VOORWOORD
17 januari 1994..... we STAan sal bij 75 jaar S.T.A. in
Ter Aped Of dit nu voor de sponclub geldt of vow de
voetbalvereniging, daarover Nest U in dit jubileumblad meer. Sprekend over het voetbal in Ter Apel,
dan zijn we van 'be-jaard' Mee. 'hoog bejaard'
geworden. Al tesende cult U ongelwilteld concluderen, dat S.T.A. een monument- in de bezielende zin
van het woord- mag worden genoemd.
In meer dan den opzicht waard om menig moment bij
stil to steam
Sill Sloan mogen we zeker ook ten aanzien van de
samenstellers van dit jubileumboek. De heer Harm
Rijnsbergen Peeft er zeker een stet fietbanden aan
versleten voor het her en der bij elkaar slepen van
divers archiefrnateriaal.
De heer Dolt Klok verdient een minstens ee groot
compliment. Solo heeft hij al het archief materiaal
chronologisch op volgorde genet en er een rijk gertstreerd en leesbaar geheel van gemeakt.
Als U dit jubileumboek Nest, dan zit de LUSTRUMTOTAALDAG er al weer op. Hopelijk ken iedereen
terug aien op een zeer geslaagde deg, met rednie,
receptie & revue- dansavond als absolute, elkaar
opvo/gende hoogtepunten. Tijd voor rust en nagenieten is er voor de Lustrurncommissie nog niet bij. Er
volgen nog diverse geugdpoernocoen, een wedstrijd
tegen het Regioteam & het STA 75 toernooi.
Ook de spelletjesdag voor de jeugd mbv de KNVBtruck mag Pet onvermeld blijven. Evenals de diverse
zaaltoernooien voorjeugd en senioren.
Het jubileumboek en het dtgegeven Huts aan Huisbled geven U de gelegenheid voice stil to staan bij de
vereniging. die U en ons zo na aan het hart ligt.
ledereen, direct of indirect, bij de vereniging betrokken heett dear en zal hopelijk nog tot in tengte van
jeren zijn/haar steentje daartoe bigge)dragen.
Want een denarnische en traditievolle vereniging in
een (dorps)-gemeenschap is lets wet we met z'n alien
dienen te koesteren.
Tech mogen we onze ogee Net stollen voor de ontwikkelingen van alle dag. De mons is indivldubler en
materialistischer geworden. Samen met een overabed aan ode lijd en andere sportvormen stall dal de
voetba/sport voor nieuwe dtdegingen.
batten we er semen veer
zorgen, dat eels huidige en
toekomstige generaties op een bedelende manier en
in dienst van de (voetbalspor)-gerneenschap op een
gezonde manier voor zichzelf en die gemeenschap
edict zullen zijn. Samen zullen de schouders er ender moeten blijven, zoals we ook met elkaar do jubileumjaar tot een succes hopen to maken.
Moeht men onverhoopt tech
kritiek hebben, bedeck dan
wel, om in tarmac van mijn
voorganger. de heer H. Havinga to spreken, "met Uw
lnbreng in de organisatie
was alias natuurlijk nog beter vedopen."
R.W. Krikke, voorzilier
vv S. T.A.

"STA Bens even stil bij 75 jaar S.T.A.", zo werd mij
govreagd door de Stichting S.T.A. 75. Een verzoek
waaraan ik graag gehoor geef.
Om me in to !even in 75 jaar heb ik de mij ten
dienste staande gemeentelijke archieven geraadpleegd. De hierin aanwezige documenten laten een
kleurrilk beeld met veal ups en downs zien. De ups
zijn uitereard het aardigst cm le herdenken tijdens
een 75-jarig jubileum.
Hiertoe behoren zeker de diverse behaalde kampioenschappen en de jubileumfeesten.
Als gemeentelijk bestuurder ligt het niet op mijn weg
om hier inhoudelijk op in to gaan. Voetbal-insiders en
S.T.A.-oudgedienclen zullen hier ongetwijfeld uren
over kunnen praten.
Als gemeentebestuurder meek Ik graag van de gelegenheid gebruik om het belang to benedrukken van
de aanwezigheie van goede sportvoorzieningen in de
gerneente. Gelukkig behoeven wij ons in de gerneente Vlagtwedde hierover niet to beklagen.
Bij gewenste vernieuwingen zal een zeker spanningsveld tussen venvachtingen van verenigirtgen enerzijds
en finanabe mogelijkheden van de genmente anderzitds blijven best.,
De bereidheid en vasthoudendheid van een ioder om
de sport letterlijk en tiguurlijk gezond to houden is
gelukkig ruimschoots aanwezig. Laat dit de drifveer
zijn om de vv STA. in goede gezondheid naar het
100-jarig jubileum to leiden.
H. A. Euverink,
Burgemeester der gerneente Wagfuiedde.

Een jubileum bestaat altijd trit drie delen, namelijk:
men kijkl terug naar wat geweest is; - men viert het
jubileum op gepaste wIze met een Nest; - men kijkt
vooruit near de tookomst. naar wat nog komen zal.
Een goede terugOlik zal dit jubileumboek zeker geven
en ik ben er dan ook van overtdigd, dat iedereen met
veel genoegen en een zekere nostalg le zal gaan
lawn. wat onze vereniging zoal neon rneegemaakt.
Het Nest eel zeker grandioos worden en men heett
daarbij de gelegenheM om vriendschapsbanden weer
nauwer aan to helen en con oude herinneringen aan
bepaalde wedstrijden op to halen.
Het kijken naar de toekomst is in eerste instentie een
zaak voor de nu actieve laden. lk hoop, dat zij dearbij
een zodanige toekornstvisie zullen ontwikkelen, dat
onze voetbarvereniging S.T.A. nog tot in lento van
dagen mag blijven bestaan en wel zodanig. dat de
laden sportleve ganoegcloening houcten in burr voetbalspel en supporters in het volgen van hun tavoriet
S.T.A.-elftal. lk feliciteer bestuur en laden van S.T.A.
met dit 75-jarig jubileum en ik wens hen veal sterkte
en suedes voor de komende laren.
H. Havinga, voorritter 1976- 1985

Daarbij valt niet to voorkomen dat we de belangrijkste
feiten uit het bock t.g.v. het 60-jarig bestaan moeten
herhalen. Leuk voor de mensen die dit Soak niet hebben; minder leuk voor de mensen die wel in het bezit
zijn van dit book. Kortorn: om een zo goed mogelijk
overzicht to krijgen van 75 jaar S.T.A. moot u beide
boeken hebben. Msschien dat er ooit nog eens een
book wordt gemaakt waarin atlas steal. Een idea voor
het 100-jarig bestaan?
De samensteller hoopt dat
u, ondanks de geschetste
problemen, tech met veel
glazier dit book zult lezen
en een goede indruk krijgt
van het reilen en z.en van
S.T.A. en hear voorganger
TVC vanaf ongeveer 1910
tot nu.

Mij werd gevraagd enkele woorden op papier to zetten ter ere van het 75-jarig jubileum van S.T.A. op 19
januari 1994. Dear S.T.A. veel voor mij heeft betekend, doe ik det graag.
Van 1935 tot 1968 was ik lid van STA., card als
voetballer, daarna als trainer van de junioren en later
ook van de senioren. Vooral van het trainen met de
junioren heb ik erg genoten.
Vervolgens ben ik nog een aanlal jaren bestuurslid
geweest, met ups en dooms. vooral in de jaren
als erelid van S.T.A., leaf ik nog altijd moo en hoe
ik regelmatig de Standen bit. Meer terugvallen near de
4e klasse, o jongens, dear meet war aan gedaan woo
den!
lk feliciteer S.T.A. van hang met Mt jubileurn en wens
de club voor de toekomst nog vele goede jaren toe..
Steven Bakker

D. Ktok

ENKELE CITATEN UIT DE INLEIDING VAN HET
JUBILEUMBOEK T.G.V. HET 60-JARIG BESTAAN
IN 1979:

VOOR 1919:
DE PREHISTORIE VAN S.TA

'Om een enigszins verantwoord overzicht to geven
van de v.v. S.T.A. door de jaren peen heb je twee Bingen zeker nodig: lijd en materiaal. Wij hadden weinig
van beide".

In het jubileumnummer t.g.v. het 60-jarig bestaan
werd heel weinig aandacht besteed aan daze periode.
De oorzaak was heel eenvoudig dat er bijna niets
over bekend was. Afgezien van enkele persoonlijke
herinneringen van de hear Sassen (zie verder) was er
Been schriftelijk materiaal voorhand en waaruit wij
gegevens konden hal.. De onderstaande 0110100 uit
krantenartikelen. die aandacht besteedden aan de
verschillende jubilee, laten duidelijk zien dat de vol.
geschiedenis van S.T.A. voor een greet deel in nevelen was gehuld.

"Van het weinige dat we hadden hebben we geprobeerd een zo aantrekkelijk mogelijk geheel to maken,
wet natuurlijk niet wit zeggen dat dit niet voor verbetering vatbaar zou zijn. Dat is den de teak voor die mensen die het jubileumnummer in het jaar 1994 gaan
maken."
Het is nu vijftien jaar later, de persoon die het Seek
meet maken is dezeltde en de situatie is eerder verslechterd dan verbeterd. Het materiaal dat we Coen
nog hadden is grotendeels spoorloos verdwenen en
er is ook niets nieuws bijgekomen, zodat we voor het
schrijven van dit jubileumnummer geheel zijn aangewezen op het jubileumnummer van 1979, clubbladen,
tote's en krantenartikelen.
Het edge pomtieve is dat er natuurlijk wet 15 jaar
geschiedenis is bijgekomen (1979-1994) en aangezien we in het vorig jubileumnummer gestopt zijn in
het jaar 1972 kunnen we de S.T.A.-historie in elk
geval met ongeveer 20 jaar verlengen.

Blj het 40-jarig bestaan:
(.4 Van de vroegere jaren wist men niet al to veal
meet af. Wel dat de oprichting 17 januari 1919 had
plaatsgevonden door meester De Vroome en luitenant Willems. (..)
Bij het 45-jaricr bestaan:
I..) Op 17 januari 1919 richtlen meester De Vroorne
en luitenant Willems de Sportvereniging Ter Apel op,
kortweg STA genoemd. In 1908 werd er echter reeds
in clubverband gevoetbald. De naam TOO is bij iedere
oudere Ter Apeler sportliefhebber bekend. Wanneer
de voetbal in Ter Apel is gaan rollen, zal wel nooit
precies bekend worden. Vaststaat dat dit minstens 60
jaar geleden gebeurde. (.1

Voor wet betrett de gebeurtenissen van voor het jaar
1919 ben ik heel veel dank verschuldigd aan de Neer
H.Rijnsbergen, Me het archief van de Veenkoloniale
Voetbal Bond heeft uitgeplozen. Daaruit blijkt dat de
geschiedenis van S.T.A. onlosrnakelijk is verbonden
met T.V.C. Het is zelts zo dat het voetbal in Ter Apel
tot 1923 binnen de V.V.B. werd vertegenwoordigd
door T.V.C. en niet door S.T.A.
We hebben in Mt bock tot 1925 to maken met due
geschiedenissen die door elkaar lopen en met elkaar
verstrengeld zijn, nl. die van de V.V.B., T.V.C. en
S.T.A. Om het overzicht to kunnen behouden is eerst
de historie van de V.V.B. en T.V.C. tot 1923 beschreven.
Daarna word! vanaf 1919 de geschiedenis van de
Spo gclub Ter Apel behandeld.

(..) De jongens die zo'n 60 jaar geleden een sludie
volgden aan de H.B.S. to Groningen of Veendam (Ter
Apel was nog versloken van een dergelijke onderwijsinrichting) meakten daar kennis met de voetbalsporl,
evenals degenen die op de ambachtsschool in
Veendam waren.
In de vakanties kwamen daze jongelui !hum en dan
werd er gevoetbald. Een stoppel- of heideveld word
ingericht als voetbalterrein. Andere jongens kwamen
al gauw kijken. Het spel bekoorde hen dermate dat ze
al gauw achter het bruine monster aanholden. Het
Sleet voorlopig bij vriendschappelijke haggles.
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Bekende namen uil die dagen waren: Mr. G. Sassen.
J. ter VVisch en ds. A. Tonsbeek, die reeds aangesloten waren bij een club.
Tonsbeek speelde voor Hercules in Utrecht. Ter
Mach voor Achilles en Sassen voor Be Quick.
Al gauw brak echter het inzicht door dat men in clubverband diende te spelen. De eerste Ter Apeler 'metbalclub is teen opgericht. Het was T.V.C.
lj het 5B-jartg bestaan:
(..) Vrijdag 17 januari is het vijftig jeer geleden dat
twee inwoners van Ter Apel, meester De Vroome en
lultenant Willems, de voetbalvereniging STA oprichT
ten. Wanner men in Ter Apel precies met voetballen
Is begonnen is niet bekend. Wel is zeker dat reeds in
1908 wedstrijden in clubverband werden gespeeld.
C)
T.V.C. staande rechts: J. Goppel

Dl) het 60-jarig bestaan:
(..) Op zeventien januari 1919 werd de Sportclub Ter
Apel opgericht, een omni-vereniging. Naast voetballen werd er ook aan korfbal en atletiek gedaan. (..)

Uit een interview met de heer J. Krijgsveld:
CU Reeds voor de oprichting van de Sportclub Ter
Apel in 1919 bestond er al een voetbalclub onder de
seam TVC, alsmede een korfbalclub met de naam
S.T.A. In 1919 fuseerden beide en was de oprichting
van de Sportclub Ter Apel een fait. De grote man achMr deze lusie was meester Lukkien. Tegen voetballers als G. Sassen, B. Stukje, Bertus Jansen, Jan de
Wit en Jan Sassen keek je hoog op. En het speet mij
teen ontzettend dat de naam TVC verdween en veranderde in S.T.A. (_1

Onderstaande citaten zijn afkornstig uit het jubileumbeak dat vijftien jeer geleden word ungebracht. Zij
brengen iets meer duidelijkheid, maar er blljft tech
nog veal te raden over.
Ulf de persoonlijke herinneringen van rim Geert
Bassani op schrift gesteld tg, v. het 60-jarig jubileurn
In 1979.

Het is dus to danken aan de hear Harm Rijnsbergen
dat we onze kennis van deze periode hebben kunnen
uitbreiden. Door zijn nasporingen bij diverse personen
en instanties kunnen we nu een beter overzicht krijgen van wat er zich voor het S.T.A.-tiMperk heeft
afgespeeld.

(,.) lk leerde het conical kunnen toes ik in Groningen
op school ging en lid werd van Be Quick. In de oakenties speelden we in Ter Apel. Be en Jan Slukje, die in
Veendarn op school gingen, Derk Timmerman Wzn.,
den Jan ter Wisch in Asses, mijn neef Harm Timmerman (Mr. H. E. ). Albert Tonsbeek, de latere dominee
In Appingedam, die lid was van een club uit Utrecht.
En dan hadden we er uit Musselkanaal bij de gebroedem Koster (Veenbode) en de gebroeders Jan en TM
Schot.
Om deze vakantiegangers groepeerden zich ook Ter
Apelse jongelui, zoals Job Wolf, de zoons van Mozes
de Jong en Joel Meijer, HeerSpink, Rieks Lulf, Jans
Kerkhof en anderen, waarvan mij de namen niet to
finnan willen schieten.
In 1910 hadden we een soortement club, die we
T.V.C. noemden (Terapelse Voetbal Club). Achter het
cafe van Job Schot en de molen van Deiman hadden
we een nogal oneffen stuk greed wear we op rnochton spelen. (,.)
( .) Toch speelden we wedstrijden. lk herinner me tenminste een wedstrijd tegen Nieuw-Dordrecht, weary= we eerst met de Dedemvaanse Stoorntram near
gluts 2 in Klazienaveen gingen en dan met onze
eenies op de rug dwars door het veen.
Verger hadden we een wedstrijd tenon Stadskanaal
op een veld tegenover cafe Luder vooraan in de
Buinermond, dat ongeveer van dezelfde kwaliteit was
als her onze. Namen els Jan Kleinenberg, Jan en
Urea Sluis, Dirk en Roelf Brouwer, Carelle Dumont
Manner ik me.( _ )
(,.) Een eerste foto van de spelers uit 1910 wijst uit
dat alle spelers een pet op hebben. Voorzover ik
weal. deden we dat om onze hootden bij het koppen
en beetle to beschermen, teNvijI we de knoopjes, die
toentenijd veelal op de petten zaten, er of sneden,
want dan deed het minder zeer. (..)

VOORGESCHIEDENIS VAN HET
VOETBAL IN TER APEL EN
OMGEVING.
Enkele belangrijke oprichtingsdata:
1907
Groninger Voetbal Bond (GVB)
12-1-1913
Veenkoloniale Voetbal Bond (VVB)
03-1-1926
Drentsche Voetbal Bond (DVS)
1910
Terapelse Voetbal Club (TVC) ongeveer
17-1T 919
Sponclub Ter Apel
1921
Weber FVV Ter Apelkan.
1922
TVV Ter Apeikanaal
verdwijnt 27-5-1923
10-4-1923
S.T.A.(vernieuwd)
1932-1933
TSV Ter Apelkanaal
verdwijnt 1938-1939
1934 en 1944
S.T.A. tussen
De Veenkoloniale Voetbal Bond heeft een belangrijke
stempel gedrukt op de voetbalontwikkeling in Ter Apel
en naaste omgeving.
Oil de notulen van de VVB, opgericht cf.d. 12 januari
1913.
Oprichter dhr. F. A. van Engen.
(..) Aangesloten vanaf het eerste jaar o.a. de Terapelse Voetbal Club (TVC).
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CLUBLIED TVC
Ter Apel heeft een voelbatclub
de naam is TOO
De jongens die et bij zijn
die doen aan alles mee
Des iniddags zijn ze op het veld
des avonds in de kroeg
De jongens van WC
die krijgen nooit genoeg
NC gnat nooit verloren
NC staat bovenaan

ERKENNING VAN DE VVB DOOR DE NVB,
D.I. NEDERLANDSCHE VOETBAL BOND.
(..) Besloten wordt d.d. 08-02-1913 geen erkenning
aan to vragen om reden dat TVC dan niet met hare
buiten-laden mag spelen en dit ook nog von, een
antlers club bezwaren opleven. (..)
Er wordt dos terdege rekening gehouden met TOO,
hoewel het ons not bekend is wet lbuiten-leden" zijn.
De eerste karnpioen van de VVB werd in het seizoen
1912-1913 DOV uit Nieuw-Dordrecht.
Op een bestuursvergadering d.d. 26 oktober 1913
nam men "Het Noordelijk Sportblad' aan als officieel
orgaan. Dit voldeed niet aan de verwachtingen waarop op t november 1914 een eigen krantje word uitgegeven. Het wekelijks verschijnend blaadje Meld op to
besMan half februari 1915. De competitiewedstrijden
warden gespeeld door 6 clubs, to weten VEV en
CVC uit Nieuw-Dordrecht, Emmen, TVC, Juliana uit
Nieuw-Weerdinge en Sparta uit Weerdinge.
In 1913 telde TOO 2 senioren-elftallen.
Op 14 december 1913 wordt in Ter Apel een onderlinge wedstrijd van de VVB gespeeld ten einde to
kornen tot een VVB-elftal dat op le Kerstdag 1913
een oefenwedstrijd zal spelen tegen Veendam 2.
Blijkbaar kende men toen nog niet het bekende witkalken van de lijnen. De lijnen werden bestrouid met
geel zand.
Op de jaarlijkse algemene vergadering d.d. 16 auguskis 1914 zag het Bondsbestuur er als volgt uit:
voorzitter dhr. Houwen, Ter Apel,
secripm./cornp.leider dhr. H. Koster jr., Musselkanaal, commissarissen: J. Goppel, Ter Apel, G.
Scheffer, Nieuw-Dordrecht, J. Berends, Emmen.

Fok Gelling, Filip Kropveld Hendrik Jegt, Adolf Kuiper, Boo. Willem Wlegers, Th. Welles, Piet Boer,
Ernst Klygsveld Wender/Piet Timmenwens,
Luuf Vogler.
Voordat men in georganISeeld verbend ging voetballen, richt. men (Km elpen voefbelolub(e) op.
Veal namen Swoon we loner weer fegen brj STA
In de jaren 1915-1918, 1918-1917 en 1918-1919 word
geen compelitie gespeeld.
(..) De wereldoorlog, clle zoovoel onmogelijk maakte,
was ook de oormak del Mt seIzoen het competitierad
nNt kon draaien. De vrosgere vereenigingen waren
n.l. of met moor in steal eon olt/al semen le stollen, of
Ls verewenen pollee on al. (..)

