dit

succes

was aanleiding om eeD êigen
,,stadion" in De Ballast te ope-

nen. Op het met jutezakken af-

seschemde lêrrerh sprák voor-

titte! Ab vroline vêháÍ

een

boerênka. de verzameld€ voet-

balenthousiast€n toe. Tegenstarder Kloosterburen weld in
dLe wedslrijd met
zic ïerder pàgira 5.
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-

