
,F.AUNIEH.APPENIT,IG, OP ]B MAART

Raptim werkt aam feest
bij het negende lusfi:uffi

COEVORDEN - In het kader van de vierlng van het
negende lustrum houdt de voetbalvereniglng Ràptim op
18 maart een groots opgezette feestavond. Volgens het
bestuur moet het 'ee[ grote familiehappening worden
waa.bij de eigen Raptimsfeer duidelijk tot uitdrukkino
moet komen'.
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Een commissie wêlkt al aan dê
voorberêiatiDg van het festijn.
Voor de R lpíim-jcugd staat op l9
naqt êeD feestelijke bijeen-
komt oD het DroAlahma.

t Raptih heelt in de afgelopen 45
jaar moeilijke tijden meegemaaki
omdat de vereniging stêeds ir de
schaduw van Crotè broer Germà-
nicus moest leven. Door het speci-
tiek eigen karakter, sportiviteii en
aangename discipline heeft de-"}e.€nicing 

zich in Coevorden een
eigen plaats weten te veroveren.

êigen sportreldencomplex he
modeme kaniine, kleedgêlegen
heden en pàrkeerplaafsen. Mer
hoopt dan ook da! de planne!
voor uitbreiding ván het comple:
Pikveld spoedig woden uitge
voerd. Dê vereniging Weber Ger
hanicus, die i. ruihtenood zil
kan dan de tweè velden op d
Pampert, die nu door Raptin
worden besleeld, in gebruil
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Intern feest bii Jutstra

Roptim bestqst 45 joar
Vdjdas 18 maart iierl ile voethah€rènigirs RÀpíim miililêlÉ eên

lrÍem feest ftet ,45,jrris h€s1aàn. Het besiuur helfí beBlot€n êr sen
officiide lecer,liè sÀn te vêrbtnden. Maàr helemÈal stirz$,ljgènÍl eit
meD Íiêt @n dczè bjjlpaal loo D saan, zodat lcden etr alonateuN
oD dê bewusíe adjalÀs in zÀa.l JutstH woden vèr$a€ht. We hadd.n
rren sesselrje met RaDtim.vooMiítêÍ :l- B. l<ok-

De eigenlijke olrichtinssdàtum
vàn de lercniglng is 15 maart
1932. De eerste besprekiDsen wer-
den sevoerd in de schoenmake$-
werkpl*ts vao Even in de Sal,
landsestraat. I]et lrasboek bestond

Tesen

Rapiim sleeii in de dede klas
KNV3, distdoi Zwolle, De pioes
heeii h€t de laatste tijd een beetje
àl laten veien. maa! zondas weld
er weer sewónnen en dat síeht
vooÍzitier Kok optimisfisch 'fleizou toch te gek zijn als we eeD

6tàb ierue moesteÊ doen. Ik aer-
wàcht dat eerljjk gezegd ook niet,
màar Ja, je kunl val dai betreii
nre dineèn meemakên -..-..,,

uii een stuk leer, wáa! de gêtel"
)en met krijt welden opgeschre-
ven...-..-., Let doel va11 de op-
fichiils was tweledis. Niei al-
leen de vêhs om in cêorganis€erd
velband het edete aoetlalspel tè
bedrijven, stond cent!àáI, er sn1g
ook hoe €€n ándele sêdachiê ach-
ter schuil: Rapiim was in €elsfè
instantie een Èalholieke vereni,
1irc, In de parochie ontstond in
le jareD '30 zorg over de toe
komst aan de jeusd. Men wilde
de jóngens zoveel moceljjk aan de
rtÍaat afhoudên. Deze belàDestel
iing voor de jeusd is. bij Êàptim
jot op de dae van vedaàg se.
handhaá.fd gebleven. De vê!en!
ginc heeif nu e1f jhioÍen-elftal-
lêh, diè onder dê hóede siaan vàn
achttiên jelrsdlêide$. ,,Eet is eên
beetje de trots lan Ràpiih dat
de jeusd zo soed m@ komt", al-
dus voolzill$ Kok. (De a-jun.
slelen !1 de hoofdklàssè !),

Frmilie

De vereniging op zich z€lf draaijj
ondeftussen voorireffeljjk. De hr.
Koki ,,we hebbe jn de toop der
jaren oDze uls en doRns eehad.
Meerderc màIen was het ,,kantje
bood" met &aptim. MÊàr vooral
de laáfsie jàren kunnen we sple-
ke van een gezonde vemiging,
We hebben nu zo'n 450 leden en
donateurs én ovexa.l merk je hêt
wel dai men de ploes goed gezind
is. De kracht van Ràptim is dat
men als heí warc één groiê fàm!
liê vormL De sfee! bLTeÍr de ver-
edgjng is uiistekênd, Opvallead
js dat er betrekketijk weinig Íten-
sen van buitenaf in zitten, We
werÈen met een vastê kem, Dat
zie ie ook ieruE in de smenstel-
libg van nel bêstuur door de iá.
ren hedn. vêel leden ziin farnihe
vaÈ elkaar en meestrl komen zé

Rapiim heelt een aantal bekên-
de s]re1e6 voo gêbracht, W€ noe-
meni lreek Schutte, Marinus Bos
md ea Peler Geerding.

Nieu1ye tràiner

Volsend jaar smt de ciulr met
een hieuwe trainer in zeë. Na vijl
jad irouwe diehst verircki trê!
nê. Schipper haar Daim en komt
dê heer È. Ensink ae csVC ztjn
oi:Éa.lrlins! bii Rrlina makên.