ENKELE OREPEN UIT HET VVB-VERLEDEN MET
HOOFDROLLEN VOOR TVC EN ENKELE PERS°.
NEN LOT TER A PE L DIE ZICH VERDIENSTELIJK
MAAKTEN VOOR DEZE BOND.
De wedstrijd TOG - Phoenix Musselkanaal in mean
1913 is de °erste 0010015 wedstrIKI binnen de VVB in
georganNeerd verband.
TiMens de oprichtingsvorpadering van de VVB d.d.
zondag 12 januarl 1913 In Hotel De Noord-Ooster
ward in do Prolealcommlsole gokozon dhr. J. Goppel
to Ter Opel. Dezellde persoon gal Rah tijdens een
bestuursvergadering d.d. 18 Januar! 1913 op als
schedsrechter der We.
Enkele namen van Tor Apolors dlo In de VVB seer
ache, rijn geweest
Daar de hr. F A. van Engin dm funds als voorz.
niet tenger ken blljven waarnornen wagons studio.
wordt bij stemmen verkozen do hr. J. Googol van
Terapel. die evenwel bedaned. 81j andorrnallge stemming wordt de hr. Houwen, endow. II Tempel verkoeon, die de lunctie aanvaardl.
1.) waarna de hr. Homyen nog het wooed vraagt en
zegt, dat hij zal trachlen den V.V.B. lot nog grooteren
bloei to brengeo en goon moods daarvoor to zullen
sparen. (.)
(Ult notuten Bultengewone Algernon. VizegederIng op
Zondag 26 October 1913 ion hull. van J. Poppens
(hotel de Noord-Oosier to Stadahanaal) Do hoer
Houwen was bbndsvoorzitter van 28 oktober 1913 tot
3 december 1916
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Kamploenen clef 2e klas e: 1919–'20 6 clubs
SteUnt ons Orgaanl
Ms leder bovds ■ ict es 1920=21 „W.M.K." to Valthermond
813 "
sitionislo .efanbra, St. zou ons 1921=22 „T.V.0 II." to Ter Apel, 11
COr tvan ea unnes blip's.. be. 922 -. 13 „Valtemq le Valthermond. 1922–'23 14 „

met 8 elftallen.
- 22
.„ 22
„
1923 -'24 13 „ „ 20
gagman.
Atdeelingskampinenen,
le klasse fAantal Bondaleden
invailtapI6.040P1rOzaef
Algerne.ene vergadering
(„Valtherm" to Valtherm )
i'd:ff. •
1, Op Zondsg 27 Jsnvert le Emmen, 1921–'221 „N.D.V.C" te Nw.Dordr
. in het Hotel GROOTHUIS.
( „Valtherm." to Valtherm.)1914-15
102
1915
'1
6
1922'23(
=
„Emmen . ' le Emmen.
) 1916–'17 ?
Aanvang 27, mfr.'
„
1917–'18 6) ,„
Agenda:
2e klasse,
1, Opening en notuten
(
„T.V.0
to
Ter
Apd1,9);gig
129
leden.
- _
scaleless. •
„V.E.V II." Noordbarge) 1920–'21 216
3. Besluursvoorslel tot royeering 1921–'221 :Va
ltherm.11" le Valthetrn.) 1921 '22 359 „
van N.B.V.0 es club en van ale
IL"
23(
C.V.0
le ECompaSc.) 1922–'23 390 „
N.B.V.Cers als bondsleden
4 Reglementswijziging.
Bekerwinnaars,
Eere•leden:
5. E gen Orgaan. .
6. Benoeming Voorz. en Comptl. 1920=21 T.V.0 (geannuleerd).
1 F. A. van Engen, ond bondsvoorz.
1921–'22 Valthermond,
7. Rondvraag en Stoning.
1 1. &rends, ond - seapenn competitiel.
MB, leder aangesloten club is vet 1922=23 Valthermond.
3 A Pastoor.
idem
?
plicht op strafte van f 5 bode min- 1923=24
4 11. Koster Jr_
idem
Stens Eft, hoogsterts t wee afge!
5 L. Jeering,
1 Bekertinale'sf
vaardigden to zenden
Bondsbestuursleden kunnen gees 1920-11 T.VC –valthermond 0-0. Bond sv o or ti tier s:
afgevaardigde nit/.
Engen,12
va Jan.
1921=22 Vatherm.– N.D.V.C. 2-1.
1922-13 C.V.C.–Valtherm. 0-1. 1913 tot 26 Oct 1913.n
OREPEN UIT HET BONDSVER 1923– '24 Vathermond– ?
2 J. Houwen, van 26 Oct. 1913
VERLEDEN
lot 3 Dec, 1916.
NoordZuid-wedstrijden,
3 W. K. Slik, van 3 Dec. 1916
Kampf oenen:
–22 Noord XI Zuid XI 5-0 tot heden.
1912–'13 „D.O.V" to Nw.Dordrech01921
1 1922–'23 Zuid XI - Naomi XI 4-5
Secret.-Penningmeesters,
004-15 „V.E.V . .
Aantal Clubs en Elltallen.
"
1 11. Koster Jr.,van 12 Jan. 1913
igi5
–'16(
1912=13 5 clubs met 5 elftallen. tot 3 Dec 1916.
1916–'17 ( g"" s9.9s'thk
2 J Berends, van 3 Dec. 1916 tot
to Ter Apel r I913–(14 4
1017–'18 „T.V.C.'
19 Oct. 1919.
11914–'15 6
1918–'19 gee„ competitie
In
3 W. K. Stile (Cid), van 19 Oct.
„
1919–'20 ,D.V.C." Nw.Dordtecht:1915=16 3
„–
„–
1919101 IS Nov. 1919.
to Ter Apel 1916=17 2
1920=21 „T.V.C."
met 3 elitallen
4 A. Patton, van 16 Non. 1919
1921—'22 „vaitherin." It Valtherm.1191t–'18 3
lot 13 Juni 1920.
„ 11918–'19 2
1922–'23 „Valthenn." It

M71

5

Ook de heer A. Pastoor, een van de oprichters en de
eerste secretaris van de Sportclub Tar Apel, heeft een
belangrijke rol binnen de V.V.B. gespeeld, gezien
onderstaand citaat uit het i'Jaarverslag van den
Veenkolonialen Voetbal Bond over het vereenigingsjaar 1920-21''.
(,.) Wanneer we ons thans neerzetten om den toestand in en de verrichtingen van den V.V.B. over 't
atgeloopen jaar weer to geven, dan gaan onze
gedachten onwillekeurig terug naar den heer A.
Pastoor, onzen vroegeren secc-penn.-comp.I.,den
man, die met taaie volharding en onverdroten ijver
een jaar lang voor onzen bond gewerkt heart. En we
gelooven zeker in den geest van alien to spreken,
wanneer we zeggen, dat Pastoor de dokter geweest
is, die het V.V.B.-kindje indertijd door de kinderziekten
heeft geholpen. Sinds de herleving (lend 1919) is de
algemeene toestand steeds vooruitgaande. (..)
De heer Pastoor was in functie bij de bond van 16
november 1919 tot 13 juni 1920.
000, zijn verdiensten ward hij benoernd tot erelid van
de bond.
Andere mensen tit Ter Apel die een rot speelden binnen de V.V.B.:
J. de Witt-bondsscheidsrechter, W. A. Zeevateommissaris, M. Grobveld-scheidsrechter, H. Lukkienscheidsrechter en bondsconsul, E. Krijgsveld-athletiekcornmissie, D. Timmermans-lid protestcommissie,
Steenkamp-lid protestcomrnissie, B. Stukje-comrnissielid en A. Grobvekl-commissielid.
Notulen Bestuursverg. d.d. 30 Jan. 1921 to Nw.
Weerdinge.
(..) Protest van T.V.C. intake wedstr. S.D.0.-T.V.C.
volgens art. 93 onteelaatbaar. Over idee den
wedstr. opnieuw to laten spelen bested verschil van
rneening: Zeefat (in andere notulen gespeld als
Zelath, Zeevat of Zeefath, red.) en Bron zijn er voor;
Wolf en Molenaar zijn er tegen; Wardenburg en de
voorzitter stemmen blanco. Op voorstel van den
T.V.C.-aanvoerder wordt de beslissing aan S.D.O.
gelalen.
Met dgern. St. word besloten niet tot den Drentschen
voetbalbond toe to treden.
Wel wit men meewerken tot het stichten eener vereeniging, die zich het bebartigen van het Drentsch voetbal ten doll stall, een "Drentsch voetbalbelang" dus.
Een bond, die competities uftschrijft enz. kan men niet
accepteren, omdat daardoor de V.V.B. als zelfstandig
lichaam zal molten verdwijnen. Oil laatste acht het
Bestuur beslist ongewenscht en nadeelig voor het
veenkoloniaal voetbal.(..)
Bestuursbesluit d.d. 30 Jan. 1921:
Bij geschken op een wedstrijd met de tegenpartij of
den scheidsrechter heeft een vemeniging het recht tot
5 Mouton na afloop, bij monde van haar aanvoerder
in aanwezigheid van dies der tegenpartij of een speler
der tegenpartij bij diens afwezigheid, en den scheidsrechter bij dozen als vertegenwoordiger Bestuur
to protesteren. De Scheidsrechter is verplicht aanwezig le zijn tot 5 min, na alloop van den wedstrijd.
Oil protest molt binnen 6 x 24 uur schrthelijk herhaald
warden, op straffe van nietigneid.

Jaarverslag 1920-21:
Competitie. Dank zij het gunstige weer (bij regen of
sneeuwval wordt net gespeeld), had de competitie
een vrij omegald verloop. Het "Met opkomen" der
SCheidareChtEaS kwam vooral In het begin mem al to
vaak woe Gezien echter 1 klelne eantal en de daaruit
voortvloeiende noodzaak om dIkwljls op to treden,
mag dit niet al to zwaar worden aangerekend. Over /
algemeen hebben de heeren zich near behooren van
hun vrijwillige, dikvejls moeilijke task gekweten, enkelen zoos met bizonderen ijver, waarvoor hun hierbij
onzen hartelijken dank wordt gebracht.
Het rangliTsge le klasse is a/5 volgt:
10 9 0 1 23-05 18 1.80
TVC
VVV
10 5 2
3 18-10 12 1.20
4 08-14 9 0.90
Wit Zwart 10 5 1
10 5 2 3 20-13 8 0.80
DVC
MIA
10 2 2 6 08-17 6 0.60
9 07-25 1 0.10
CVC
10 0 1
Zooals gemakkelijk to zien m, word TOO onbedreigd
kampioen; slechts den oud-kampioen DVC mocht het
gelukken de Ter-Apelers eenmaal to verslaan.
Jammer, dat DVC eenige keeren net opkwam; voldens haar deride kwam een hooger pleats haar toe.
Het ranglijstje 2e Has is:
WMK I
10 9 1
WMK II
10 3 4
VEV II
10 5
0
TVC II
10 5 2
VVV II
10 3 1
0
CVC II
10 1

34-01 19 1.90
12-11 10
16-17 10 1.27-19 8 0.80
08-19 7 0.70
03-33 0 0.-

(even tussendoor de kritis he lezer heed natuurlijk al
tang gezien dat er in daze standee de nodige fouten
linen, red.)
Het pittige WMK I ward hilt no. 1 en zal dos volgend
jaar in de le klas uitkomen. De TVC-reserve, walks
fraai en zuiver combinatiespel werkelijk een lust is,
moast zich met de 4e pleats tevreden stollen.
Oorzaak weer: het niet-opkomen.
Bekerwedstrijden seizoen 1920-1921:
te rondo: TVC - Zwart-Wit 1-0
2e tootle: SDO - TVC 0-2
Finale: VVV (Valthermond) - NC 0-8
Het kranige TVC veroverde dos, behalve de kampioenstitel 10 klas, ook den wisselbeker.
(..) En nu, vooruid Immer aangepakt! Allen meegewerkt aan dit groote doll: De verhef ling van het
Veenkoloniaal Voetbal!!(..)
(Uit jaarverslag 1920-1921)
De 10001404 van de velden was nog niet optimaal
gezien onderstaande citaten:
(_) punt S Verder wend besloten dat voor de wedstrijden de speelvelden molten zijn voorzien van volledige, duidelijke lijnen en hoekvlaggen, op straffe van
2,50 voor elk verzuim; dit ter beoordeling van de
fungerende scheidsrechter, die bit nalatigheid dit moot
maiden aan den competitieleider, Oil besluit need in
working op Zondag 16 april 1922 (_)

Utt jaarverslag 10 september 1922:
(..) Intake de terreinen wordt besloten, dat elke verenlging zoveel mogelijk zal voldoen aan de gestelde
els. (101-64). De doelen moeten op tonal gebracht
worden. (..)

Een schrijven van T.V.C. uit Ter Apel inhoudende de
mededeling dat zij waarschijnlijk niet meer in de
V.V.B. zal goon SPolen/(./)
Bestuursvergadering d.d. 10 oktober 1922:
Besloten wordt o.rn. TVV to Ter Apelkanaal toe to
laten tot de V.V.B. Noorst 2e klaese. Mia to Musselkarmal heft zich op.
Tijdens deze vergadering wordt ook dui delijk slat
T.V.C. definitief uit de V.V.B. treed.
Als grenzen van het gebied van de V.V.B. worden
vastgesteld, in verband me/ een eventuele erkenning
door de NOB: gemeente Emmen. Odoorn, Borger,
Zuid-Onstwedde en Zuid-Vlagtwedde.

Ook toen al volop problernen tussen scheidsrechters,
clubs en bond:
(..) Het Bestuur van den V.V.B., bijeen in vergadering
dd. 2 April 22 to Emmen:
Gelezen het verzoek van de vereen. N.B.V.C., near
aanIdding van den op 5 Md. gespeelden wedstrijd
N.B V C. - T.V.C.;
gelezen het advies van den scheidsrechter;
spreekt zijn strange atkeuring er over uit, dal scheidsrechter v/d Heide zonder overleg to plegen met de
betrokken aanvoerders, 14 minuten to vroeg heeft
laten eindigen om den regen;
van oordeel echter dat een N.B.V.C.-overwinning sitgesloten was, gezien de uitslag 4-0 ten voordeele van
T.V.C.;
besluit den wedstrijd geldig to verklaren.(..)

Met de clubkleuren en de daarbij behorende shirts
was het nog maar drobvig gesteld(..) Met ingang van het volgende seizoen 1922/23 zijn
de verenigingen verplicht in de navolgende kleuren uit
to komen (2e el(tellen voorlopig buiten beschouwing):
NBVC-rode jersey's, Valthermond-blauwe jersey's,
T.V.C.-witte jersey's, CVC-zwarte jersey's met wine
kraag en manchenen, VOK-rode jerseys, Weerdingegele jersey's, Emmen-zwarte jersey's. De verenigingen MIA en WMK dienen of een nieuwe kleur, of een
minstens 10 cm. brede band aan to schen.. De verenigingen NDVC, Titan en VEV dienen een definitieve
kleur aan to schaffen, mogen des niet !anger in allerlei
kleuren uitkomen. (..)

Tijdens de bondsvergadering van 11 juni 1922 word(
aandacht geschonken aan een tweetal incidenten
waarbi) TVG nadrukkelijk betrokken was. Oak komen
we daarin een bekende scheidsrechternaam tegen.
(..) Schr. scheidsrechter Warrink over onregelmatigheden bij de Kampioenswedstr. V.E.V. II - T.V.C. II,
d.d. 28 Mei (..)
(..) Aan den vereen. V.E.V. to Noordbarge zullen
Ihuiswedstrriden gedurende een zekeren tijd worden
verboden, Indian er door het publiek, i.e. den grensrechter Venema nog eens wordt opgetreden als bij
den wedstrijd V.E.V. II - T.V.C. II, dd. 28 Mei. (..)

Bestuursvergadering d.d. 15 april 1923 to Odoorn:
Punt 3. De Sportclub Ter Apel - STA - word toegelaten tot de V.V.B. en voorlopig in de noordeliike 2e
klasse geplaatst. De 2e ronde voor de 2e klassers
van de Lauwertakwedstrijden wordt gehouden op het
terrein van TVV to Ter Apelkanaal en wel op 6 mei
1923.

(..) Make de queste over den wedstrijd Mia - T.V.C.
si.d. 26 MO. het volgende:
Het bestuur v.d. V.V.B., bijeen in verg. 11 juni 1922 to
Emmen, gelezen de verschillende bescheiden en rapbonen betreffende de kwestie, is van oordeel, dat de
scheidsrechter Van der Heide gedurende de twee
jaren. dot Oil voor den bond heeft "gefloten", zich een
accuraat en onpartijdig scheidsrechter heeft betoond,
doch in den bewusten wedstrijd eenige schijn van
padijdigheid op zich geladen heeft, keurt het ten
strengste at. dat de T.V.C. speler M. Grobveld den
sear. de beleedigende woorden toevoegde "Kerel, ga
't veld Ott"
spreekt vender zffn strenge afkeuring uit over het
optreden van de T.V.C. spelers: W. A. Zeevat, J.
Grobveld, R. Boer, W. Boer en A. Grobveld, waarvan
de eerste nog wel commissaris van de V.V.B. is,
vIndt de wijze, waarop schr. V. d. Heide in het nr. van
30 Maart van de nieenbode" door "Een toeschouwer'
Is becritiseetd, schandelijk, en acht het tenslotte
beneden alle criliek, dat er in de bioscoop to Terapel
op het doek stond:"Van der Heide sleet T.V.C.'', hetwe/k zoo niet door toedoen, dan toch met madeweten
van TN Gters geschied is.

Bestuursvergadering d.d. 27 me) 1923 to Noordbarge..
Een schrijven van TVV-Ter Apelkanaal Oat deze club
is opgeheven en zich zodoende uit de V.V.B. moet
terugtrekken wordt met leedwezen voor kennisgeving
aangenomen.
De athletiekwedstrijden van de V.V.B. worden de 15e
juli a.s. op het S.T.A.-terrein gehouden, dear het verschillende benodigde materiaal door S.T.A. in bruikleen words afgestaan en dus slit terrein het geschikst
is.
Ultnodiging van de v.v. ST.A. aan hel bestuur van de
V.V.B. voor bijwoning van het 1e Lustrurnfeest. Op 7
september de aldeling korfbal en op 14 september de
afdeling voetbal.
Bestuursvergadering d.d. 2 september 1923:
Conmetitie-indeling Noordelijke 10 Klasse:
Valthermond - Titan - Valthermond 2 - WMK - NBVC
en STA.
Op 16 september 1923 wordt de beer H. Lukkien (de
man van de schutting rend het S.T.A.-veld) betmems1
tot consul soon het terrein van de v.v. S.T.A.

Jaarverslag 10 september 1922:
(..) Weyer FVV to Ter Apelkanaal dat het song seizoen bedankte Redoes 1921-1922) heeft ook weer
ore toelating gevraagd. Wordt in de gelegenheid
90910/0 door het bestuur bij aanvang van de competibe 1922-1923.

Dat het niet altijd pais en vree was tussen de Bond en
blijkt ook nog eens ail het volgende. Het is
all een jammer, dat de beschuldigingen niet nader
worden genoemd.
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in het seizoen 1944-1945 komt S.T.A. niet maar voor
in de boeken van de GVB. De laatste 513 jaar komt
S.P.A. dus uit in de Drentsche Voetbal Bond.

Bestuursvergadering dd. 22 Maad 1925 te Emmen:
Bij de rondvraag: Een geheim schrijven van den hoer
Bruggers omtrent beschuldigingen, door de neer F.
Wailes geuit aan het adres van het Bondsbestuur en
de Protestcommissie gaf aanleiding tot een langdurige bespreking. De heer Slik, mn. sekr., schetste nog,
hoe met opoffering van eigen belangen, de heer
sekr.penn. geheel belangeloos het vele work voor den
Bond doet. Dank wordt niet gevraagd, maar de hom
ding van de heer F. Wailes is buitengewoon onsympathiek. Unaniem keurde de vergadering de laffe houdog van de heer F. Wailes af. Besloten wordt F.
Wanes per aangetekende brief uit te nodigen en zijn
beschuldigingen in de eerst volgende bestuursvergadering te herhalen. De heer Slik Cal daarvoor zorgen.

En nu dug naar 1919, het oprichtingsjaar van de
Sportclub Ter Apel. S.T.A. was in het begin van haar
bestaan een ornni-vereniging, d.w.z. zij had meerdere
sporten onder haar vleugels. Sporten als gymnastiek,
atletiek, korfbal en voetbal. We beperken ons nu tot
de voetbalafdeling en constateren dat er vanaf 5
mart 1919 ook bij S.T.A. word gevoetbald.
Mijn indruk is dat de v.tbalafdelingen van S.T.A. en
T.V.C. een bepoal de tijd onaf hankelijk van elkaar
hebben gevoetbald
En dit gat de nodige spanningen, zoals mag blijken uit
het volgende:
(..) Op den eerste vergadering worden de ver.hillen
tussen TVC en de Sportclub besproken (mei 1920)

Erode E.T.A V.V.B.
De Algernon° Vergadering van den V.V.B., bijeertte
Emmen op 20 December 1925, kennis genomen hebbende van het bedanken van S.T.A. 1: van oordeel,
dat dit bedanken in sterke mate beinvloed is door den
nederlaag in de finale om den V.V.B.-Lauwerkransvan oordeel is, dat, indien S.T.A. werkelijk van plan
was rich bij een anderen Bond aan te sluiten, dit bij
den aanvang van het seizoen moest gebeurd zijn,—
spreekt haar afkeuring uit over het bedanken van
S.T.A. I en goal over tot de orde van de dog.

(..) TVC 2 moat aansluiten bij de Sportclub antlers
worden ze van het voetbaIveld venvijderd. (..)
Op vrijdag 14 mei 1920 wordt al weer vergaderd over
de kwestie TVC. De voetbalclub NC stemt toe een
afdeling van de sportclub to worden op de volgende
voonvaarden:
1. Naam NC blijft bestaan.
2. Golden algemene kas.
3. Het veld moat good blijven.
Op 19 mei wordt opnieuw vergaderd. De voorzitter
verklaart zich stark tegen behoud van NC.
Waarschijnlijk heels NC zich teen wet aangesloten bij
S.T.A., maar Sleet het onder haar eigen naam cootballen.
P. in April 1923 ging de kogel door de kerk, zoals u
verderop in dit book kunt lawn.

Begin S.T.A. - G.V.B.
De voetbalvereniging S.T.A. kwam voor het eerst in
het seizoen 1925-1926 uit onder de vlag van de
Groninger Voetbal Bond.
Uit de Officieele Modedeelingen van den Groninger
Voetbalbond van 17 november 1925," Alsnog toegelaten tot de Costelilke 1e Klasse, S.T.A. (Ter Apel)."
En het (bum) erode van de V.V.B. Op de bestuursvergadering van 1 november 1925 in hotel Abeln te
Emmerrompascuum)
(..) Voorstel van den aanvoerder der ZDVB, de heer
Boarsma, om een bijeenkomst to houden met het
bestuur in het hotel Brouwer to Nieuw-Amsterdam,
om to kunnen komen tot een tusie van de twee
Bonden. Het voorstel wordt aangenomen.(..)

1919 -1929: SPORTCLUB TER APEL
Vanaf nu zijn we grotendeels aangewezen op de
gegevens uit het jubileumboek van het 60-jarig
bestaan. We zullen p ier alleen die gegevens opnemen die voor een good begrip van de gemhiedenis
noodzakelijk zijn, al is de verleiding groot om alles
over te
De allereerste schrifteliike bew)zen van het bestaan
van de Sportclub Ter Apel dateren uit het jaar 1919,
om precies to zijn 6 februari 1919 en staan in een
Seek met hetopschrift "Copiebeek", dat is voorzien
van de datum 2 febitari 1919.

Hoe het S.T.A. verging binnen de GVB kunt u verde°
op in dit book lezen.

EEN POLING TOT RECONSTRUCTIE
Gezien de voorliggende gegevens meet het mogelijk
zijn de verstrengeling lessen TVC en STA to ontwarren.
In 1910 of iets daarvoor ward er in Ter Apel voor het
eerst in clubverband
gevoetbald door T.V.C. Vanaf de
090
do V.V.B. in 1913 was T.V.C. aangeoprichting
sloten bij deze bond. In de loop van het seizoen 19221923 verlaat T.V.C. de Veenkoloniale Voetbal Bond.
In datzelfde seizoen wordt de Sportclub Ter Apel S.T.A. - toegelaten tot de V.V.G en blijft hierin voetballen tot het .izoen 1925-1920.
S.T.A. kwam in het seizoen 1925-1928 voor het eerst
uit in de Groninger Voetbal Bond, nadat de vereniging
op 17 november 1925 was toegetreden.
Het verblijf in de GVB duurde ongeveer 20 jean, want

In dit book zijn geen notulen opgenomen van de
gehouden vergaderingen, maar wet alle 162 brieven
die verstuurd zijn aan verschillende personen en
instanties in het tijdvak van 6 februari tot 18 September 1919.
De eerste vier brieven uit het bask hebben we in hun
geheel opgenomen, omdat daarin de feitelijke oprichting van de Sportclub bekend wordt gemaakt. De
datum die in deze brieven wordt genoemd als datum
van oprichting - 2 februari 1919 - kan venvarrend zijn.
De offici g le oprichtingsdatum -17 januari 1919 - is
aangehouden, omdat de oprichters van de Sportclub
op die datum voor de eerste keer bijeen kwarben.
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6 februari 1919
Weledelgestrenge Heer,
Bij dozen hebben wij de eer U in kennis to stellen met
de oprichting eener Sportclub.
Wij beschikken echter noch over terrein, noch over
voldoentle geldmiddelen. Het is ooze bedoeling binnenkort een request bij de Gem. Groningen into dienen, behelzentle een verzoek om afstand van een terrein. hetwelk wij dan als Sportterrein *lien laten
gereedmaken. De Gem. Groningen bezit hier zeer
geschikte terreinen.
Voorts lag het in onze bedoeling de Gem. Vlagtwedde
waartoe Ter Ape! behoort - to verzoeken om eene
jaarlijksche subsidie.
Wij zullen U nog nader in kennis stellen mel de verzending dozer requesten en verzoeken U beleefd zo
weiwillend to zijn onze club to steunen door bij de
bovengenoemde Gemeenten aan te tringen op inwitliging van ooze verzoeken.
Ook zou het ons zeer aangenaam zijn door Uwe
benniddeling eenige Ffijkssubsidie to ontvangen.
Mochten de betrokken Autoriteiten goedgunstig over
onze verzoeken beschikken dan hopen wij hier een
good en nuttig work to kunnen verrichten, want de
lichamelijke ontwikkeling Mat in doze omgeving nog
veel to wenschen over.
Wij vertrouwen op Uw welwillendheitl to rnogen rekenen en houtlen ons voor Uw raadgevingen ten zeerste aanbevolen.
Verblijven inmiddels met de meeste hoogachting,
Live dw. het voorl. Bestuur der Sportclub
A. Pastoor Secretaris
Aan den Heer
Inspeeteur der Licharnehke Ontwikkeling te Zwolle
6 februari 1919

op tle mooie terreinen van de Gem. Groningen. Het
ligt in onze bedoeling de beschikking van een dier terreinen to trachten verkrijgen.
Wij zullen U een en ander gaarne mondelMg nader
toelichten en verzoeken U daarom beleefd ons te willen metletleelen op welke dag, tijd en pleats U een of
meer der omen kan onNangen.
Wij hopen Uwe sympathie voor ons doe te winners
opdat U aan onze goede en nuttige zaak
Uwe steno verleent. Wij verblijven inmiddels met de
meeste hoogachting,
Uw dw. het voon. Bestow der Sportclub

Aan den Heer
Ingenieur der Gem. Groningen to Groningen
8 februari 1919
Weledelgestrenge Hoer,
Hiermetle hebben wij tle eer U in kennis to stollen met
de °orienting eener Sportclub dato 2 dozer. Doel
dozer club is het beoefenen van Sport in den ruimsten
zin des woortls om te beginners met Gymnastiek en
Athletiek.
Gelijk echter veal dergelijke vereenigingen hebben wij
ook Met direct de beschikking over good terrein,
materialen en geld. Het is ook daarom dat wij bij U
aankloppen om eenige stem bestaande in het besch ikbaar stet len van eenige Athletiekgereedschappen, voor de eerste dagen van de oprichting.
Wij hopen later zelf die middelen to kunnen kopen.
Voorts zou U ons een grooten dienst bewijzen door
het zentlen van eenige vIugschritten ter propaganda.
Athletiek is hier nog zoo good als onbekend.
Wij hopen en vertrouwen dat onze Club zich steeds M
Gwen belangstetting mag verheugen en tekenen met
de meeste hoogachting,

Etlelachtbare Heer,
Uw dw. het wort Bestuur der Sportclub
Hierbij hebben wij de eer U in kennis to stellen mel de
oprichting eener Sportclub.
Wij hebben echter nog Met de beschikking over een
speelterrein. Aangezien de Gem. Groningen hier zeer
geschikte terreinen bezit, achten wij de mogelijkheid
filet buitengesloten daemon een terrein ter beschikking te kunnen krimen, waartoe wij to dezer tijd een
request bij het Gem. Bestuur widen indienen.
Gnome zouden wij onze plannen U nader uit willen
leggen en daaromtrent verschitlende metletleelingen
doen. Waarom wij U beleefd verzoeken ons to willen
rnededeelen op welke tlag, tijd en pleats U een of
rneer der omen kan ontvangen.
Inmddels verblijven wij met de meeste hoogachting,

Aan den Wel edelgestr. Neer
P. W Voorz. der N.A.U. to Den Haag
Venal het eerste jeer van de oprichting Imam er een
clubblad uit. Van de eerste exemplaren zijn twee
numiners bewaard gebleven. Het eerste nummer van
de eerste jaargang van 29 juni 1919 an nummer twee
van dezeitdejaargang van 27 Augustus 1919.
Pen aantal adkelen nit Maze bladen hebben wij in dit
book opgenornen. De inhoud geeft een uitstekend
beeld van de spodbeleving nit die Md. De leesbaarheid loan te wensen over, maar dat kan ook moeilijk
antlers als je ziet hoe de originele exemplaren er na
75 Mar uitzien.

Uw Ow. het wort. Bestuur der Sportclub

Aan den Heer
Wethoutler der Buitenbezittingen der Gemeente
Groningen te Groningen.
6 februari 1919
Weletlelgestrenge Heer,
Ooze Sportclub. welke 2 Mazer is opgericht, ziet nit
neer een geschikt speelterrein, waarbij ons oog vie!

Uit een brief van 12 relented 1919
(..) Alle boschikbare gronden zijn verhuurd. edoch wij
kregen de toezegging dat onmiddellijk na de a.s.
oogsttijd een door ons in overleg met het Bestuur van
Groningen uitgekozen terrein aan de tegenwoordige
huurder zal wortlen ontnomon en daarna aan ons
tegen vergoetling ter beschikking wortlen gesteld. Wij
hebben tot zoolang wel de beschikking over een terrein van ongeveer 80 x 160 meter en zouden ons
dammee wel zoolang kunnen redden.(..)

Isle Jaargang.

29 funi 1919.
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Op 5 moan 1919 is er voor de eerste keer sprake van
een voetbalwedstrijd. In een brief aan de heer Timmermans te Ter Apel wordt deze bedankt veer het
beschikbaar stolen van een terrein. De keer Hof kamp
zal voor de kaartverkoop zorgen Hdens de wedstrfid
Upzicht - Sportclub Ter Apel op 9 rnaart 1919. De
kleedgelegenheid was bij Soho!.

De hi erboven en al carder genoemde naam vv.
Upzicht flit Winschoten zal waarschijnlijk moreten zijn
de vv. Upright.
Daze vereniging flit Winschoten speelde in die jaren
in de GVB (het schriftelijk bewijs slant flit 1925, maar
we gaan er van uit gat deze club ook daarvoor reeds
in de GVB speelde).
Terwjj1 TVC dus al vanaf 1913 in de VVB speelt, zoekt
de Sportclub aansluiting bij de verenigingen flit de
GSA en is er ook sprake van eon competitie. Van
doze competitie is ens niets bekend. Nog verwarrender wordt het als bltlkt dat de voetbalafdeling van de
Sportclub bestaat flit laden van NC.

f,t- tat, 14,44t,'

Op 14 mei 1919 wordt de voetbalclub V.V.V. flit
Valthermond uitgenodigd Om in Ter Apel een wedstrijd te komen spelen.
Dat de tijden veranderen kunnen we constateren aan
de hand van de volgende tekst ail de brief:
(..) Wij zullen niet met al once °erste krachten in 't
strijdperk treden doch min of meet een tweeds egal
formeren.(..)

Op 19 mart 1919 wordt een Commissie ingesteld die
zich meet bezighouden met het onlwerpen van een
Fluishoudelijk Reglement veer de Sportclub.
Het voorlopig bestuur dat het Reglement later opstelde, bestond uit de volgende personen:
Voorzitter J. J. W. Willemsen, Secretarist A. Pastoor
Penningmeesteresse: M. Timmerman
Commissarissent W. Boer, A. Timmermans, J. de
Vroome en A.Tees

Uit een brief van 13 juni blijkt dal nog niet altos van
het edele voetbalspel beheerst wordt:
(..) Terugkomend op Uw schrfiven d.d. 30 Mei kl. verzoeken wij U be gefd aan ons adres to zendent
6 ex. Voetbalspel bij Spelcursussen
5 ex. Sport voor Holt. Jeugd
6 ex. Spelregels uitgebred
5 ex. Hoe het voetbalspel gespeeld wordt

Artikel 1 uit dit Reglement Is van greet belong voor dtt
jubileum, want daarin staat de oprichtingsdatum uitdrukkelijk vermeld:
"Onder de new ''Sportclub Ter Apel" is op den zeventienden Januari 1919 to Ter Apel, eene vereeniging opgericht en gevestigd. De vereeniging stelt zich
ten doe( bij to dragen tot de Lichamelijke Opvoeding
van de inwoners van Ter Apel en omgeving."

Wegens het slechte weer in de zomer van 1919 en
het daardoor onbespeelbaar geworden veld moest
een wedstrijd tegen W.V.V. worden afgezegd.
(..) Tengevolge van het slechte weer in den laatsten
tijd, verkeerde ons sportlerrein in zoo'n slechte toestand, dal ons °Hal zich niet voldoende heed kunnen
oefenen.(..)

Uit eon brief van 10 april 1919
(..) Van terzijde verneem ik dat Uwe bond voornemens is dot a.s. seizoen ook eene Noordelijken 2e
klasse competitie in to stellen. Tevens zou ik dan
gaarne van U vernemen of de rnogelijkheid bestaat of
een Sportclubelftal g deze competitie ken meedoen.
Onze Sponclub bestaat (d.w.z. afdeeling voetbal) uit
een grout deal van oud NC Welke in de GVB speelt.

De aerate eigenilike notulen Moran van maandag
10 mel 1920 en On geschreven In een paars
schrift.
Aanwezig op deze vergadering waren Lukkien,
Hoovenkamp, Smilde. De Vroome, M. Kropveld, L.
van der Lean. Vergelijken we doze namen met die
van de opstellers van het Huishoudelijk Reglement
nauwelijks een jeer eerder, dan blijkt alleen de hoer
De Vroorne nog aanwezig.
De met zo veal enthousiasme opgerichte Sportclub
verkeert bestuurlijk en organisatorisch in een diep dal.
De voorzitter van het eerste uur, de luitenant Willemn. krijgt bericht dot hij met algemene stemmen is
geroyeerd als voorzitter.

En hier wordt het raadsel weer grocer. Uit het voorgaande is tech duidelijk gebleken dat NC in de VVB
speelde en niet in de GVB.
De brieven, waarvan hier sprake is, zijn bijna onleesboar geworden, rear er stoat in deze brief toch heel
doidelijk G.V.B. en niet V.V.B.
Het kan ook zijn dot het woord 'Welke" terugslaat op
"Onze Sportclub" en niet op "T.V.C.". En dan zou het
wet weer kloppen.

De roden hervoor is ons niet bekend, maar het zal
wet lets ernsfigs zijn geweest. want enders word je als
oprichter van de Sportclub niet op deze manier aan
de karat geschoven. De aldelingen Athletiek en
Gymnastiek zijn op g erven na flood en ook de afdeling voetbal is kwijnende.
Het laatste heeft waarschijnlijk zijn oorzaak in de nog
steeds voortdurende problemen met TVC getuige het
volgende:
TVC 2 moat aansluiten bij de Sportclub Anders
worden ze van het voetbalveld verwfiderd.(..)

Het vinden van tegenstanders voor de voetbalafdeling
lijkt niet altijd even gemakkelijk gezien de volgende
brief gericht aan de vv. Upzicht to Winschoten:
Voor de voetbalclub loopt het ons met onze aanvragen tegen. Nu moot Uw vereniging hier nog 'n
competitiewedstrijd spelen maar ik dacht misschien
wilt U op deco demonstratie ook nog wet komen. Een
keer meer of minder bij ons op bezoek zal ook geen
12

Op vrijdag 14 me wordt al weer vergaderd over de
kwestie TVC. De voetbalclub TVC stems toe een afdeling van de Sportclub te worden als voldaan wordt
aan de volgende voorwaerderr
1. klearn TVC bliift bestaan.
2. Gelden algemene kas.
3. Het veld moet goad blijven.
Onduidelijk is of TVC zich inderdaad hee9 aangesloten bij de Sponclub op dit tijdstip. Wel duidelijk is dot
TVC onder hear eigen naam blijft spelen binnen de
VVB.
De eerstvolgende notulen stammen uit het jaar 1921
en wet van 28 februari. Hieruit mag geconcludeerd
worden dot het bjjhouden van een verenigingsarchie1
In die tijd jammer genoeg niet aan de orde was.
(..) Bij de rondvraag wordt gek/aagd over het felt dat
het publiek bij de wedstrijden op de kanaalzijde de
wedstrijden heel goad kan volgen, waardoor zij
betaalen van entree ontloopen."
Om dit onrecht uit de wereld to helpen zal een schutIing geplaatst "en de kosten daaruit voortvloeiende te vinden in verhuren van de schutting
voor recleme".
Het eerste terrein van de Sportclub was gelegen achter het Boschhuis. Twee jaar later heeft men de
beschikking over het terrain aan de Schotslaan.
De rnoeilijkheden met TVC blijven bestaan. Op 19
mei 1921 wordt opnieuw vergaderd over deze kwestie. De voorzitter verklaart zich stark tegen behoud
van TVC.
Het probleem TVC blijft ondoorzichtig, te meer als
men bedenld dat TVC M het seizoen 1920-1921 karnploen wend van de VVB en sevens bekerwinnaar. Het
Is mogelijk dat NC wet een afdeling van de Sportclub
Is geworden, maar is blijven voetballen onder hear
eigen naam.
Ur/ het jaarverslag van de Sportclub over het jaar
1921:
(..) In vergeliahng met vorige jaren sleet de Sportclub
In 1921 geen slecht figuur. In verschillende opzichten
zelfs kan men spreken van vooruitgang. Maar daartegenover steal de achteruitgang die oak to constateren
volt. La/en we eerst overgaan tot de beschouwingen
voor het materiaal en de bezitlingen van de club.
De schutting is door de volijverge bemoeiingen van
de hoer H. Lukkien voor meer dan de helft in orde
gebraoht. Hij vertegenwoordigt een waarde van ongeveer f 700,-. Succesvol zijn doze resultaten, doordat
de Sportclub er financieel geen cent aan ten koste
heed gelegd om de schutting geplaalst te krijgen,
maar de onkosten geheel uit de reclameopbrengst
bestreden. De storm van dezen winter tech de schutting grootendeels tegen de vlalde geworpen, maar
weer was het de hoer Lukkien die de zaak oppose
zonder financiale opofferingen vox de Sponclub in
het refine heett gebracht. De schutting stoat nu sterk
en stevig en heeft den jongsten hevigen storm met
succes getrolseerd.
De bezittingen uit de eerste periode van het bestuur
der Sportclub verkeeren in haveloozen en ontredderden toestand. Pogingen, aangewend om het materiaal, dat nog op andere terreinen stand opgesteld, bijeen te brengen en in orde to houden, laden eenige
malen schipbreuk.
Jammer is het, dat het materiaal van de Sportclub op

zoo nonchalante wijze wordt behandeld; bedroevender de gees/ onder de sportbroeders, die de oorzaak
M van deze verwaarlozing.
Het terrein van de Sportclub, op zoo humane en riddedijke Mize ten behoove van de sportbeoefening
door de gerneente Groningen voor een schappelijke
huur atgestaan, is in een vrij redMijk bestand.
Gewenscht is het evenwel, dot de oefeningen meer
warden gehouden voor de goal bij het kanaal, dear de
grand voor de andere goal wagons het voortdurend
gebruik geheel rauw is geworden.
Aan oefeningen en wedstrijden heeft het in 1921 niet
ontbroken; het terrein was haast bij voortduring bezel
in eigenlijke wedstrijdperioden bijna de geheele week.
Het, Mat ons zeggen, hooldbestuut van de Sportclub
kan uiteraard weinig leiding en richtMg geven aan
doze werkzaarnheden, daar elke afdeeling hear eigen
zaken bestuurt en afhandelt.
In September van het vorige jaar is de Sportclub nog
eenmaal in voile actie to Men geweest. En het mag
gezegd, deze demonstrato is zoowel propagandistisch als financieel, behoorlijk geslaagd.(..)
Uit dit jaarverslag rnogen we een aantal conclusies
trekken. Uit de eerste tin blijkt dat de gang van zaken
binnen de Sportclub in de eerste jaren van hear
bestaan verre van optirnaal was: het materiaal was
verwaarloosd en stand her en der verspreid. Men
moat blijven bedenken dot we hier nag steeds te
maken hebben met de Sponclub Ter Apel met hear
verschillende afdelingen, zoals atletiek, gymnastiek,
korfbal en voetbal.
Gymnastiek en atletiek stelden niet veal meer voor en
de afdelingen voetbal, maar vooral korfbal hielden de
Sportclub nog dreamt de.
Alle afdelingen hadden een eigen bestuur en waren
vrij zelfstandig. Het hoordbestuur van de Sportclub
was a leen nog in naam aanwezig en functioneerde
nauwelijks meer.
Over de gebeurtenissen in het jaar 1922 weten we
nets. We pakken de dread weer op in het jaar 1923.
Op dinsdag 13 februari van dat jaar vond een jaarvergadering plants. De notulen staan wederom genoMerd in een paars schrift met het opschrift
"Notulen der vergaderingen van de Sportclub Ter
Aped aldeling Korfbal".
(..1 Punt 7.- De vergadering verklaarde zich er voor
om onder ons bestuur (de kortbalafdeling, red.) een
voetbalafdeeling S.I.A. te organiseren. De tegenwoordige toestand in Ter Apel blijld onhoudbaar.(..)
Op dinsdag 10 april 1923 wordt een vergadering
belegd urn to kornen tot de definitieve oprichting van
een S.T.A. vombalardeling.
De vergadering was verder voor aansluiting bij "den
Veenkol. Voetb. Band'.
Op dinsdag 24 april 1923 wordt een huish. vergadering baegd, waarin een heleboel onduidelijke zaken
worden verklaard en waarin besluiten worden genomen die voor het huidige S.T.A. van veel belong zijn.
Voor de Sportclub is een nieuw tijdperk ingetreden. Tot nu toe bestond er een Sportclub Ter Apel
met een eigen bestuur. Daaronder bestond een korfbalatdeeting met een eigen bestuur en had bestaan
een voetbalefol.M. TVC.
Het eerste bestuur, z.g. hoofdbestuur had geen be-

staansrecht meet; de bestuursleden hadden niet veal
hart voor de sportclub en werkten er ook niet voor, uitgezonderd de secretans de hear De Vroome. De
voetbalafd. gat oak niet veel tekenen van !even meer.
Op initiatief van de Kortalatd. werd den 10den April
'23 een vcetbalafd. antler Naar bestuur samengesteld.
Na overleg met het hoofdbestuur wend besloten dal
genoemd bestuur zou aftreden en dat er eigenlijk een
nieuwe vereniging zou worden gevormd, met alle
atdelingen under een bestuur. Natuudijk was er nu
reglementswijziging nodig.
In de bestuursvergadering van de
werd besloten S.T.A. toe to laten als lid.
We zullen deelnemen Can de lauwelakwedstrihen 2e
klasse. (..)

gentle names komen we dan tegen:
Duel: H. Sasses Man y.); achter: J. Baas, E. Krijgsveld; midden: T. Boer, N. en A. Kuiper; vow: F. de
Jonge, J. Krijgsveld, L Vegter, H. Bos, W. Timmerman.
Reserves: W. Wiechers, D. Timmerman.
Als we deze semen vergelijken met die van de foto uit
1925 komen we slechts enkele dezelfde tegen. In die
twee jaar is er dan veal veranderd.
Uitslag van doze wedstrijd V.I.A. - S.T.A. 1-3
Uitslagen andere wedstrijden: V.V.C. - S.T.A. 1-0
S.T.A. - V.E.V. 1-0 (lauwenak)
Tot zover de verkorte weergave uit de periods 19191924 voor wat betrett de geschiedenis van S.T.A.
Bovenstaande gegevens komen uit het jubileumboek
van het 60-jarig bestaan.
De periode 1924-1934 is in nevelen gehuld en zal dat
wearschijnlijk altijd blijven, omdat we uit die jaren
geen enkele schriftelijke neerslag van de gesChiedenis van de vereniging hebben kunnen vinden. Wel
hebben we in de archieven van de GVB een dental
gegevens kunnen vinden die betrekking hebben op
de vereniging.
Als atsluiting van deze jaren '20 periode het volgende:
In de vergadering van de V.V.B. h december 1925
wordt melding gemaakt van het bedanken van S.T.A.
voor de V.V.B. (vie eerder).
Op de Jaarlijkse Algernene Vergadering van de
V.V.B. op 13 September 1925 to Emmercornpascuum
wordt hierover nog met geen woord gerept.
(..) Als de sekr. pen, de vergadering opent, zijn,
behalve 3 bestuursleden aanwezig, 2 afgevaardigden
van WMK, 2 van CVC, 2 van STA en 1 van NEC. De
hr. Bron wordt, als oudste bestuurslid, verzocht de
voorzittershamer to hanteren, hij bedankt eChter,
waarna de hr. Joosten de leiding over de vergadering
op zich zal nemen. Daarna wooden de notulen der
vorige vergadering voorgelezen en onveranderd vastgesteld, walk lot de diverse jaarverslagen eveneens
ondergaan.
Toegelaten tot de VVB worden NEC en na arnpele
bespreking DTV to Zwartemeer.
Dear NDVC, BVC. VEV en EVV hun schulden niet
betaald hebben, wooden zij en hun laden geroyeerd
en tevens geboycot.
Bestuursverkiezing: kandidaten zijn de hr. H. Bruggers en J. Joosten. De eerste krijgt 3 stemmen, de 2e
7, zodat de hr. Joosten verkozen is en de benoeming,
ter with van de VVB aksepteeft.

le odd 1925 v.v. STA
Bruggers, F. Gelling, J. Grobveld T Wailes, W.
Timmerman, H. Brugge. (leder), A. de Vries, H. Jagt
(aanvoerde), T. Boer, E. Krijgsveld, L Bos, P. Timmerman
S.T.A. wordt ingedeeld in de 1e klasse V.V.B. De
voetballers hebben er zelf nog niet alto veal vertrouwen in, waarna besloten wordt de 0.0.11 to verzoeken S.T.A. in de 2e klasse into delen.
Notulen 22 september 1924:
Bij de mededeelingen gaven zich twaalt nieuwe
laden op voor de old. voetbat. zoodat S.T.A. nu oak
een derde elttal in veld ken brengen. (..)
In de Oren 23424 gaan de taken zich steeds meer
toespitsen op het voetbal. De atdeling atletiek bestaat
a !lean nog op papier en de atdeling gymnastiek
bestaat niet meer. De atdeling korlbal is nog wel
adiet

Nawoord J. Joosten. (spellinglinterpunclie zijn aangehouden, red.)
(..) Voorts breng ik de VVB rnijn haftelike dank voor
het vertrouwen als Sekr. penn. gedurende de jaren,
die ik voor de VVB mocht werken, allerwegens genoten.
De kompetitie. Gespeeld werd in 3 old., een Noord.
en een Zuid. isle klasse en een algemene tweeds
klasse. In de Noordelike 1 ste klasse behaalde WMK
de kampioenstitel, terwift in het widen CVC eerepalm verkreeg. Wel jammer dat In het Zuider Met
meer wedstrijden konden worden gespeeld. Was er
grate spanning in de Noord. isle klasse, wear STA
SleChtS op een misstapje van WMK wachtte, en algameen in het begin als de ,s. kampioen beschouwd

in het "Ter Apeler Bled" verscheen regelmatig nieuws
over S.T.A. order de kop "S.T.A.dieuws".
(..) As. Zondag (8 April 1923) wordt de eerste Voetbalwedstrijd gespeeld door een S.T.A.-elftal tegen
S.V.C. De spelers moeten eon 3 uur bij cafe Krijgsveld
aanwezig zijn.
Entree voor niet-laden 15 cent. Donateurskaarten
1922 zijn nag geldig.(..)
De uitslag van deze wedstrijd was 3-3.
De eerste voetballers under S.T.A. vlag waren wearschijnlijk de spelers die een vriendschappeikke wedstrijd tegen V.I.A. uit Vlagtwedde speelden. De vol14

word, in het Zuiden deed CVC het op haar slofjes,
won alle wedstrijden, zodat haar gemiddelde 2,— is.
terwijI zij 23 doelp. voor en 5 tegen had. In leder gavel
een mooie prestatie. De grootste spanning brachtten
nog wel de kampioenswedstrielen.
Zeds was er og een beslissing to Ter Ape! noodzakelijk, wear t ch eindelik CVC, tans voor de 2e maal
in suksessie, de hoogste titel behaalde. Bovendien
ward van de e klasse CVC II kampioen, zij het door
een groter do Isaldo. Het is in ieder geval een schitlerondo prestati voor de Compascumerklup. Alle overwlnnaars ooze hartelike gelukwensen, voor de eindstanden verwij ik near onderstaande kolommen.
Noord. isfek
wd
10
10
10
10
10
10

SSE,

w

WMK
STA 1
NBVC1
Vmond
Sparta
BVC

verl gl
0
2
2
1
0
4
1
5
0
7
9
0

Zuid late kids
w ved
wd
CVC 1 6
0
VEV 6
2
NDVC 6
5
EVV
6
5
2de klasse
wd
CVC II
6
NBVCII 6
STA II
6
SVC
6

gw
2
3
2
1

sort
1
2
2
3

pt
16
15
12
9
4
2

dip
36-12
35-16
32-19
27-29
15-41
12-33

I pt dip
12 23-5
6 33-8
0 8-19
0 5-37

gl
3
1
2
2

pt
7
7
4
4

dip
13-7
14-13
13-10
10-20

Kampioenscompetitie
wd gw verl gl pt dip
CVC 3 2 1 0 4 4-3
WMK 3 1 2 0 2 3-4
Als u deco standen goad bekijkt dan komt u nogal wat
fouten tegen, zowel bij de puntenaantallen als bij de
doelpunten. Als het bijhouden van de Menden een
graadmeter moat aim voor de kwal telt van de bond.
dan set het er niet al to best uit.
Lauwerkranswedstrittlen tat hetzeltde seizoen
1924 - 1925.
We geven hier alleen de wedstrijduitslagen van STA
weer.
Isle rondo (terr. CVC) 9 nov.
0-10
WVV - STA I
STA II CVC II
1-0
2de rondo (terr. NBVC) 23 nov.
VEV - STA II
2-0
1-1
CVC I - STA I
CVC I - STA I
2-4 (7 dec.)
3e rondo (terr. VEV) 14 dec.
0-3
NBVC I - STA I
(andere wedstrijd niet gespeeld wegens sneeuw)
STA I - VEV
4-1 (11 jan.)

lkolltIeke spanning?
(..) Voor het bondselftal hadden we een groot programme, echter er werden maar 2 wedstrijden
gespeeld AI. op 21 juni, VVB- Stadskanaal (terr.
NBVC) 0-2, en ZDVB -VVB to Oosterhesselen 5-1.
De wedstrijd VVB - ZDVB was vastgesteld 7 juni,
maar kon wegens verbod samenscholingen niet doorgaan.(..)
Vanaf het seizoen 1925-1926 komt S.T.A. uit in de
Groninger Voetbal Bond. Dank zij de inspanningen
van de hoer H. Rijnsbergen, die het archief van de
GVB Kees nageplozen, kunnen we u loch lets laten
weten uit de periode 1925-1934.
S.T.A. bleef binnen de GVB tot het seizoen 19431944, waarna ze overging naar de Drentsche Voetbal
Bond.
Terwille van de overzichtelijkheid lijkt het verstandig
om dit hole tijdvak in zijn geheel weer to geven, wee,
na we de dread van de S.T.A.-geschiedenis weer
oppakken M het Oar 1934.

1929 1939: ARCHIEVEN VAN DE
G.V.B.
Uit de Oft icieele MededeelIngen van den Groninger
Voetbalbond van 17 november 1925:
(..) Toegetreden Vereeniging. Alsnog toegelaten tot
de Oostelijke 10 klasse, S.T.A. (Ter Spell.)..)
In het wedstrijdprogramma van zondag 22 november
1925 word melding gemaakt van de volgende wedstrijd
(..) I ngelascht - Oostelijke 10 klasse, Foxhol S.T.A.(..)
De scheidsrechter in doze voor S.T.A. eerste wedstrijd in GVB verband was de hoer J. de Jonge. De
uitslag was 1-1.
Op 24 november de vermelding, STA ale Ild aangenomen van de GVB.
Onderstaande gegevens komen allemaal uit de
Officleele Mededeelingen van de GVB.
Mededelingen d.d. 28 december 1925:
S.T.A. - Veendam 3 4-6 scheidsr. dhr. W. Swama
S.T.A. - Noordster 2-3 scheidsr. dhr. H. Horlings
1-3 scheidsr. dhr. B. Reinders
ST- .A. - Upright 2
Mededelingen del. 12 januari 1926:
Als consul to Ter Apel benoemd de hoer J. Krijgsveld.
Mededelingen d.d. 2 februari 1926:
3-0 scheidsr. dhr. B. Renders
S.T.A.- Foxhol
Zuidbroek - S.T.A.
1-3 scheidsr. dhr. A. Oosterheed
STA. - Zuidbroek 5-1 scheidsr. dhr. B. Reinders
Upright 2 0-5 scheidsr. dhr.
Telkamp
0-1 scheidsr. dhr. U. Holman
Beerta - S.T.A.
S.T.A. - Beerta 5-1 scheidsr. dhr. B. Reinders
Veendarn 3 - S.T.A. 1-1 scheidsr. dhr. J. P. Bloomhot

Het moge duidelijk zijn tlat men in die tijd nog niets
wist van een winterstop. Er werd de hele maand januan gevoetbald en gezien het aantal wetlstrijden kan
het niet antlers of men voetbalde meerdere keren per
week.

Mededelingen)
Cornpetifte-indeling 1927/1928 Oostelijke le Klasse
GLIB.
De deelnemers: Beerta - Bata 2 - Hoogezand 2 Thos - S.T.A. - Upright 2 - SVA 2 - Veentlam 3.
Ook S.T.A. 2 doer mee Ban de competilie en word/
ingedeeld in de 3e klasse A. Later in de competitie
wordt S.T.A. 2 teruggetrokken.
Competitie-indeling: Gasselterniftreen - Noordster 3 S.T.A. 2- Nw. Buinen 2 - Nieuweschans.
Als je de afstantlen bekijkt die de voetballers van
S.T.A. elke week moesten afleggen om to kunnen
voetballen vraag je je loch al hoe men dal in die tijd,
gezien de vervoersmogelijkheden. regeltle.

Boetes zijn nets nierms:
Medetlelingen d.d. 19 maart 1926:
Strafzaken - Boeten: no. 257 - S.T.A. f 1,- voor het
Met op tijd voldoen declaratl0 scheidsrechter A.
Oosterheert.
Mededelingen d.d. 23 ape' 1926:
Toestemming verleentl aan Gasselternijveen om deal
to nemen aan de bekerwedstrijden to Ter Apel.

Mededelingen d.d. 27 januari 1928:
Wriziging secretariaat STA.: thans T. Welles le Ter
Apel.

Mededelingen juni 1926:
Competitie-indeling Oostelijke le Klasse GVB 19261927.
Deelnemers zijn: Beerta - Hoogezand 2 - Upright 2 Thos - S.T.A. - Veendam 3 - Zuldbroek.

Mededelingen:
Competitie-indeling seizoen 1929/1930 Oostelijke 2e
KI.B. Bato 2 - Cries - Nw. Buinen 2 - Papegaaien Noordster 3 - Stadskanaal 2 - S.T.A. - Veendam 3.
S.T.A. 2 alsnog toegelaten in tle 3e Klasse Cost.

Wederom een fikse boete:
Mededelingen 3 okiober 1926:
Boete no. 26 S.T.A. f 5,- an. 121 medespelen Metbondsleden J. Bas en G. Verbeek.

Mededelingen:
Wedstrijdprogramma 31 mei 1931.
Finale Lauwerkrans - Woltersum - S.T.A. (2.30 uur)
Scheidsrechter dhr. F. Scholtens. Ultslag 2-2.
Beslissingswedstrijd S.T.A. - Woltersum. Uitslag 5-2.
Scheitlsrechter dhr. A. Borgers.
S.T.A. werd In het jeer 1931 des winnaar van de
Lauwerkrans.
Mededelingen:
In het seizoen 1931/1932 is er voor het eerst sprake
van een Afdeling 1 en een Afdeling Voorheen ward
den als volgt aangegeven: afd. noord. afd.
oost, aid, zuid en aid. west.
S.T.A. t speelt dan in de le Klasse, afdeling 2 en
S.T.A 2 in de 3e Klasse.
Vana1 het seizoen 32/33 tot en met het seizoen 38/39
speelt S.T.A. in de 1e Klasse B van afdeling 2.
S.T.A.2 speelt afwisselend In de 2e of 3e Klasse, terwift in het seizoen 1933/34 ook een derde elftal in het
/even ward geroepen. Dit 3e elftal voetbalde slechts
een seizoen, want in de seizoenen daarna komt
S.T.A. steeds met 2 elftallen air in de compalie.

Achterste rij van I. near m Winoldus J. van Kfinken,
Harry Zonneveld, Jop Baas, Jacob KrOgsveld, A.
Visser, Hendrik Jagt, Kempers, Fak Gelling, Titus
Boer, Ernst KriMsveld, Willem Goof, Postma, Lemmaring.
Middelste ritt Louwe Bos, Wander Timmerman, Albert
Tees, Piet Holstra, Theo Wallis, Harm Brugge's.
Voorste et Otto Zefet, J. Kroon, J. de Wit, J. Goppel,
Jan Sassen, P. la Dois, Deye
Mededelingen:
Eindstand seizoen 1
GVB:
Zuidbroek
10 9
Thos
10 7
Beerta
10 5
S.T.A.
10 5
Upright 2
10 3
Veendam 3 10 1

6/1927 Oostel ijke 10 Klasse
1
3
5
5
7
9

18
14
10
10
6
2

53-9
40-25
26-16
15-29
5-39
14-45

Wat natuurlijk onmid ellijk opvalt aan deze stand is
dat er in de hele competitie geen enkele wedstrijd met
een gelijke stand is geftindigd. Niks geen tactische
hoogstandjes om een gelijk spel uit het vuur le slepen. Het was een van beide: winnen met vliegend
vaandel or strijdend ten onder.

4 dec. 1932- Hoven van finks naar rechts: Loader Jan
Sclepper, Gerard Sonneveld, Dark Oterdoom, Geed
Wiegers, Henny Mulder, Jan Berends, Arend Brittnog.
Onder: Jan Wiegers (Spekkie), Herman Lubberman,
Jan Klein, Fokko Vuurboom, Joke Bon, Geed Soer.
is

Mededelingen dd. 31 mart 1934:
Twee spelers van de v.v. S.T.A. hebben een eervolle
ultnodiging ontvangen om deel to nemen aan seisetiewedstraden, georganiseerd door de Groninger
Voetbalbond. Het zijn de spelers Negen en De Boer.
Later bliftd dot vooral de speler Negen zich M de kijker
had gespeeld. Hij werd nadien regelmatig geselecteerd.

Hetzelfde in het seizoen 1943/44: S.T.A. kampmen en
gepromoveerd naar de 3e Klasse van de (K)NVB.
STA 12 12 0 0 24 81-12

In het seizoen 1935/36 was er voor het eerst sprake
van deelname van S.T.A.-adspiranten ( 15/16-jarigen)
aan de competitie. Ze kwamen uit in de klasse 3a,
afdeling 2 met als tegenstanders Muntendam, Nieuw
Buinen, Wildervank, Stadskanaal en Hurry Up. Ook
dit elftal was maar een kort even beschoren, want in
de daaropvolgende seizoenen zien we ze Nnnen de
GVB Net meer drug. In het seizoen 1940/41 worden
de adspiranten nog een keer genoemd Ns ze eon
wedstrijd spelen tegen Veelerveen. Het is echter niet
duidelijk of dit in competitieverband gebeurde of dat
hier sprake was van een vriendschappeNke wedstrijd.
In het seizoen 1937/38 wordt S.T.A. winnaar van de
Lauwerkrans door in de finale Loppersum na verlenging met 1-2 to verslaan.
Een tar later speelt S.T.A, weer de finale; deze keer
in en tegen Farmsum. De wedstrijd wordt verloren
met 3-0.
In de jaren 1939/40 wordt door de GVB een noodcompetitie ingesteld. Deelnemende verenigingen zijn
Stadskanaal 2 - S.T.A. 1 - Musselkanaal 2 - Nieuw
Buinen 2 - S.7A. 2 en Sellingen 2.

Kampioenselltal 1943
Achterste rij van I naar k W. Weishaupt, H. van Cost,
S. Bakker, F. Aping,
Oterdoom, K. Smit,
Soer,
D. vitt Sluts.
Voorste
Weishaupi, B. Mertens, A. Bos, L.
Berendsen, H. Meijer.

a

a

Na dit seizoen komt de naarn S.T.A. Net meer voor in
het archief van de GVB.
Dit zou kunnen betekenen dot de vereniging met hoar
legate elftallen en de jeugdelttallen is overgegaan
near de DVB.

S.T.A. 1 trekt zich, op verzoek van de GVB, wegens
reismoeilijkheden terug uit de strijd om de Lauwerkrans. S.T.A. 2 neemt Net deel aan de wedstrijden
om de Legpenning.

Vertegenwoordigende voetbalefftallen.
Bit de vele selectle-elttallen duikt nogal vaak de naam
Wachters (Be Quick) op. Dokter Jan Wachters Roam
veelvuldig uit M diverse vertegenwoordigende elftallen, zoals GVB-elftal, het stad/Groningenelftal, het
Provinciaal Groningezetal.
Meestal steal hi) in de basis, een enkele keer is ha
wisselspeler.
Op 13 mei 1932 worden te Assen gespeeld Drenthe Groningen A en Groningen El - Friesland. J. Wachters
stoat in de basis van Groningen A.

We zijn op onze reis door de tijd nu aanbeland in de
oorlogsjaren. In het seizoen 1940/41 trekt S.T.A. 2
zich terug uit het toemooi om de Legpenning.
Door de oorlog zijn er nog weinig senioren die trek
hebben om aan de competitie deel to nemen. Veel
vervoersmiddelen werden door de bezetter gevorderd, zodat Ook dat een groot probleem was.
Op zeker moment werd er meet aandacht gevraagd
voor de jeugdcompetitie. De diverse sportbonden grepen de kans met beide handen aan om de jeugd in
georganiseerde sportuitwi sselingen nog enigszins
aan hun trekken to laten koman.

Onzorgvuldig gedrag:
Wort in de eerste 20 jaren van hoar bestaan kwarn
het meermalen voor dat de v.v. S.T.A. door de GVB
werd beboet.
Een selectie uit de diverse overtredingeni
Geen overdracht wedstrijdformulier
Te Mat inzenden wedstrijdformulier
Met opkomen 2e elttal
Ongerechtigde spelers opstellen
Geen correcte elftalopgave
Ruw spel van H. Pieters
Declaraties niet op hid voldaan.
Geheel Net inzenden wedstrijdformulier
Onvoldoende het terrein gekalkt
Niet op Rd betalen boete
Te laat beginnen aan de wedstrijd
Niet tekenen wedstrijdformulier door de aanvoerder
Twee spelers Net M clubkostuurn
Geen S.T.A.-grensrechter aanwezig
Geen verbandtrommel op het terrain
Naam niet correct weergegeven
Terugtrekken 2e elftal uit de competitie.

De GVB zette een heel programme voor de jeugd op.
Ook werden er onder de GVB diverse schoolcornpeti.
ties opgestart. Ook de Rijks Hogere Burger School in
Ter Opel nam met twee teams deel aan de competitie.
In het seizoen 1941/42 speelt S.T.A. nog wel M de le
Klasse van de GOB, maar de moeilijkheden stapelen
zich op; zo erg wits dat S.T.A. soms helemaal niet
meer verscheen.
In het seizoen 1942/43 ten we een heel ander S.T.A.
Wat er precies is gebeurd in de tussentijd weten we
nlet, maar felt is dat S.T.A_ kampioen wordt. Het vorig
seizoen bijna Been bestaansrecht meer en nu boven
aan de ranglijst
S.T.A. 14 12 2 0 26 63-8
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Uit deze waslijst vallen twee conclusies te trekkers
Organisatotisch waren de zaken bij S.T.A. Met
altijd even geed in orde.
2. Het boetestelsel heeft bij de voetbalbond al een
lunge geschiedenis.

Wijze: "1k heb mr n hart in Heidelberg verloren".
Er zfin er veal die inner weer verzaken
Hun plichten, vastgelegd in 1 reglement.
Die immer weer met allerhande phrasen
En smoesjes komen, door en door bekend.
De contribute kan men Met betalen
Er is genen geld door crisis en zoo soon.
Men denkt daarbij niet aan wet kan gebeuren
Oat dit gedoe de club vermoordt.
Onze penningrneestm Helmer Negen
Bestrijdt al deze heeren jaren lang.
Met de kwitanties trekken onze bunter
Er steeds op sit, gerust Min ze niet bang.
Geen sleet men over, niemand wordt vergeten
'11a jong of Cud en wool newel als Mein.
Betalen of de club gaol re royeeren

We pakken nu de dread van ons verhaal weer op tijdens de Algemeen Ledenvergadering van de suetbalvereniging S. gehouden op 16 februari '34,
s avonds 8 uur in t cafe W. de Boer.
Was er in 1924 nog sprake van een Sportclub Ter
Apel met verschillende afdelingen, nu is er voor het
eerst sprake van een voetbMvereniging S.T.A. Ergens
tussen 24 en '34 heeft deze verandering plaatsgevonden.
Tijdens deze vergadering wordt een nieuw bestuur
gekozen en op 20 februari warden de lunches als
volgt verdeeld:

Dat meet een grouse schande zijnt
Helot ons dus mee gij luiaards
betaWn.
Betaal van heden al premes op Md.
Duel door deez' medewerking rust en blijdschap
Aan onze Helmer na zijn zware slrijd.
Toont alien dat ge in Uw horde buddy
Een dosis clubtrouw nebt, die het verger
Van heden at dus naast elkaar geseeden
Veer 't ons zoo dierbaar

Voorzifter: L. J. Vos
Secretaris: D. Pieters
Penningm. H. Negen
Cornmissaris van materiaalt Jan Krijgsveld
Algemeen adjudant: T. Vuurtmom
De training werd in die dagen verzorgd door dhr.
Heeg.
(..) Aan den secretaris D. Pieters wordt opgedragen te
informeren eminent de kosten van training enz.(..)

Vliegtuigen waren in het fear 1935 nog green alledaagse dingen.
(..) Dan plotseling als intermezzo hierop het ronken
van een vliegmachine. Dear Mt veer Ter Apel bij duisler een niesudje is, ratan alien de vergadering voor
een poosje in de sleek en vliegen near buiten. (..)

Een week later ken de secretaris de vergadering
inlichten.
(..) Voer de training mews warden betaald f 0,60 per
uur voor huur en verlichting H.B.S.dokaal en f 2,50
voor den heer Heeg. Algemeen was men van oordeel
dat het te dour werd.(..)
Het salaris van de trainer wordt later teruggebracht tot
f 2,- per uur.

Op 24 mei 1936 wordt een veteranenwedstrijd gespeeld tussen oud-spelers van T.V.C. en S.T.A.
Opstellingen: J. Gospel.
Sassen, L Bos, J. Baas,
H. Jagt, H. v.d. Veen, G. Stegeman, L. Luppe, J.
Grobveld, P. Snijders, J. Been

a

De rniddenstand probeerde een graantje mee te pikken,
(..) Van de heer Ter Veen is via de sect. verzocht om
wader inhuur van het terrein veer staanplaats van een
ijscokar.
Door den heer Negen wordt rnedegedeeld dat hij het
aan A. Bos had beloofd. Na eenige discussie wordt
besloten te later inschrijven voor fruit- en ijscokarren.(..)

A. Schot, W. van Klinken, E. Krijgsveld, K. Wams, F.
Gelling, A. Lukkien, J. Srnil. L van der Loan, W.
Fokkema, T. Wailes, Roelof s
Scheidsrechler L. J. Vos
Grensrechters: D. Timmerman en L Middelkamp.

Waarschanlijk koml in het jaar 1934 ook het schoolvoetbal vow het eerst ter sprake.
Voods word( besloten op 28 april schoolwedstrijden te houden wearvoor alle scholen in Ter Apel en
Omstr. Cullen worden gevraagd met een elftal hieraan
deel te nemen. (..)
Gelijke monniken gelijke kappen.
(..) Retro( fende onderverhuur van het terrein, naar
aanleiding van een officieuze aanvraag van de N.S.B.
wordt meegedeeld del de stall Groningen weigen bun
terreinen of to staan aan N.S.B. en communisten. (..)
In 1934 vied de Sportclub Ter Apel het 15-jarig besteam. Ter gelegenheid van dit jubileum werd endereluded gedicht geproduceerd, waarin duidelijk wordt
dal de penningmeester het in die dagen ook met
gemakkelijk had. Dit als troost voor de heer Hartog,
onze huidige puutholder.
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En tot overmaat van ramp bliji het met de financien
oak sappelen.
(..) Terwift de kas dus heel zwak steal, is het nogal
eens gebeurd dat er leden waren, meestal dezelfden,
die, als ze buskosten moesten betalen hun ponernonnaie vergeten hadden of dat ze i s avonds naar een of
ander feest moesten.
Eigenaardig dat ze hun schoenen nooit vergeten hobben. (..)
Toch oak nog een lichtpuntje.
(.4 In de eerste ronde om de Veenkoloniale Voetbalbeker heel( S.T.A. het er goed afgebracht door uit van
Musselkanaal met 4-3 te winnen. (..)
De naam van S.T.A. word door de spelers regelmatig
te grabbel gegooid.
(..) Verde, zullen she leden een circulaire ontvangen
om zich vooral tijdens wedstrijden towel er Outten
spode( te gedragen, aangezien de goede naam van
S.T.A. de laatste tijd nogal in 't gedrang komt. (..)

29 mei 1936
Stoned: J. Stull, W. van Klinken, L. v/d Lean, E.
Knjgsveld, L. Lups, P. Snijders, K. Warns, H. Stoker,
H. Jagt, J. Been, D. Timmerman, H. Lukkien.
Knielench J. Baas, J. Kropveld, Roelois, L.J. Vos,
Goppel, T. Wallis, A. Schot, J. Sassen, H. v/d Veen,
A.H. Lukkien, Fokkema, Stegeman, L Bos

In mei 1937 wordt een brief richting de bond gestuurd
met het veNoek om S.T.A. overgang te verlenen near
de 3e klasse KNVB.
In augustus van datzelfde jaar zal blijken dot de overschrijving niet wordt verleend.

Jaarverslag 1935/36.
(..) Om direct met de deur in huis te vallen is het
S.T.A. in het jeer dat achter ons ligt niet veer de wind
gegaan. Zoals de heeren alien weten is ons 1e elftal
ale numrner laatst in de competitie geeindigd.
Alhoewel er nog een kleine kans bestond km in de
eerste klas to Striven heeft S.T.A. het oak in de Promotie- en Degradatiecompetitie niet kunnen bolwerken en N oak hier onderaan terechtgekomen. (..)

De beste stutelui Ronde° toen oak al aan de wal.
(..) Een schrftven van eenige supporters die het met
de elftalcommissie en bestuur niet eens waren over
de samenstelling van het eerste elftal uit tegen Musselkanaal 2. (..)
Het veld Ole een voortdurende bran van rorg.
(..) Visor de zooveelste meal wordt nog eens gewezen
op de slechte toestand van het terrein. Dhr. Kuiper is
van mening het veld te bewerken met een zware rd.
Mocht rolien niet voldoende helpen, den zullen er
mollenvangers aangeschaft worden. T. Broersma zal
nog eens gevraagd worden om molten te vangen. (..)

Onderstaande stand van 22-12-56 laat ether ben dat
S.T.A. weer vrolijk in de eerste klasse B voetbalt. Het
hoe en waarom weten we .et.

sllst. Door
Du
,rom,
modr.o,o,
Dear maakte het
Duldbrockerr der

bra

De legendarische "Koartje Job" had hat al en toe
knap moeilijk.
(..) Dan wordt een opmerking gemaakt dat er tijdens
de wedstrijden zooveel jongens zonder betalen op 't
veld aanwezig zijn. De controle zal hiervan in kennis
gesteld worden om dit in it vervolg zooveel mogelijk to
weren terwift enkele leden meenden wat soepel te
zftn, dear we het nier in hoofdzaak in de toekomst van
moeten hebben. (..)

tot

del2
4E.

Nu Zondag 31 October
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moeten staken. (..)

Vrotnvelijk schoon ars publiekstrekker.
(..) Hij (A. Krijgsveld) zou gaarne vrije toegang hebben voor dames voor alle wedstrijden op het S.T.A.terrain. In Loppersum is dit ook zoo en Net hij Kier
eerder financieel voordeel in dan nadeel, dear dames
over 3 algemeen publiek trekken. (..)

Notulen 30 mei 1940.
(..) Aangezien er N een heele tijd geen vergadering is

gehouden, de laatste op 21 juli 1939, ward de algemeene gedachte gevoeld Bens weer bij elkaar
komen. Alhoewel er door de tijdsomstandigheden in
een heele tijd Net gevoetbald is en dit natuurlijk wel
weer hard noodig is, ward Nest besloten een oefenwedstrijd le houden en daarna de ornliggende clubs
uit to noodigen voor vriendschappeNke wedstrillen
voor beide elftallen. I..)

Jaarverslag over het jaar 1937/35

In dit seinen eindigde S.T.A. 1 op de derde pleats,
terwijI het 2e kampioen weld.

Dhr. Heeg bndankt als voorzitter door de militaire omstandigheden.
Ale nieuwe voorzitter wordt kandidaat gesteld A.
Krijgsveld. En later, op de algemene ledenvergadering, ook ale zodanig aangenomen.
Jaarverslag over het jaar 1939/40.
(..) Het eerste elftal is karnpioen geworden en het
tweede laatste. Ook al door de tijdsomstandigheden
bestond daze afdeeling uit 4 elhallen en wel in de
volgorde zooals ze geftindigd zijn, S.T.A. 1 - Musselkanaal 2 - Nw. Buinen 2 en S.T.A. 2. (..)

Voetbalvereeniging „S.T.A."

Kampieens-elftal 1938 S. TA. 2
Staand Daan v. Oost, Steven Bakker, Dark
Oterdoom, Frans Jager, Herman Perk, scheidsrechter
dhr. Planing, Jan Berends.
Onder Geed 'd Haan, tubbed Heidema, Annie Bon,
Jurren Pijpker, Flip Pals

CONDOS a.s. 8 Sept. M40
A.,..2.-
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(..) Oak het afgelopen Aar is er geen adspirantenelftal

r,62 ,voor atlen2S. de./ (oat am.
laden 2:dor:Itoeura.,!
ee
e.

reetbalselaoan 117 .10-11 gam voor
dc
•
van net en Minna /21than.
plaato21.11. vombal
weareadjnAt een nonnale compadde
Or 21."XE:hr: .Plalon.1
"
mogellik le damn An hebben MI gun* M1
mT4iilM1M1 de pl. Pen. Ter.A,e1.
Ain 011 oud . S.T.A..leden4 Ook U tuni Mum prnmee

in de competitie uitgekomen en denkelijk het nieuwe
seizoen ook niet.
Notulen 17 mead 1939.

(..) Een hartelijk schrijvan van Steven Bakker, c.d. 19
dec. 1938, dot hij ter vervulling van de militaire dienstplicht als lid van S.T.A. bedankt. (..)
(.) In de wedstnjd P.J.C. 2 - S.T.A. 2 op 12 mean LI.
heel Joke Bee zonder geldige redenen niet meegespeeld. Volgens hem zou hij Men zondagmorgen een
bakkerskar (tints) moeten opschilderen. bit wordt
door het bestuur als een uitvlucht, smoes of lets dergelijks gezien en wordt besloten hem per brief een
ernstige vermaning to geven en dat bij herhaling een
slat eel volgen. (..)
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Jaarverslag 1938/39.

Het hveede eindigde op de twee na laatste pleats, het
eerste kwam tot een 4e plaats. In de lauwerkranswedstrijden kreeg men in de finale een nederlaag toner)
en in Farmsum to slikken, votgens de secretaris gelegen in het Nit dat het veld zo slecht was.

de

)",7

"

(..) Alhoewel er verleden jaar werkelijk goad getraind
is, is het dit jaar tech wel wat slecht gegaan en door
het nog wel een poosje geprobeerd is. heel de trainer
wegens de zeal droevige opkomst de zaak wel weer

2„ ,ZZ
In het

7 september 1940
20
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Jaarversiag 1943/44
Het jaarverslag over het jaar 1942/43 is of niet gemaakt of verdwenen, zodat we dit tadvak van de y.u.
S.T.A. afsluiten met het verslag over het jaar 1943/44.

9 maart 1990

5.T.A.-to

- Ter-Ape
(..) Als hoofdschotel kunnen we dan direct beginnen
met een eeresaluut aan onze eers/e elftalspelers to
brengen. Ongeslagen kampioen en eindeljjk dan eens
prornoveren near de reeds zoo lang verwachte derde
klanse der N.V.B. (de K was in die njd verboden, red.,
waarvoor wij behalve enkele technische kleinigheden,
de toezegging al hebben onNangen. (..)

•
4050e0 as.
Note belangr. wedstrijd

Over do trainer fiefs clan lot
(..) Alhoewet er weinig is getraind, kunnen we vaststellen dal de kode training van Dr. Wachters onze
jongens veal goed heel gedaan. Het was dan ook
jammer dat Abe. Wachters de training wegens drukke
werkzaamheden heel moeten staken. (..)
Het aantat laden bedraagt 56, inbegrepen bestuur,
e yelid en de adspiranten.

S,T. A. I - Sladskanaal
AANVANG. 2 UUR
ENTREE GEWOON
Wordt S.T.A.
ZOndag kampioen?
tt'altIrn6̀sn
Z4'.rA
Kaint men °. 99.1 a, 9

Tot zover de period° 1934-1944. De gegevens hobben we weer gehaald nit het vorig jubileumboek.
Tot het jaar 1958 ontbreken notden van vergaderingen of antlers schnftelijke neerslag van de historie.
Wel hebben we een aantal krantenknipsels nit daze
periode, die goed aansluiten bij di/ citaat nit een brief
van de hoer Negen:
(..) In 1945 Iowans de bevrijding en kregen wij contact
met diverse elftallen van het lager dat in Duitsland
was gelegerd. o.a. de BEMIS en de Royal Artillery.
De kas kwam hierdoor op de kluiten; om de 14 dagen
hadden wij een thuiswedstrijd. Wij wonnen wet een
keer, maar in de meeste gevallen kregen wij voor
onze breek. Maar dat was geen bezwaar.

Jaarverslag 1941/42
Het jaarverslag over het jaar 1940/41 ontbreekt, zodat
we vervolgen met het jaar 1941/42.
(..) In dt jaar ward slechts met een elftal aan de competitie deelgenomen. Dit elftal moest na een good
begin echter halverwege de competitie teruggetrokken worden, omdat door het wegblijven van spelers
tegen Meeden en Nieuw Buinen 2 x f 10,- moest woeden betaald. Daarop besloot het bestuur het °dal uit
de competitie terug to trekken.
Bij die clubs in de bunt is dit niet gebeurd, alhoewel
deze ook wel hun moeilijkheden als bandenschearste,
rNsmoeilijkheden en dergelijke gehad ashen hebben.
Het aantal laden bedroeg 13. (..)

augustus 1995
sre—seme
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Spe

In verband met deze slechte gang van taken is het
bestuur overgegaan tot het kweeken van adspiranten
en *ellen we thans plm. 25 laden. Het is de bedoeting
hiermede in een onderlinge competitie nit to kernel
waarvoor reeds de noodige stappen zijn gedaan. De
Bakker. (..)
leiding hiervan berust bij ens IId dhr.

STA Polish Forces 8-6.
Dal de Poleu d
bbe
jk

ashia
zoek

Hat bestuur bestond on de volgende personen:
raa spel

Voorzitter w.n.: F. Vuurboorn
Secretaris: J. Krijgsveld
Pen n j ngm.: H. J. Negen
Commissarissen, S. Bakker en H. van Oost.
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round Op bel S
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r de
ak d
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Ile
punt

blue

beluigcle. °
!kerne slelden beide ploesen!

Notulen 24 juli 1942
(..) De secretaris dealt mete dal er nog twee or)
goode ballen zijn. Dear het op 't ogenblik moellijk is
voetballen to kopen, word) besloten elle moeite to
dean deze zooveel mogelijk to krijgen. (..)
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De lunge G. Heeesga wil ik hier noemen
Als keeper met toekomst valt daze to roomer
Mans Meijer, linksback, is een man van stavast
Wel wat jurisch, maar een faire opruimende gest.

4 augustus 1945
Sport.
De colnpenae de S.T.A.
ti r
S.T.A.Royal Artillery
mOeS door, ginredenTn Trgrl:eall
ar
een edlet, wewvan spgl'a rl: ""'" der
voor slk boler waren den van n"r '"""d
sin o
DT.P. verse.. !net invellers
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r d

7e a rvt ;B .1,,,Z

k?ertk Abeling,

, ejden,
Toortijhe parli) en
zeeld;

ts,A,
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Mertens van achteren en Bennie van voren
Die is als rechtsback als geknipt en geboren,
Links half Bonus Berends, stoere knaap die B.B.
Hij ddnkt bij slecht spel in de payee geen thee,
Jan Wiegers, rechts half en chauvinist als geen ander
Zeer enthousiast, sterk, soepel en schrander
Voor Spekkie applaus op dit clubjubilee
Hij loopt notabene al 15 jaw rnee.

rn" "dn'

era
RIETMATTEN
In dWerse emetingen
weer verk,zbesr

■ r""'"""rre Is. Wed. E. Timmer).*

een ogeoblik later was d ' sla4

Lfld'

n. en

Rutgers en Van der Sluis zijn zeer bruikbaar gebleken
Al hebben ze beiden nog kleine gebreken:
De een heeft geen asem genoeg in zin bast
Dander is to vlug aan de kook, dal is een last.
Smit is nog een van die getrouwen
Die de wit-zwane kleuren omboog weet to houwen,
En tot slot Geen Soar, die de penaltys kraakt
En met Olerdoom, alto doelpunten maakt.

ranr91
kleipoolsardeppelea
dezat„ wgrn de En.
Zinc in de
E TA, sonteer geZ4tatelt tgrdleite;'8
De wedstrijd eindigde In een SCAVER's ZAADDANDEL
Ter,pel.
eJ Overwienine voor

Het publiek stroomde naar Ter Apel. Wij hadden gouden dagen. Een recede van plm. f 600, was heel
gewoon. Dear konden wij lets mee Coen. (..)

27.7-45

Ult eon Interview met S. Bakker:

(a) Zoals al gezegd hebben de wedstrijden tegen de
militairen vlak na de oorlog S.T.A. voor de toenmalige
begrippen kapitalen opgebracht. Dear hebben we
jaren glazier van gonad. (..)

Ploattolijk Nieu

.i4oriettsnlw.4 de... wee

-SOIL

S.T.A. - LIED, op papier gezet ter ere van het 25-jarig
jubileum en tevens vanwege het behaalde aklelingskampioenschap in het seizoen 1943-1944. Richter
onbekend.

Int
ok
de dog

Er zijn oil mijn brein 6 coupletten ontsproten,
Voor zilveren feest van de "S.T.A."-clubgenoten.
lk wench U geluk, edelachtbaar bestuur
Uw club sloeg dit jaar een pracht voetbalfiguur,
Ter-Apel is trots op de wit-zwarte kleuren
Van "S.T.A . , die per voetbal lets schoons deed gebeuren
Met voetbaltechniek earn ze 't leer op de Schoen
En treat° zich loan dit seizoen kampioen.

Nagoje

dn

in

H. Negen van "S.T.A." kapitaal en de rente
Als clubveteraan past hij nu op de cente,
Truk vroeger in 't G.V.B.-ploegverband uit
Trent nu na recettes een glundere
lk zeg U, dat Vuurboom en Krijgsveld een pear
Als waarnemend praeses en clubsecretaris
Die beiden hun mannetjes stonden en staan
En waar de vereniging trots op ken geen.
Van Oost en S. Bakker zijn vaetbalathleten
Die tot Y eindsignaal niet van ophouden weten,
Ale snelle rechtsbuiten en stall staan ze pal
En goochelen phenomenal met de bar,
Dat
niet hun enige belangrijke feiten
Ze zijn ook commissaris met capaciteiten
H. Jagt en J. Lanting verrichten bij keus
Ale elftalcommissie hue work conscientieus.

Arbeldshweeu
LEVRAADD WOMEN

tornoniew

Job Been nag men zeker in den' niet vergeten
Aeon zich van 'n bijzondere teak steeds gekweten
/Ms schrikbewind van niet betalende jeugd
Als kalklijnentrekker in 't bosch een die deugt,
22
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Honkarmten K0. Ha, HE Ho
r.
M!r. Ter "e'
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/. dat het bestuur role „epeltraa,
Ter .Apel en omgeving heat of,
gekoeht voor de spelers 7
2. daa een oud kanon nog weer nienwe
vombalschoenen heel[ aangcschaft 7
3 dater nog voethalsehoenen van on.
grit, ..kraken", omdat nog niet
wijn hetaald 7
4. dat on. medaillekast nog steeds is
ondergedoken, dock dat dc vooraitter hem op k spoor is

W2Tve ' Weciegm hangs
hun
gekeel ol getleelteajk door oor.
5eo^U

el ens

in embhaling•
SeP110ersbe0rif DtletME
Ter.Apel Glees,
glj uw

A47 rnelk 2 liter melk
melk 3/610ter
Pt,
■IllreralCter 3,`"al&V
7950
5 2gr. lam, alroop enz.
gr. nag zeep
07
707 1 el
ErnalverecolgIng ,21Streekle7
BookaPrtek KG 606 •
873 HMV 25 gr. toter
Nang. LedenvergaderIng
Bonkaarten O,
lerranvoggs o4reteM It!
E.'
E..
7../Zga.1,11:VHHH9ItINC le
pet (We,/
r opkoms1 ge:7=r.
7 30 2 rang, leakeerRelen
V 30 100 gr. ehocalede of
X 30 MO gr. chacgnerk"
strikerwerlrea

S. datae spelers van onscerste a=e
en nacht week., aangerien ze nict
, de training verschijnen

6. p lea ts van onderen al tocclenkt, nmar
dot we dear echter graag nor eve`,
voor
sag. 7
7. pat het alloschhui, to klein was,
torn STA rim iaarvergaderinghield,
zo dendemnd was n.l. de °Plc./is, 7
8. dat STA 1 en 2 voor de teat is
Petrocwd
dat dus cen aantal vrouwen ook HO
cen beetle Sta-liefde hebben of —.
10. pat de B.P.M. hlirkhaar cen prod,
boring preeies midden in ons veld
heat geraakt, vngaien er een
RrOle kuil is gevonden
13. pas sommigc spelers het token over.
etvcn. onidat dc cum., in aam
tocht (wear bligen de honnen
lk bout meaanbevolen.)

31 mei 1946

Zoals al gememoreerd is er uit de penode 1944-1958
niets bewaard gebleven voor wat betrett notulen, brieven e.d. Gelukkig hebben we uit doze periode wel
een greet aantal clubbladen, afkomstig 911 het persoonlijk archief van Steven Bakker en een aantal
tetra's en krantenartikelen, zodat we u Loch een good
beeld kunnen geven van die jaren.
De clubbladen van oktober 1946 tot en met januari
1953 yverden gedruld, zodat er duidelijke kopieen van
to maken zijn. De clubbladen van november 1953 tot
en met januari 1956 warden gestencild en waren dus
qua druk ond y jdelijker.1.13 die bladen hebben we de
relevante zaken moeten overtypen.

Impressle, der
Alggnmene Verger/Ming alln

Er wordt gemompeld
dat HeMier Negen nog nooit de prii8
voor aijn gewonnen heat van
de aleclopen wingr heat ontvangeitc
pat aiin tegengandervan plan is hern
winter revanche aan te hieden. De
inzet eel weer een halve liter Mjn.

dere

in tc‘C-TerJ:1"Jt:/laatitaedo:S
dat dit een aardig feestje 541 wordenc
dal het huwelijk van Willem Weishaupt met
Soer net gclukkir

9
,u0 u•
• ....

voodnvaca'rden'itretor7en7gel‘trkkllg
huwelijkshestaarg

den

dat S.T.A.-ers vauk productiever ten
hethuwelijk, d. op het vcerlaalvelkh
de/ MansMeijer nue steeds Z.rwlags
n oelgrimstocht near Oude-Pekela ond rnecrnt;

dam STA

datwii hopcn, dat dit de langste lid
redourd beef,
7:U7!

dat Herman Janssen behalve ccn
de best< chauffeurs, ook cen v. de
hum keepers van Ter-Apes is,
dal hij
onlangs gespeelde oelem
wedstrijd tagsen het eerste en het tweed,
nvoerder van het tweedc rigend,
dat d lack van het eersm in verbena
pat
met ten hIcssure, het, deed het veld m
cerium,
dat Pet. d'Han
a een der grout.
Cliguurlijk althans) danseurs van TecApel
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December 1946.

Clubblad

Writhed maandorgaar, ran de rFoeibalvereuniging „S.T.A.7 - Tee Ape,
Redactie-adrest Dr. J. veleCHTERS - Ter Apel
De Zondagnamiddag wit
p oor de Voetballerl

Onetutdbare tyrannie van
bet zwakke geslacht.
Cr hebben aid in de Mats. tiielsymec
• m voorgeda. mn zeer ernstig
—ad, dat onze .ethallern in gevear
brengr Het is n.l. gebkken, dat het
von...jk ea iailpeOuweiiile clement in
Tc4APel erns ti ge .gingen duct om dc
voctballust tc ondermiinen. Steeds rn«r
ruchten gee er, eat atlerlei spelens
es Zondagsnamiddage gedwong<n
den achter een kinder-wag. a I.pen
zicii gcreed tc mak. voor con of
and. Moor nen voetballer
It.) densparlittic in de bunrt,
Aan deze uitwassen v. het to. al
VCCI te vcr d.rgeworkerdc ferninismc
a c peal en pc. gcsteld m warden
De pleats van de voctballer des Zondegsnanuddags is het voctbalveld.
Deze eischmoct
nadruk door
ie. . NNader
E
an eiinnevclijke
wetter.. ,sreld warden.
AIM tegenwermingen rnomen met P.M
hc -ustheid warden afgovez.. Aileen dan
.11 harmonicurc vcrkeering of
poor de voetheller mo geh I k • 04
toestand zal tulle ideaal als het
jongc mcisic of vrouw met nit:Mende
wanner. en schitterande oonco hear dmbare op h. veld eel gadeslean en can.
mordig
Daan.
rom mermen act door I I

d

—

Adr.nratiwadres

.1 MODERN. KLEDINGIZUIS
blessures, militaire dienst,
3e. Minder .<1 ; het tempo v a n m",
dere sp.,. liar lrcneden dat • van het A. Gf Bul g ing, Ter-Apel
erg id..
Als we dere 3 punten nog <ens ender • Dames- Herenktedmg
de loupe Acme den moat. we eller- • 'Mannlacturen en Contectie
cerst ze.cn, eat Germanium. SIC, Mu,
selkenaal, CECtsterk'zijn, moor ling nice
onversle..n.
Het id« dat-wil .lang niet teeen He.
nocmde konden, heft oh
Earn/Irk
vnetvsel de gerlachten he/seers.,
Men heeft het geprobeerd. het wilde
met goed en mear al re' gat., werd het
Uw adres viler
rnoede noofd in dc schoot
Dit haftnict, cr rnoet v«I beter volgehouden worden,tong.,
..
W 2 heMte de d d, m a re
ook EMI ding nice vergeten Het actuk
is Enslottc met de hardwerkende doon VANKETEAKKEI1411
eetters. Zc ziin niet onverslaanhaer
,,HIDDING"
Als er van begin tot het made snel
hard gewerkt wordt, moeten cr soccerTeleloon III
sen komcn.
eerlrediwile edree Van de levc..,
3c. Penh mct meters take
Mans Mcncr, Bantus Abeling, hehhen
GEBAK
tiles s.
< en Soer hun mihtaire
dienst. Niet ma/ aan re dotn. Athoewel
van cen enkcie gerroppeld word, eat Veer
Mt sport
ecn mei* M de Pekel oak eerdge schuld
heeft. Wet
van wear is 7
Enfin, blessures demzen ook de
bezwaren vats het onder dieno zijn kum .
nen misschien undervangen word..
veer passende kledles !
3e. Minder sts. Dit E het kart,nate punt. OE ken vcrbeterdwordc
On is onze vasc overtuiging- Maar
dearv.r moet er egetraind word.. Het M: M. VAN VEEN
is cen veststeaml fcit dat m«rdere spcOotierstran - .TERAPEL
Icrs aanzienli. minder snel AM den het
Het wires poor elle
vo rie iaar. dlet is absoluut noodtg het .
tempo op to VO1,11. Daervoor is noodig
Schilderswerken
netheid, getadrift tot het etude, aus..
maucr. Hicrvoor meet Acne en regel-

Jan Klein

Kruidenierswarenl,

Fa. Mertens

Overzicht prestaties le elftal.
ten het were wit het Met best. de
Ian tete did Slag op slag wordt verloren,
Er zijn hicrvoor meerdere redenen ann
ie derea.
rdaMs'pet ';thben
ingerien
to On« klassc is aanzienliik sten
daarom gczworm regelmatig des
kmr dan die van het vorig jeAr.
Woensdagsavonds tat half tien komen
Dermanicus - Mueselkanaal - CEC,
ZIC, hcbbcn clftallen die ale zecr stork tr Lc zee hee voigend iaar eu, 4e Uses<
mama worden aengemerkt..
komcn. Wij moose dear nice bit siin.
2e1 Pall met spcicrs. Uitvallcre door
Eangens van bet eerne, trainee, teiti

M

24

o .groote orders

o aleine orders
otter voodi

Au, So. one

pekoe,

Drukkerij Fa. Negen

en nog tens trai en des Zondags
doorscuen, worken, zoo snel spcien als
zoo
mogelijk is, van het begin tot het cinde.
Zit er opl toff
Ook ditwas eer een «AAA..e van
regen, modder awn ist.
Hat veld voor het Westelijk doer was
in ten wear ma « herschapen.
scheidsre«ter was een sergeant-maioor
an de marechaussec,
r prat n
ing nog noonn
i
ce weds.« niet
mette heosJun laten doorgaan.
STA had op de miavoorpleats Joke
Bos als stormram opgesteld. On. Drake
dad /MI ° hers« best en zoowaar wist
oak hij hat vijandclide docl t d bo c .
De vleugei Wanders—Jansen deed het
me« gevaarliike shunt« ontgoad
nod 1, 00r het VISW-doer.
Socr, uit Leiden ove«ekomen, deed
het op dc linkervIcugel ui«tekend
nakteo..
goddoeinont.
In de nist deed zich bet cigenaardi«
fat «or, date own dc achwrt als dc
linkervIeugel klaagden, dui zijte 'vein«
!Dollen kre«n.
Op ten gegeven oogenblik kwam de
3-0voorsprong, d« wit gemakhdith
«rkr«en was, weer in neon«, wen
WOW ophaalde tot 32.
Ee n vrije schen' eater door John Wanders «nom«e,dowcrd in cen donpunt
omgezet. Friror was de ovcrwinning
in veilige haven en hand« en konden de
hccren en «nine zee( dap pcp damns
die de ekmenten getrotscerd hash«,
huiswaarts keeren.

i

S.T.A. II—ORING
Dcmocilijkhetten met peter waren
niet van de Inch[. Het <erste had invalIer noodig en moest aangevuld warden
met prominent« figuren uit het twee«.
Oring ',it'd in gedenten vanuit Odoorn
aan«vo«d mat cen kleinc auto, aangenen dc bus kap« was In verband
hiermede began ale wedstrijd drie kwarlien later. In de. nod konden wij cen
rechtsbuden opxocken.
Enfin, het twee« sped« tenslotte met
cen reserve rechtervieugel. Daze deed
zijn
re best, maar het evenwicht in
het elftal was slot cenigszins vcrbroken. Met goede owed werd «Imp
begonnen in de «Fedi« van het brons
van o. Ter•Apelcr herfstboomen.
Johan Hoge en Johan Durnmer .1ten
gezamenlijk «nig< pr..« nanvallen
op en de Oring-verdediging werd «korte
lid twee liter in de «ran gelepd. (2-01
Ooze backs, Bennie de Boer en Bennie
Oeiman (duo der beide Bennie s) ver•
dedigden goad, vcrwonden echter even-

als de oenterhalf ea«ge ouderdomsgebrek«, waard«r Oring voor de rust nog
de stand «Ink kon make a.
De we rand M de rust, lack den ciak
elks ballet« rouskieurig.
STA had zich «hter na de «st hervonden. Er eat meat Idn en rust in him
sPel. De (lappet, invaller adspirant Ticks
voeht als eon leeuw. Johan Hoge en
Johan Dimon« snot. hun prod tic
p<lictiC voort en het stond al gamy
weer 3-2 in ons «rdeel.
Eat foutje van on. verdediging (3-3)
deed ons «ht.. besluitcn de tanden nog
cens goed op cilia« to =nen.
von w pt kt be
heerseht goaltM. Uit cen van zijn goede
corner s (genomen na aen heftig d ebar
t
g
ht
de pl is an
de bal, kw«, nog een goaltje ter wereld.
Een blunderne ach«r en het was weer
5—« Even rrtOOSICR we nogianden
O p elkaar zetten en wen was het glorieeijk eine« dear.
Onze stemming die na de rust aanzienlijk verbeterd wa5, deal« echter
weer aanmeckelijk wen Week dal STA
«gen Emmer-Gompas ten 9-1 nede
la« tt slikken Ingeg.
Enfin, we hcbbcn cr ons bort-bine maar
on' «drank«
•
De tocht near Zweeloo
en Dalen.
De gezichten van «stuursleden en
ciftalcommisne stonden maar zeer sombar op Zondagmorgen 23 No ember
half tweed.
Het blank, dntet- zoawei van heerste
en twee« diverse ui«al/ers waren.
Gclukkig had onze voliiverigc secres kans gezien tenslotw nog 23 spe
ter clkaar tc krijgcn. Eenigszins
«dr«, maar loch «k nog weer veil
moed, truk men da«op Zuid-Oost
Drenthe in.
Drenthe
lIet was cen ar th« tocht door het
reedswinters« Drentsche land van dc
llondsing !net
ecrbiedwaardige en
vriendclijke dorpskerktes.
let cs«
p wendwc
we in Zcloo uitgidaden,
het twee« met schriner dazes trok verdp near Da«n. Vermelding verdient
nog dat het intene« van de bus word
ongeflcurd mat 2 alkraardigste tang,
dames, die door doverde. inzittenden
tecder" werden verzorgd.
Op Intminiatuur «Gm in Oaten on,
wikkelde ccn aardigestrijd. waarbit
wij tot onze «passing e, op«wassen
Deze hadden
bleken leg« anze
direct echter al gel«. Ili speelden voor
de wind, ma« to de euvel op. On.
voodwede met de iongens van het der«
deden hun utters« beset r«ar hadden
het «teraard ucer monlijk.
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Fa. Wed. H.E. Timmerman
TERAPEL
Me

VOOr

Geschenken
TabakspiMenfabriek

„MEDO" I
Hooldsiraat 12 — Ter-Apel

Beckmann's
Dames- en Heeren Conlectie
MannIacturen
TERAPEL — TELEFOON 86
Room li p Verl
bij den Vakmatt
den word) U viet tele« gesteld.

Ya"rdier'Smc'h'rik

Huoldslreat 98 — Ter.Apel
Sportier gekleed OP 'I odd
Als Neer gekleed op de street
Wij dun ons best voor
Modezaak Croeiger
Hooidstraat 36 — Ter-Apil
Ook in de htekomst
bij ons weer de
Belem Kwalnett
0. H. Steenhuis
_DE WOLBAAID

Bakker Bos
Ow nakker noon Brood
•
Banker en
Echte Grhninger Kook
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„STERRENPARADE".
De herfst zette nu Met Isepaald console
n. Niel wat betreft het weer en niet wat
betreft de opening van het interland-pro
gramma van onze nationals voetbalploeg.
De stolid tussen de ploegen van Denemar.
ken en Nederland, tvvee kleine landen, die
beide (gelukkig) met hand en land het amad
teurisme verdedigen, was eehter van good
gehalte en dat geeft de burger mood, om d
woordcn van de radio-reporter Leo Pagano
to gebruiken.
Wij madden op 21 September dos ..Sterren.
parade-. want de beste spelers van beide
landen trader aan en dal win graag zien of
norm, onze jongens winnen, spreekt
vazetf. Dat is onze nationale trots.
Sa, deze voetbalsterren trekker volle sta.
lions. Maar er zijn ook andere ste[ren in de
voetbalverenigingen. Ook een !Beim ver.
eniging all ons STA. Sterren, die niet zo
schitteren, Met zo tot het publiek spreken.
Met zo voor lot voetlicht tretlen In Min
voethalbestaan. die in de scbaduw van
tle groten leven en, Of in het geheel niet
meer speIen, tit in de lagere elftallen nog
eon balletic Mennen. Maar die evenzeer ecn
estae peiler kunnen vormm en ook Mk.
wins zijn voor hun vereniging. Die met hart
en ziel hun club Men.] en hecht en pal
staan, ook in linden al l het hun vereniging
niet voor tle wind goat. Die steeds weer in
de rtes springen en met nooitverflauwende
energie trachten to behooden oral zij kook
in een lange reeks van jaren mee hebben
opgebouwd. Opgebouwd. Ja zeker, want het
is niet zo, dal joist de spelers, die best ken.
nen voetballen, alleen het fundament van
er) vereniOing zijn. Neer, het zijn ook zij,
die de jongere spelers, all deze de jeugde
elftallen hebben verlaten, ander hun hoede
nemen. Zij, die doze forge spelers over een
inzinking heen helpen. Zij, die deze jonge
knapen. all ze eens boiler hun boekje gaan,
met een pear good gekozen woorden weer
n het zechte spoor brengen. Ook zij, die
n ailer het groene veld steeds door to v.
den MM, waar zij Meld nuttig voor hun veinre.
niging kunnen maker. Ook och sportvrienden, zo zouden wn door kunnen gaan.
Wat zij met de voeten niet konden doer, de
voeten, die hen nict tot stet konden gaan
maken, hebben zij met hun liefde en trouw
jegens /sun vereniging gedam.
0 zeker, dat heeft niet zo tot het publiek
gesprokm en missehien zijn(zij bB . Inn
of achter hun rug wet eens bespot. Zelfs
wet door hen, met wie ze een elftal sa.
men spec Wen en die zij hebben meegevormd
tot een goed voetballer en tot een nuttig
lid voor de maaMehapplj. Dit zal hen on,

twtjfeld pun hebben gedean ale ze het hoorlen. Maar desondanks vervulden of vervuIlen ze, slit, hardnekkig, vastberaden hun
dienende task, totdat hun diensten niet
meernodig vvaren of zijn, OM welke redenen
darn ook.
Die
'''''rVeat'etrcnntgeyen
' erosalout
Z denLl
"°°" ""
Papa, moor is Abe moo?
Jo, dot vruig Mr in do rust van de wed)
sttied STA 2—Emmen zn klnaln kerellje
van n Mar of vare aan zien Pa. Maar ja,
Abe was d'r nail, tenminste Abe Lenstra
nait. Moar dal mog Isom de pet nail drukk'n.
want 2 [aside het de wedstried Melt wonMo
Nee. Abe was d'r nail, moar d'r wazzon
nog meer na g Joa, dizze keer nail ble 't
weide, moar hie 't daarde. Dei knoapen
waadn Zander 't op le zegg'n,
Waark aanwinkel dos veur de straf.
commissie. Nee, jongens. dal Is gain waark
om joen kanwroaden in de Meek le /oaten.
Van kwoajongens kin rnen zuks wet nog es
verwachten, moar van zukke grode ker.
as le binnen, nee, dat haar ik nail docht.
Bestuor zel d'r wet road met waiten en veur
joe hoop ik, oat 't goie les wezen mag.
't Was oars dei eerste Zundag in Septerio
ber 'n belle dog tour STA, h2Ion. Nee g'n
punt, uut
Jonge, jonge1
'0 Ideb dmie
to
le"
ear. tls Jra,,2
best speek'n west hear. Zien knechten
waren moar hail nail weer Onus komm'n.
De jonges haar'n zich d moar oafrimakt
met te zegg'n, dat de vrouluu 't noadje van
de kous wait'n wild hear's.wall
Nob ja, dat wit
'k ook direct wel geleudn,
de doames.
oafdailing is voak knap retest op 't leste
neis. Dei bakker moot dr staark over den.
ken, wui mie verteld, om nou in 2 vervolg
board met wedstrleduutsMagen van STA.
elftaIl'n Moandags op de bakfletse to
zeldn. Den kinn'n de kneehMn oeor donkey
weer thous wee 'n, docht e. 1k docht sans,
dot linkshoetens mg al snel bM de wog wa,
ren, moar
'k heb 't zeker weer mis. Ma,
dot woes[ zo, as men zta nail voethalt, den
het men Mr kook de re
kiek nail op.
Sao, dot zol ik ook nail groag meg, 'n bull
STA-suPPorers zeggen duren, as 'k
van
hour de vinger in de mond stak. want den
son ik 't eerste joar gain stukkie weer
schrtedn veur noon kraande, redelszie, dat
wait se nou den loch we) had zeker.
Mo e. nou alM gekhaid coon op 'n stok.
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kie.jongens. Veur Ater week's terugge
was 0 's aends allemoal Bahlop 't Eloos.
ter. Zerg'n le d'r nou vet, Mt de seinen.
wGapers oak op EPA richt wordn. Helder
Best bedoul ik vanzulfs en gain rooie act,
terlichies, door hebben wie niks aan, want
del binn'n loch deurApend !tenet. is 0 den
nait zo 9 Joa, zbog's ice d'r nou veur. dal
oon secretoaris Zundagsoamentls met de
bhorst veurttut nom . de braivenbusse Boa
kin om wodstriedfortnulienn op do post
le gooien en dat nait ro word. dat e wads
l'n moot tattles do stroallaineer'ns mit bin.
onnlat STA d'r niks van rnoaks het. Oaf.
sprook'n? Moot 90. Tot's volgAde beer.
14LOAS STAVAST.

ben over een tnot tie gymnastiekmat thoeveel
vcrenigingen belAen /In nieM1
Een der owl!. spelende Aden gaf het gmde voorbeeld door aanwerig leru. tharine•
de wer toned], flat hij, hoewel van huffs Mt
Been eSTAnan, rich reeds volop STA.1,1
melt. Dear kunnen de mites. van ooze jon.
Bens ern voorbeeld Gan nemen.
De volgende beer zien we Datum lijk salt
de rest van 1 en 2.
Persounlijk leek het me we! wenselijk
training verpliellt to sten. twie wit bier
St
over het wow, le
volgende duldl at191.
doch Noantler, fan,
behoen
r
el
Sedan loch zoveel
le hebben, dal
ze ohs vanzelfspreltend flit trairdmvuurtje
bastes bijwonen.

S.T.A..SERLIACS
bier nog enkele Ups voor
de komende wellstrijden.
Indies er een STA-Cam/al is afgeslagen
door „mast of overschieten", tore dan. Mt
e direct je positie weer inseems. niet
n akaarten en vooral..... houd de bat in het
tog. Dikwips loch gebeurt het, dal de jon.
Bens terug wandelen..... met het Bauch[
ram eigen doel.
Dit is nalutirhjk tout, want oak al words
dan de ball in de buurt van dere jongens
zij zien het niet en busses dos on.
mogelnk re Baran. Maeda[ „bridles" dan
despelers of het publiek nog wel t maar dan
is het dikwij/s reeds le last en heelt de le.
genpartij de bag reeds weer in sijn lieut.
Bij STA 2 mBen we sages Emmen 4 o.a.
een keer, dat de Emmer keeper de MI lief
vauen, tempt een STA-speler er nog gees
meter van af stand....Helms wandelde
reeds terug en taste niet meet op de MI an
een zeker doelpunt g in g sertoren.
Onder het bovengenoemde positie innemen
wordt natuurl0k vets n, dat alle, ik her.
Mal. alto spelers de togenpartii probates
te beletten Oe bat near de STARelft to bran.
gem Mielvoor. let Mtn op het bekende trap.
je — even Outten strafschopgebled en weer
to op de keeper — want Merin ligt nog
wet eens een kart*.
Ook de beide buitenseelers thanes actin(
mee te erken, bastzormlig even een he,
j e near Moses,want nuitenspeler zijn bete.
ke p t Ste enenrnale niet vast Gan de 100 get
kleefd le zijn.

S.T.A. 2—Emmen I.
Vettl pessimist's keek'n met meedliednde
blikk'n noar tweide, slots de scheidsreekter„aantreden 9 floot. Houveul zol 't
vandoage word, De 0-1 van vettrIge
Zundag teeg'n Hunso lag heur nog zwoar
op de moage. Weer 9-1 ?9
„Noolt ja”, 'wad's de jonges teen's me.
boar en streup'n de mouw'n omhoog en
kick, mstain was de bekencle strledlum
weer. Overeat woar de beetle was, retie Gin
STAmpeler zielt extra sArap.
En of Mader Top van Emmbnou aol
heulde, „Hop Emmen''..me Jon g. Rol,
Meh d'r gain spier van Gan en Moo&
as duvets over 't veld.
Rust niks—niks.
e Straks binrin uutspeuld bin STA",
cad's de pessimist's, mor Mt zollen de re.
serves wet es loafs
Emmen wol den Amnon" hensMn. moar
'tging gloeiend over dime raalze medn de
STAdongens en woarachng, kreeg'n relick hear. Tegen 't ende ktirrelde (IT zowoar
nog sine in 't Emmer Joel rn Mon ArA met
ein goaltje veur. 't zostie nog wet zwalt on.
0s
o te um 't gelukte en noa leste
„flu itien" ken., onze reserves as overwinnoars hem smillechms weer OpElJiViri antler
de boom's.

h':,ZTIZn;r44orsr27,(M,Vg`i.

toef.
Met een 2-1 overwinning zljn ze near Ads
En Helen ooze Amens In bun „nemfarrn
staan.
Het tweeds clftal had salt al een slecht begin
Met lief. 0-1 maakte 11.50 hen in.
ear van SW
De Aadspiranten hidden
bong.
Hearten twee goede !Alen op bun boon.
was 001 het Bevel,
Ook 69 de on
Het werd eon gehjk spel t U snaps het al.
De laatste 2ottrlag in September gin g hjote,
eel'op Mlle hoed.
i°"
SintPen9,
eerste hield stand leggin Plusselkanaal
En ging
trod
met een pUnlje :tan de hash
Emmen a am,
Muls le
Sta 2
De puntjes zits niet men mar Drenthe
(let der. won AI, al en Mt met tien
endann,
Ta, els men wit, dan bun je Men dat het kan.
Het vierde wilds niet ender does,
Met 6-1 kreeg V.B. 3 van katoen.
De A.adsplranten waren helemaal wild
En hebben Emmen A3 bijna gevIld.
Elf meal trilde het Emmer net.
Voor leder* boat werd een pnntje

TRAINING.
Vol vuur stand een 20.1a1 laden j./. Dinsdagavond half negenaangetreden voor de
training. Met veal animo werd er gewerkb
zo bier en dear „kraakte" het nog wet een
beetle, mast Oat zal bij geregeld bezoek oak
wet baler warden.
De T.C. was in tegenslelling met verleden
annen " aanwezig
zelfs met w
ee
fter geruststelling van hun echtgenotelsechSte[
ter de opmerking, dal ze niet actief <Reim.
men).
En nu de opkomst van ons °erste en twee.
de..... Tja, dear onthrak nog. wat aan......
Ons eerste was vertegenwoordigd door R.
Knoop, J. Been en G. Dekker, terwijI van
ons 2e aamvezig warenJ
. PlAkee en J.
Scholma (of stages we je bij het cattle re.
ken en?)
Wear Min de anderen Dinsdagavond half
tVrtZ.V.lelf4thevnleet
Zor"c7.
n
grote voorrecht, Mt we de beschikking heb-
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Stu 2 en 3 zijn vijf October naar
Emmerselmns
Maar kende!) rages Ernmerschans 1en 2
niet aan.
Zes kecr vlong bij Sta 2 en 3 de hal in het

lukte om met een ietwat gehavend elltal pre.
cies op tijd le beannen. Onze legenstanders
waren echter geensnns van plan zich door
one gehavend ploegje in de lures
le laten Mggen. Zij namen dan ook al spoedig de leiding. Dit werd ons loch to gek. Huizing, de enders Klein,Klompmaker,
Bergman etc togen energlek ten aanval.
Twee prachtige corners van Huizing werden
e
in evnveel
doelpunten van Appie Klein om.
gezet. Toen vonden we het welletjes en Bingen rotten. Na half time zouden we er echter van listen. Ons keepertje. Nellie, Brou•
wer zeker ook het paardje, wisten van
geen wiken. Het Paardje began rages het
eind echter ietwat re steigeren en verdween
plotseling near de rechtsbuitenplaats.
fl Nader
Ilk me wij dat hij de eerste doges om
7 uur 's avDods naar bed ging en onmiddel.
testier en de volgende morgen pas om
half 9 wakker merit, zodat het gezIn Keuter
ongekend rustige oldenbeleefde. EOM, wij
hidden stand en onder vreugdegezang kon
me terugtocht, bergafwaarts van de Hoods.
ug, weer warden aanvaard.
Twee wedstrijden) 4 punters. Wat een
learn! Wet een wonderpEee:
eltlat
Allee, walkander
van STA dace het
ons eens a. Het eerste weer dos war het to
doen staat.

En onze voorhoedes werden schaakmat gezVt:

w"'

voetbaleer
Het eerste Meld in Beilen stand,
Jongens, ;Ebben ionic je hart aan een gelijk
spel verpand ?
Het derde ging tenet Desk° gelijk spates,
Hier ilus ook al pinnies dales.
Flee vierde Meet nog ongeslagen.
Willen de mansen van Dokter wachters
weer een kansje wages
De Bedspiranten speelden de eerste wedEn gaven T.E.V.V. met

GI'vdonnkt

en.

Het 4e treedt aan en marcheert yeerwaarts
Twee overwinningen in twee wodstriklen.
Onder een bung-herfstige newel reed het
9de per fiefs near het voormalige aardappel.
veld, waar de Boys uit Valthermond hun
plegen bat le vieren.
Moesten wij het vorig jaar voornoemd veld
over
oiler een zeer wankel, door en door ter.
molmde plank lover een brede „wieke") bereiken• onze voorzitter had zekerheidshalve ecn zmbroek
we
meegenomen • die jaar
bleek dit net nodig. Eongoedige en sportEor cafehouder had een brag over het „daip5
totes aanleggen, waardoor we zonder gevaar
voor ons Even het beloofde land van die
Zondagnamiddag konden bereiken.
De gastheren heten zo fang op zich ' yachter), dot een dreigende bui gelegenheid kreeg
zich le ontlasten toen we joist aan de gang
waren. Torn lief echter ha Ode zien war
het kon. En eat was heel wan die be!
• Back Brongers deal eerst nog een beetle
ongetraind, maar naderhand bleat die tar.
tick geweest te Bin wont logo men veel
over hem speelde. bleek hij onpasseerbaar.
Ons keepertje Meijer verdedigde zijn doel
met schoonheid en allure alsof hij ilk reeds
loran nachos had. in de vnorhoede bestorm.
den Huizing en zijn manners keer op keer de
Valthermondse veste. Aangemoeiligd door

r

Bestuursmedadelingen.
a. De volgende spelers zullen 9 waken
met orgestOd worden, wegens het slat op.
homes zonder opzeggng;
D. v. a Veen, Munnekedijkstr. 15;
K. Banning. Dose 52, Ter-Apelkanaal.
2. Training. Deze wordtweer gehouden
in de gymnastiekzaal van de R.Has, elide, en wel iedere Dinsdagavond, aanvang
8.30 uu, Supporters kunnen hierbij niet
warden toegelaten,
3. Het dat verschillende van onze
spelers nun schoenen nog nice hebben nagekeken. want ea bier en daar komen er
nog splikertjes to voorschijn! Aanvoerders
warden verzocht hierop to wlllen toezien.
Openers en reserves, die bun kampi,
oensmedaille nog oldhebben ontvangen,
kunnen deze bij de secretaris hales.
5. On uitwedstrijden dient Eder zich op
geven onder geliartijdige berating der
buskosten. Pit nettle slat voor de spelers,
reserves en T.C.)leden.
Verloofde's, echtgenote's of meisjes van
de spelers inoeten echter ook vooraf warden
nogegeven. Dit met het Dog op de beschik.
hare plaatsen voor supporters.

onze trouwe supporter en elftalcommissie.
lid Deck de Boer weld het tenslotte 6-1
voor ons. Na afloop werd die gevierd op de
bazar van de Boys, die In bun elute en stamcafe weed gehouden. Deze onverwachte dee,.
name moet Valtherrnond wet zeer herouwd
hebben. Door onze gewiektstheid weed bijna
de gehele inventaris aan prkzen door ons
gewonnen, zotlat we tier alleen met de beide
unter, maar ook met El van geschenken
pIDerk
de Boer had bijna eon echele laza
bij elkaa, weer naar Ter•Apel vertrokken,
alleen aan Valthermond de winst overlatend
van bijna 500 door ono verorberde
Aileen de prachtige milts van de chefkok al- .
dear had die al wet verdiend.
De daarop volgende Zondag tDog het Ode,
ditmaal op een prachtige kruldige October
leg, naar het zo moo) boner op de Hondsrug
gelegen veld van Weerdinge, Prachtig lag
het daar, mart gemakkelnk to bereiken was
het net, hetgeen door een der spelers die
het veld van de verkeerde kant benaderde,
weed and en. Hitkreeg indruk zo
ongeveer door een „Westwall" been to moeten brakes (4 hekken met pakkeldraad
rnoesten gepasseerd warden). Enfin, het ge.

Burgerkike Stan.
Wij wensen oud•speler JOKE HOS en
zijn vrouw ALlE van haete geluk met de
geboorte van bun dochtertje.
DANKBETU/GING.
Lanes deze wee betuig ik mile hartelijke
dank aan bestuorsieden en spelers, die mij
tijdens mIJtt langdurige ziekte bezocht het.
ben.
fit bleef tijdens mils ziekte wet op de
hoogte van jullie prestaties, male tech ben
ik 610, persoonlijk weer op het STA•terrein
aanwezig to kunnen zijn.
lk hoop, dat jullie in deze competitie op
een behoorlijke plants op de ranglijst zullen
eindigen. Jongens, net hem op. Vest mice..
J. BEEN,
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Voor elke look van sport zorgt

Fa. Mertens
voor possentle *luting.

JAN KLEIN, Barnflair
0w adios voor KIWI
DENIERS WAKEN

Madame Kledinghuis
A. G. BUINING, Ter-Apes
Oanies• en Herenkleding
Manulacluten en Conleolie

Zegt het met Bloemen,
moar dan v,Bloemenlmis „De LelieBloemwerken voor iedere gele.
genheid. H. GEERTSEMA,
Llooldstr. 8. Tor-Apo), To. 190

Banhetbakkerij Ridding
Told. 11 I
Bet vertrouwde aches voor de
levering van GEBAK.

Bij ons vindl U
BETERE kwaliteiten

Sportief gekleed op 'I veld
Als Heer gekleed op de strartI

De Twentsche Bank N.V.
gev. to Amsterdam. Kantoor Ter-Apes

K. DOST en Zn., Ter-Apel
Telefoon 88
Uw adres voor 00010'5
(0M. Philips Service).
Slolnrigers, Wasnrachines,
wte en en Ondeidelen.

W6 doer ens best voor U
Modezaak GrOniger
— Ter-Apel
ii001(15iInal 36

tl'aVVM■ en.2'C'lkp°02
e'Wr en
va.
Orto bewaameminge°ere,.

„Het Jagershuis"
MUSSELKANAAL - Telef. 679
De speciaalnak voor SportArtIkelen, ass: Voetballen,
Voetbalschoenen • Medailles.

Hotel Timmer, Ter-Apel
IIET ADM'S 00011
VI: ROAM:RINGER
EN ELLINE PARTIJTJES

WEET U? dot U
S.T.A. Voetbalkouseo
voordeliger koopt bij
Fa. Schomaker, Ter-Apel
ANN roordeliger.
HET HANDELSHUIS
FER•APEL
WINSCHOTEN
STADSKANAAL
Bernalingadvirzex - Annerfecte
Confnilea • Adminielroliea

Acc.kantaar van R. W. Onsfing Jr.
Vlagtwedde—Winselloten
Ter-Apes Lunebroom Bakker Westen.
Hoofdstraat 86, elk. le en 3e Manacle° van de maand van I -12.30 nor

I

Bakker Bos
Uw Bakker voor Brood
BANKET EN
GRONINGER NOSE
Voor kwaliteit en
aparte modellen
Meubelmag. „De Wooing"
Fa. J. VUURBOOM a Zn.
V"'
CII
droog0"

.
levenaverzekering en
Bankzaken

BETER BROOD

Uw aangewezuti adres voor

Vis en Fruit
is
R. DRENTH - Ter-Apes

Hotel „Boschhuis"
7 ILL API :L Telef. 8

BIJ
BAKKER BAKKER

ClubhWS .,S. T. A."

RN, Nowd-Neden.Kunstmeslhandel
KROL 0 Cu., TerLApel,
Eno oud en vent mixed adres voor
de levering van olio soorten
BRANDSTOFFEN

Bioscoop Flora, Ter-Apel
Tehdoon 65
Bezoeki Bio,cooro „Flora"
-re,Apel
Steeds de nieuwate

Café J. B. de Boer

Firma Timmerman

Oosterslrant • Ter.Apel

TER.APEL
•

Ook Uw Café.
GROTE ORDERS
KLEINE ORDERS
.11,3 words ulna door
ons geleverd.

Drukkerli Pa. NEG EN,
............
Dit is onze lens:

bij KERKHOF
de grootsle keus.

ROKERTJE

Sigarenmag. Koos Kuiper
Enorme colleclie Tabaksp9pen.

H. H. Steenhuis
„De Woll,nar.

Dacron? Uw topper

L. DIJKSTRA - Ter-Apel
Hootdstraal 75 - Telef. 171
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'lei nuts vow' Ceschenken

BROOD ., KOEK- EN
BANKEIBAKIICRIJ

•

Fa. Lamfers
TER. APEL, Tel. 74
Quick Voetbalschoenen
Voetballen In alle maim,
Kole- en Enkelbeschermers
Sportsaak BOONS7'Rt4
HELLER - Ter-Apel
llocIdkade 81 • Telefoon 165
verzmg1 ALLE VERZEKERINGEN. Deskundige voorlich•
tin. Prima Maalschappijen.

1949 -1959:
MANSHOLT EN KAMPIOENSCHAP

Clubblad november 1953.
(..) In het kon bedoelen wij dus, dat er meet waardering moet komen. Evengoed van leiding voor tenon,
maar vooral van teden voor kaiding. („)
Bestuursrnectedelingent
Dear de Heer D. Oterdoom bedankte abs Elftalcommissielid, weld de E.C. onvoltallig. Gelukkig echter
bleken er twee personen bereid to zijn zitting to
nomen in de E.G. t.w. de Heron W. Ketelaar (voetballer af) en H. Meandering. Dirk, bedanld voor je medewerking en de twee "nieuwen" hartelijk welkom.
Overschrftvingen zijn aangevraagd door:
A. Geitz van S.T.A. near R.D.M,
J. de Roo van S.T.A. near S.V.P.T.T.
H. Roossien van V.I.A. naar S.T.A.

1952 Staand: Chris We ishaupt, Jan Meijer, Jan
Abeling, Gerard Dekker, Jaap Scholma, Jan Seem
Knielend: Piet Schrik, Jan Gent Holstra, Nanno ens,
Enno Penning, Beaus Serendsen, Appie Smit.

1946 Achter yin,: Jan Geer( Hotstra, Ep Boesing,
Jan Wiegers, Jan Wachters, Jan v/d Veen, Willem
VVeishaupt, Piet 'd Haan, Jo Summer
your: Bennie de Boer, Job Been (keeper), Jo Weishaupt.

Clubblad januari 1954. Een adikel van J. Wachters.
(..) De oolongs gehouden bijeenkomst van le en 2e
elf talspelers mag syrnptomatisch geheten worden
voor de toestand, waarin ooze vereniging momenteel
verkeett. Op doze bijeenkomst was een steer van bijzondere ernst en bezorgdheid voor de toekomst. Van
bestuurszijde was men van mening, dat de zaken niet
der genoeg werden aangepakt, nosh wet betreft
de training, noch wet betreft het wedstrijdspelen
De slamming in onze geode nude club is inderdaad to
Wij moeten uit deze atmosfeer van zelfvoldaanheld, kankerij en het zich zo maar zonder moor willoos overgeven.
Het is beslist niet nodig, dat een te 01501 slag op slag
met meerdero goals verschil veriest, niet orndat men
de capaciteiten niet heeh, neen, alleen ondat men
zich gewillig als schapen ter slachtbank Nat leiden.
(..) Het is voor ons een moeilijk jeer geweest. Wij kunnen zelfs zeggen eigenlijk een ramp*r. Noodlottige
en zeer ernstige ongevallen hebben meerdere van
onze spelers getroffen. Door de deed moesten wij
zelfs twee adspiranten verliezen, Jochie Weishaupt
en Gerard Gerken. (..)
Uit een oproep van de elhalcommissie (E.C.):
(..) Bij het begin van de 2de hell der competitie moot
er toch inderdaad aangepakt worden. Dit gaat natuurlijk niet, abs jullie, ieder voor zich alleen ten aanval
gnat, doch dit meet door samenspel en goede clubgeest tot stand gebracht worden. Door een goad clubgeest en clan vanzelfsprekend je pli g ht kennend abs
Door die clubgeest 00k door to voeren tot
buiten de kalklijnen, ja tot in de gymnastiekzaal van
de R.H.B.S., waar Steven zijn rijd geeft voor de training. (..)

1951/52 Achter Kra, Kees Hazenberg, Henk Kak
sor, Jan Smit, Herman Berends, Huib Loth, Auke
View.
Midden: Auke Naaljer, Gert Bergman,
Voile Salomon v, Veen, Jarke Lubbers, Emmo Meyer,
de doelmab Paul Read.

Clubblad maar( 1954.
De elf talcommissie probeert de manners weer op
scherp to krijgen,
(..)... dear Koning Winter de scepter zwaNde. Het teat
zich thans aanzien, dat het met deze heerschappij nu
gauw gedaan is en de lentezon ons weer near de
sportvelden lokt. Wij willen dan graag een good
getraind elftal binnen de lijnen zien, die de Wit-Zwarte
kleuren krachtig maar fair verdedigen, zodat naast
onze junioren ook de oudere garde in deze tweede
hell van de competitie de wit toont om to winnen.
Vooral onze eerste elftalspelers willen wij tomepent"Laat zien dat het jullie ernst is om de volgende
competitie weer in de nude, vertrouwde omgeving v.d.
derde klasse to mogen starten.t.

Schoolwedstrijden.
In de maand Mei zal weer het jaarlijkse schoolvoetbaltournool om de Dr. Wachters beker worden georganiseerd.
Clubblad mei 1954.
Wat to zeggen van ons Ter Ape Mr zorgenkind,
ons eerste? Wij weten het, men is van goods wills,
men doet zijn best, maar Loch ontbreekt er lets aan.
Jongens van het eerste: Ter Apel moot zijn 3e klasser
behouden! Vecht er voor met hejige geestdrift!
Al to opgewekte klanken kunnen ook Over het 4e elftal
riot voortgebracht worden. Dit althans voor war betreft de wedstrijd tegen Encase Boys. Tegen de wind
inspelend voor de rust werd de stand gelijk gehouden.
Wij hadden dus alto reden om met sen zonnig optimisme de Meade Meth tegemoet to nen. Melees, het
liep wat tegen. Wij misten enige fraaie kansen, de
tegenpartij scoorde. Dlt was velar enkele sealers het
sein om het billfte er bij neer to leggen. Het gesnalg
was. dat eon wedstrijd de nog tang niet verloren was,
reeds roan gewonnen werd gegeven. Dat was mis,
volkomen mis. De stemming was deardoor volkomen
bedorven. Zelfs Hans Geensemais zonnig humour,
het koele, geode bier in het Encase parochiehuis en
het aardige plaatsellike Yscomeisje konden hierin
geen verbetering brengen. Jongens, laat At in hemelsnaam nooit weer gebeuren! Dat was werkelijk
nen aanfluiting van onze goede, erechtige vombalSPOrt.

1955 Bo yen F Arends, Henny Schotte, Puc
Grooten, Jan Schipper, Jan Wachters, Hans 095.
Joop Hills, Apple Meiering.
Onder Coes Wagt, Jan Jansen, Schulte, Albert Brouwer.

In ditzelfde Mar werd een veterenenwedstrijd tegen
Firitenbrock gespeeld met de volgende seders: Fokko
Vuurboom, Joke en Bennie Bos, Spekkie, Jan Klein,
Jan Wachters, Mans van Oost, Helmer Negen, Derk
Oterdoom, Steenbergen en smit.
De wedstrijd word verloren met 2-3.

Keen, dan het vijkle! Het is nog geen wunderteam,
maar het is hard op wog dit to worden.
Achtereenvolgens warden wedstrijden gespeeld in
\ Mahe, Emmerschans, Veenoord en in eigen huffs. Er
is door dit elftal dear aan de Hondsrug gevoetbald dal
het sen acrd had. Men verloor, speelde gelijk, won.
Men waste zich in cell geput water, to midden van al
de flora en fauna die het Drente landschap in dit jaargetijde oplevert.

Op 11 April 1954 ging de wedstrijd tegen Musselkanaal met 0-2 verloren.
(..) als men zo tangs de lijn stoat en men teat zijn blik
over het speelvelS geen tijdens sen wedstrijd, dan
blijkt maar al to vaak dot er sealers zijn die de club
naarnwoordelijk opvatten en haar &omen zoals ze
hear uitspreken nl. STA en ze steer dan ook inderdead wear ze steer. I..)

Men rook de geur van de lento, maar ook van het vee
in de schuur waar men zich omkleedde. Men was
gel ukkig!
Keeper Schulte verdedigde zijn doe/ met eon bravour,
waarop Leo Halle jaloers kan zijn. Katlie Jansen, de
stoere en trapvaste back. rijp voor sen hoger eta!,
hardwerkende, goad duellerende jongens als Brouwer, Hazenberg, Puck Grooten, letje" en V. de Veen
in de verdediging. Voor, voetbaldwergen als Meijering, Verstappen, pittige voetballers Ma Kees Wagt en
verder nog Hans Boa plotseling uit de dienst opgedoken als snelle doortastende figuur. Het goat niet altijd
100 90. Maar de goede wit is er en de tegenpanij krijgt
menige harde noot to kraken! (J. W.) (..)

(..) "Zo, dat is voor de bakker." Ja, inderdaad STA 2
jullie hebben het klaar gespeeld. Ondanks het reit dal
het elttal deze competitie nagel eons gewijzigd in het
veld moest karma bent jullie plants in de eerste kMsse behouden. (..)
L.) Het Bestuur heeft gemeend de zoiremmanden
een "echte" trainer to moeten aannemen en prijst zich
derhalve gelukkig dat ze met ingang van 1 Juni de
Hoer Hogenbirk bereid heeft gevonden deze training,
sen avond per week op zich to nemen.
Clubblad juni 1954.
"Zo, de cornpelitie 1953-'54 zit er weer op", zeiden
onze jongens van het eerste na atloop van de wedstrijd tegen Beilen en in dezelfde geest spraken onze
tweeds elftalspelers, teen tegen Emmen 4, met sen
gehavend elftal, de scheldsrechter voor de laatste
keen fleet. En deze uitspraak ken men ook heron bij
de jongens van onze derde, toen na sen extra wedstrijd tegen Valthermond 3 het kampioenschap eon
fait was.(..)
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Financieel overzicht seizoen 1953/54:
Ontvangsten
Contributie
Materiaal en terrein
Donatie
Adv. kostenidrukw.
Recette
Vermak. belasting
Buskosten supp.
Bond en scheidsr.
Inleggeld
Alg. onkosten
Rijwielen
Training
Souring
Spodkeuring
Buskosten
Buskosten
Trainingsfonds
Clubavonden
Diversen
Diversen

B-juniores klasse A:
C.E.C., Emmen, S.T.A., Titan, Valthermond, Weerdinge, Zwartemeer

Uitgaven

f 669,57
f 274,24

Klasse B:
Emmen B2, Hunso, S.T.A. B2, T.E.V.V., Valthermond
B2, V.B., Zwartemeer B2.

f 270.f 352,03
f 2897,63
f 444,49
f

165,-

f

29,-

f

95,-

f

30,-

Samenstelling bestuur: J. Wachters, H. Meendering,
J. Been 18zn., S. Bakker. J. Been Jzn., L Berendsen,
H. Geertsema en H. Negen.

1 514,30
f 1408,92

f

Ook hadden wig nog de beschikking over een schrift
met daarin de opstellingen van de elftallen zoals die
werden gemaakt door de Technische Commissie. Dit
schrift bevat de opstellingen vanaf 21 court 1954 tot
en met 4 september 1955.
Om u een indruk to geven welke mensen in die tijd bij
S.T.A. voetbalden, hebben we een zondag uitgekozen waarop atle e/ftallen speelden, nl. 19 september
1954.

99,50

f 345,64
f 1504,70
f

46,45
f

66,06

f

134,56

f 476,70

Op 19 september 1954 speelden de elftallen met
de volgende spelers:

Onze veteranen
Onze veteranen trokken voor enige weken terug over
de grens om to trachten in Rutenbrock revanche to
nemen voor de indertijd in Ter Apel geleden nederlaag.
Von: de voile honderd procent zijn ooze oudjes Merin
Net geslaagd, maar loch word een eervol resultant
bereikt.
Teen de scheidsrechter het einde aankondigde was
de stand nog dubbel blank. Geen doelpunten dus,
maar we zweten. Maar ja, na afloop is de droge keel
gesmeerd! Het bier was weer best, beweerden de
veteranen en zij kunnen het weten!

S.T.A. 1 in de thuiswedstrijd tegen Eext 1 - uitslag
2-0:
B. Hulsing - A. Huizing - G. Dekker - P. d'Haan - J.
Scholma - A. Berendsen - M. Scholte - A. Smit Hooisma - Boerma - Been
Res.: J. Smit - Leiders: Bos/Geertsema
S.T.A. 2 in de uitwedstrijd tegen Emmerschans slag 6-0:
J. van Wijk - N. Bos - S. Bakker - C. Weishaupt - H.
Loth -J. Jansen - J. Lubbers - H. Klompmakers - J.
Vos - W. Hofstra - G. Soer.
Res.: W. Rubbers - Leiders: W. Ketelaar/H. Geertsema.

Beslissingswedstrijd S.T.A. 3 - Valthermond 3 4-1.

S.T.A. 3 in de uitwedstrijd tegen T.E.V.V. - uitslag 5-2.
E. Penning - J. Klompmakers - S. van Veen - G.
Funck -H. Bos - A. Kuipers - G. Emming - H. Meljering - C. Wagt - Berendsen - H. Huizing.
Res.: H. Scholte - Leiden J. Been.

Clubblad augustus 1954.
Competitie-indefing 1954-1955.
KN.V.B. Noord IIIC:
Bellen, C.E.C., Eext, Encase Boys, Dedemsvaart,
Musselkanaal, Holder Boys, S.T.A., Titan, GermaniCuS.

S.T.A. 4 in de uitwedstrijd tegen Emmerschans 3 - uitslag 8-2.
E. Meijer - L. Bos - J. Pompstra - E. Luring Bergman - L Raad - Schippers - J. van Stappen H. Keizer - A. Meijering - H. Tieben.
Res.: Bodeker - F. Arends - Leiden H. Geensema.

Afdeling Drenthe Zuidelijke afdeling;
1e klasse:
Emmen 4, Emmerschans, Hunso, N.A.B.2, K.S.C.2,
Schoonebeek, S.T.A. 2, S.V.B.O., Valther Boys,
V.H.C.

S.T.A. A in de uitwedstrijd tegen T.E.V.V. A - uitslag
6-0:
B. Schnieders - A. Naaijer - W. Keizer - N. Loth - H.
Pragt - C. Mensing G. Brummer - J. Hotkamp - R.
Elting -J. Hille - T. Naaijer.
Res.: U. Slimback - J. H. Tiben Leider: J. Been

2e klasse B:
C.E.C. 3, Emmerschans 2, Hunso 2, S.T.A. 3,
S.V.B.C. 2, T.E.V.V. 2, Titan 2, Valthermond 2, V.B.,
Weerdinge 2.
3e Masse A:
Emmerschans 3, S.T.A. 4, S.V.B.O. 2, Titan 3,
Valthermond 3, V.B. 2, Weerdinge 3.

S.T.A. El in de uitwedstrijd tegen Zwartemeer B1 uitslag 8-2
J. Pijpker - A. Schrik - J. Heller - L. Gerdes - J.
Coenraads - J. Tienk - H. Wolters - H. Heidema - H.
Kroeze - H. Terkman - L. van Veen.
Res.: E. de Roo - T. Ekelhof Leider: G. Klein

A-juniores klasse D:
C.E.C. A2, Emmen A3, S.T.A., S.V.B.C., T.E.V.V.,
Titan A2, Valthermond A2, V.B.
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(..) Het is natuurlijk heel gemakkelijk om een witte
blouse aan to schaffen en een zwart broekje. Maar
S.T.A.-mensen, west u wel dat er Pet een elftal press gelijk gekleed is? De een heett een vaal-grijs
broekje, de ander een donker-roodbruin broekje aan
tennik er zelfs enkele rondlopen met een wine bias op
de kanten (is dat misschien om op le vallen ?). Ook
het shirt is nogal Bens verschillend (soms cells met de
modder van de vorige week er nog aan), om over de
kousen maar niet to spreken.
(Naschrift redactie, Inderdaad. En willen de spelers
dan ook regelmatig de schoenen controleren? Wij
zagen tl. Zondag weer verschillende schoenen, wearvan de dopjes niet in orde waren en het leer allesbehalve soepel.) (..)
S.T.A. A2 1956
??, Conte Mensing.
Achterste ny: Jeep
Middelste rit Jurjen Papker, Herman (Otto) Steenhuis,
Kroeze, Arie Schrik, Adolf Schlimbach, Geed Klein
(leider).
Voorste ta, Gerard Drummer, Fennard Arends, Tappet, van Veen (?), Rein( Kram.
S.T.A. 62 in de uitwedstrijd tegen Zwartemeer B2 uitslag 3-1
J. Bolts - R. Kram - L. Hoezen - A. Klein - E. Bovinge H. Klein - H. Penning - H. Schomaker - F. Delman - D.
Boerma - B. Heller.
Klein.
Res.: H. Steenhuis - A. Hofkamp Leiden

a

Een drietal opmerkingerk
1. Uit 7 wedstrijden 2 pollen gehaald. Kan slechter.
2. Er was een drool gebrek aan !eiders.
3. Er waren elk weekend slechts 1 of 2 thuiswedstrijden.
4. STA 2, STA 4, STA 61 en STA B2 reisden samen
fret de bus.
De elftallen warden onderweg op de goede plek afgezet.
Op de terugreis gebeorde hetzelfde in omgekeerde
volgorde.

Dalen - S.T.A. 1960
F Arends, H. Herbers, H. Soot, L.
Staand
Gerdes, F. v. Riezen, H. Hake.
Zittend: H. Heising, P. Hotstra, J. Heller, A. Schrik, E.
Meandering.
Clubbled november 1954.
(..) Enige tijd geleden had ik het voorrecht de wedsrrijd V.K.W.-S.T.A. te zien. Voor de rust was het een
beste wedstrijd met dikwids zeer goede combinaties.
Toen zagen we een 'open . spel met verrassingen.
Door hard werken kon S.T.A. een verdiende 3-1 voorsprong nemen alvorens er word gerust.
Wie teen dacht dal words een gemakkelijke overwinning voor S.T.A., kwam al gauw heel bedrogen ad,
want na de rust speelde ooze ploeg lang zo geed niet
meet de tut was er kennelijk een beetje ult.
V.K nam langzaam maar zeker het initiatief over
en wisl de achlerstand in te lopen, ja zelfs to verandaren in een voorsprong van twee doelpunten nl. 5-3.
S.T.A. echter geraakte er steeds slechter "In", temeer
daar een onverkwikkelijke geschiedenis tussen ooze
keeper en de V.K.W.-inidvoor de nog overgebleven
concentratie helemaal deed verdwijnen. Toen de
scheidsrechter voor de laatste keer (loot, was de
stemming binnen en buiten de lijnen dan ook niet
moor coals ze moest zijn.
Na afloop hoorde ik van enkele Ter-Apelersi"De
scheidsrechter heeft ons de wedstrijd verpoedeld."
Nee Helen, zo ligt rn.i. de zaak niet helemaal. Volgens mij hebben de spelers de grootste four gemaakt
door na de rust to denken wat can ons gebeuren met
3-1, we maken nog vlug even een doelpunt er bij en
de zaak is gezonci. L1 J. B.

Clubblad October 1954.
(..) Tijdens de vergadering van de Bazarcommissie
met de medewerkers en -werksters op Maandag 20
September 1954 wend er veal gesproken, maar ook
veal besloten en geregeld.
En loch, toch was dit voor ons en voor velen met ons
niet het hoogtepunt van de avond.
Dat kwam teen de voorzitter van S.T.A., dokler Wachtars, het woord vrbeg aan de voorzitter van de Bazarcommissie Steven Bakker en natuurlijk verkreeg,
alhoewel wij er van overtuigd zijn, dat dit der zo vlot
door Steven was verleend als hij de juiste bedoeling
had geweten.
Wij voelden als het ware aan dat er lets bijzonders in
de lucht hing, alhoewel ook wij geheel onwetend
waren.
Aan Steven Bakker, de harde worker, de spil waarom
de laatsle ten jaren bij S.T.A. alles draaide en perfect
draaide, secretaris, jeugdtrainer, leider van de zaaltraining voor seniores, redadeur van het clubblad, M
noem maar op wat niet, benoemd als ere-lid bij con
afscheld als secretaris tijdens de laatst gehouden
jaarvergadering, zoo de aan het erelidmaatschap verbonden gouden speId worden uitgereikt. (..)
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Clubblad januali 1955.
(,.) Wij hebben dit jaar deze velden achter de FCB.S.
sas een waar paradijs Nen verrijzen op een
mooisle van ons prachtige dorp. Hopenlijk duurt
het niet al te lang meer, voordat wij daar, in deze
groan heerlijkheid kunnen ronddartelen.
Een ding vervult ons echter met zorg. Hoewel wij nl.
gehoord hebben, dat het in de bedoeling ligt, op deze
velden kleedkamers te bouwen, hebben wij de voorbereirEngen hiedoe nog Net kunnen waarnemen. Het
zou ons echter erg spijten, indien er geen middelen
gevonden konden worden, waardoor een ev. bouw
voorlopig zou unbliWen. Het lijkt ons nl. van vitae!
belang - in de letterlijke betekenis v.h. woord - voor de
volksgezondhetd, dat er op dit prachtige terreinencomplex een kleedkamer komt; immers deze velden
lIggen er in de eerste pleats voor de volksgezondheid.
Flnancieel rendabel zal dit terreinencomplex natuudijk
nlet kunnen warden gemaakt. Indien er nu geen
kleedgelegenheden komen zal de huldige toestand
gehandhaald moeten blijven. De spelers kleden zich
nu thuis om, t Olsen in een dikke jas behold naar het
veld, trekken dear deze jas uit en beginners to spelen,
om ass goede S T.A.'ers daarbij heerlijk to geen transpIreren. Met een bezweet lichaam moat men eerst "de
rust" buiten staan - weer of geen weer - om dear het
kopie thee te drinken mitsgaders dear de goedbedoelde maar zo weinig tachrotte oritieken v.d. supporters
aan to Koren. Om vervolgens na afloop der wedstrijd
Met een bezweet lichaam weer op de tiers te stappen
en een vaak nog zeer koude tocht te maken naar een
wet brommerige echtgenote of moeder vanwege de
1 schone" kleding die ze weer thuis krijgt.
Het spreekt vanzelf, dat een goede kleedgelegenheid
met een goede wasinrichting hierin een grote verbetering kan brengen.
We zeiden reeds dat we verlangend naar de meuwe
velden sitzagen. Het oude veld is zeer slecht, zodat
de vaak gebruilde grap "dan maken we er een aardappelveld van" eigenlijk geen zin heats, want het is
reeds een aardappeiveld.
De oorzaken? Het is maar al to zeer een felt dat Jong
en oud hier in Ter Apel er gebruik van maakt. Het
heeft natuurlijk onder de gegeven omstandigheden
weinig zin een bedrag uit to trekken voor verbetering
van dit remain. Vroeger was dit veld reeds een der
slechtsten sit de omgeving. U moot er nu Bens na eon
regenbui komen!

Het Bestuur was dus genoodzaakt om to zien naar
een andere trainer en vond deze M de persoon van
de Neer Van Buren leen oud-Achillesspeler so Achilles' glorietijd '39).
Clubblad januan 1956.

(.4 Een nieuw jaar ligt voor ons! Een jaar dat begint
op een tijdstip waarop vooral ons eerste eIttal zich wel
in een zeer slechte positie bevindt.
Als u de ranglijst ziet en roept bij u zelf de zeer slechle resultaten van wedstrijden, als bije. lagers Titan en
Valthermond In de herinnering terug, dan is dit gender
meer we! duidelijk: "Jongens, het MOET enders, zo
kan het niet langern
Ons STA uit Ter Apel op de onderste plaats? Brrrr....
dat kan niet en dot mag niet. Hier moeten we zo snel
mogelijk at, dit albal moot near boven. (,.)
S.T.A. besting 1956-1957:
Voorzitter
J. Wachters
K Meandering
Secretaris:
Penningm.:
J. Been Pzn.
Leden:
L Berendsen, H. Geertsema,
S. Bakker.

Duit,

Technische Commissie:
ER.v.d. Sluis, R. Husers, J. Bruintjes, H. Duit, J.
Schipper.
Jeugdcommissie:
W. Weishaupt, H. Geertsema,
Brongers.

Geitz, G. Klein, A.

In het seizoen 1956-1957 degradeed het 1e elftal
near de ae klasse KNVB.
We gaan door met de geschiedens van de vereniging
in het jaar 1958. De notulen dateren van 17 maart
1958 en wel van een bestuursvergadering in cafe
Deiman, Stationstreat.
Aanwezig op deze vergadering waren de volgende
bestuursleden:
Voomitter
J. Wachters
Secreted.
H. Meandering
Penningm.:
J. Been
Lenten:
S. Bakker, Weinans,
Breider, R.
Husers, H. Geertsema, L Berendsen,
H. H. Scholte.

Met het le elftal gaat het de laatste tijd tamelijk goad.
Het 2-backs, 2 kanthaltsysteem wordt aardig goed
toegepast. Vooral het dekkingssysteem gaat beter.
Met de lagere elftallen gaat het niet zo best. Vooral
het 2e octal kan werkelijk antlers. ook daar zal het
stoppersysteem zeer positief moeten worden doorgevoerd. (..) J. Wachters

(..) In verband met de op 30 april to houden festiviteiten heeft S.T.A. van de Oranjevereniging weer het verzoek gekregen die middag een wedstrijd tegen 't
Klooster te spelen.
Pan Sit verzoek zal worden voldaan temeer daar deze
wedstrijd financieel, bij goede weersomstandigheden,
ook nog aardig is vow de kas. (..)

Clubblad juni 1955.
(..) Hoewel wij gehoopt hadden ook dit jaar weer de
beschikking to krijgen over oefenmeester Frans
Hogenbirk heed dit niet zo mogen zijn. Frans zelf had
wet graag gewild, maar omstandigheden buiten zijn
vorantwoordelijkheid liggend, noopten hem, alsnog
weer terug to komen op zijn besluit ook dit jaw weer
din machtig stemgeluid door het bos te laten galmen.
Wij zik) Frans veel dank verschuldigd. Hij Loch voerde
bq ons het stopperspilsysteem in en maakte van een
armetierig, immer aan de stead bengelend eftal, een
behoorlijke middel-mootclub.
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WEO-STA (1-1)
S.T.A. Statue niet slecht in de promotiecompetitie. In
de uifteedstrijd tegen WEE) uit Woldendorp ward een
1-1 gelijk spel bereikt, na met 1-0 to hebben voorgestaan. De eerste helft gaf een veldrneerderheld van
de onzen, war dart ook in een 1-0 voorsprong werd
uitgedrukt. Dit doelpunt werd gescoord door Hake. Na
de thee wisten de gastheren uit een strafschop, vetoorzaakt door hands van rechtsback Schulte, de partijen op gelijke 0001 /n brengen. Hoewel beide port/en
nog wel kansen kregen om in deze score verandering
te brengen, blest het 1-1, ha/goon wel de juiste bobring was, die beide par/eon toekwam. (A. de V.)
S.T.A. - Ommen (2-2)
In de en/Ste helft was S.T.A. duidelijk de betere ploeg.
Good samenspelend trokken de gastheren op near
het doe! van de tegenstanders. maar de wog soar het
net block moeilijk te vinden. Nadat Hake een strafschop had gemist, gaf Boerma zijn ploeg de biding
en even later maakte dezelfde speler uit een strafschop het 2e doelpunt, zodal S.T.A. met een 2-0
voorsprong kon gaan rusten. Na de rust seam echter
de to/ale ineenstorting. Eerst maakte de reChtsbuiten
van Ommen er 2-1 van en 10 minuten later school de
middenvoor uit een corner de gelijkmaker in het net.
De rest van de wedstrijd was maar een droevige vertoning, zodat de tOeSChOuwerS onvoldaan het veld
afgingen. (A. de V.)

Een Ter Apelse aangelegenheid. Koninginnefeest
medico 1959. S.T.A. • 't Wooster 30 aprit.
Het S.T.A.-tearn vl.n.r.: H. Hake, H. Kuyem, H Heising, J. Heller, E. Meendering, B. Bos, P. Hotstra, F.
v. Rieben, L. Gerdes, H. Smil,J. Been
Kloosteoteam A. Stigler, M Egberts, J.
%atter, F. ter Arket, H. Me/nee, G. Timpener, Frn
Kamst, G. Willerns, R. Visser, W. Ho/or/a, G. Visser,
P. Niemeijer (res.).
door het 40-jarig jubileum worden de nodige voodooreidingen getroffen.
(..) Dear het Draaimolencabaret op 17 januari 1959
het jubileumfeest zal verzorgen, werd de arbeidsovereenkomst getekend en teruggezonden.(..)

V.V.K. S.T.A. (5-0)
Het leek er in het begin helemaal niet op dat we doze
wedstrijd met zulke torso cijfers zouden verliezen. De
eerste helft ging gelijk op. Van beide kanten warder
aardige aanvallen opgezet, maar de afwerking lied wel
wad te wensen over. Midvoor Sloots zorgde ervoor dat
de thuisclub met een 1-0 voorsprong kon gaan rusten.
Na de rust was S.T.A. echter geheel van de kaart.
Rechtsbinnen Mulder maakte 0/no/St 2-0 van. Toen
zag iedereen dot S.T.A. door de knieen ging. Sloots
zorgde voor 3-0. Mulder voor 4-0 en vlak voor 9)0 was
het nogmaals Sloots die de roos trot (5-0). (A. de V.)

Een kampioenschap in het jubileumjaar lifid op 9 apdl al
vritwel zeker:
(.4 Het programma wordt hiema Opg0Steld Na de wedstrijd soar Dolman omkleden en vandaar met een bus
met de rnuziekauto voorop door het dorp, daarna near
B. de Boer wear om 7 uur een diner gegeven zal worden, vandaar near Joh. ten Hove voor de receptie. (..)

S.T.A. • V.V.K. (2-2)
Deze wedstrijd begon hoopvol. S.T.A. had aanvankelijk een licht veldoverwicht maar wist Oil pas na 20
minuten door een doelpunt van Boerma tot uitdrukking to brengen. 1-0 was ook de rusts/and. Een kwartier na de hervatting bracht rechtsbinnen Mulder van
de gas/on de stand in evenwicht. Vijf minuten voor Old
leek 50/ 0/ STA de overwinning in zfin oak had, want
Boerma maakte uit een penally er 2-1 van. Enkele
seconden voor het aide was het echter midvoor
Sloots die met een prachtig schot de puntenverdeling
tot stand bracht. (A. de V)

Het kampioenschap wordt in dat jaar inderdaad
behaald, maar de lelbegeerde promo/re near de 3e
klasse KNOB werd niet bereikt. S.T.A. moos/ In eon
nacompetitie met W.ED.. Ommen en V.V.K. uitmaken wie zou promoveren.
De wedstrijd STA-Emmerschans kwam ook niet in
aanmerking tem een schoonheidsprijo Ook nu was
een doelpunt, gescoord door aanvoerder Van Veen,
gond voor de overwinning.....en voor het kampioenschap!
Slechts een keer ontstond voor ons duel een hachelijke situatie, maar gelukkig kwam de peal onze keeper
te hulp. Door nervous aanvalsspel en slecht schieten
bleef de zege boperkt tot 1-0, waar we echter dubbel
en dwars tevreden mee waren.
Na doze wedstrijd werd per touringcar een rondrit door
het dorp gemaald, waar overal enthousiast gezwaaid
en gejuicht word. Hierna dineerden bestuur en spelers
bij Benny de Boer.
's Au Beds word er eon receptie gehouden in Hotel
Timmer, wear men werd bedolven under bloemen en
ook over de belangstelling was riot /c klagen. Al met
al was het een gezellige avond waaraan velen met
genoegen zullen terugdenken.

0/omen. STA (5-0)
Een moor spannende don mooie wedstrijd vol verrassingen. Een dekkingsfout in onze verdediging stelde
de rechtsbinnen van de lhuisclub in stoat Onhoudbaar
to doelpunten. Vijf minuten voor de rust was het
Boerma die met een bekeken schot er 1-1 van maakte. Na de rust leek STA geheel door de knieen in
gaan. Eerst scoorde de rechtshalf (2 - 1). Sit een strafschop verdween no. 3 in het net en even later was het
de middenvoor die er 4-1 van maakte. Heel verrassend kwam STA echter terug, mode omdat Ommen in
de verdediging ging. Binnen 8 minuten hadden Boeron

ma en Heller voor 4-3 gezorgd. Een verdedigingsfout
was echter de oorzaak dat Ommen uitliep tot 5-3.
Boerma maakte er nog wel 5-4 van. maar meer lieten
de gastheren niet toe. (A. de VI

Onze A's
...werden aan 't eind der competitie wakker en het elftal kwam meteen beter voor de deg. Jammer dat de
competitie niet !anger was he, toekomstig STA.
De seriewedstrijden in Musselkanaal werden bezocht
en brutaalweg namen ze maar even de 2e prijs mee
om enige woken later in Winschoten eveneens prima
voor de dag to komen.
Goed zo jongens, dat is tenminste weer voor elkaar
en nu in augustus ook nog eons het beste beentje
voor bij jullie eigen toernooi.

S.T.A. W.E.O (1-2)
Een wedstrijd om maar zo gauw mogelijk to vergeten.
Er werd aan beide kanten zeer slordig gespeeld en
goede aanvallen waren schaars. In het begin was
STA lets sterker, maar de ruststand was loch 0-0.
Een kwartier na de rust zorgde Heller voor 1-0.
Twintig minuten voor tijd was het linksbinnen Leeraar
die voor 1-1 zorgde. Tien minuten later was het
dezelfde speler die de stand op 1-2 bracht. Even later
school Boerma een strafschop hoog over. S.T.A. was
de rest van de wedstrijd machteloos.
Net is jammer dat we de 3e klasse niet hebben
gehaald, maar het zat er echt niet in. Laat iedereen
sportief zijn en de spelers hiervan niet de schuld
geven.
Ze hebben stuk voor stuk hun best gedaan en we
hopen dat STA volgend jaar de promotiecompetitie
nog flees over wag doen.
(A. de V.)

Onze B's
...gingen naar Nw. Buinen en kwarnen met een mooie
lauwenak aandragen als 2e prijs. In Winschoten bleken jullie capaciteiten echter nog niet groot genoeg
om mee to kunnen doer.
Over het algemeen is de aanleg er wel maar de lengte er nog niet. Een stuk roggebrood extra nemen,jongens.
Wist U?
- dat de junioren dit jaar 22 wedstrijden gespeeld hebben?
- dal deco in 22 wedstrijden 102 doelpunten hebben
gescoord?
- dat de midvoor dear 45 van gemaakt heeft?
- dat er dan nog mensen zijn, die zeggen, dat ze bij
STA geen goals kunnen maken?
In het seizoen 1959-1960 word meegedaan met 3
seniorenelftallen, 3 A-elftallen en 3 B-elftallen.
S.T.A. 1 was ingedeeld in de 4e klasse E met de volgentle verenigingen: Emmerschans, Gasselternijaeon, Gieten, Oring, Rolder Boys, S.V.B.C., S.V.B.O.,
Titan en Weerdinge.
Baden.
Enige Mren geleden verhuisde de sport van Ter-Apel
naar een nieuw sportveldencomplex n.l. het
Gemeentelijk Sportpark, een heal aangelegd complex, maar wat toen helaas nog niet of was.
Nu zijn we inmiddels reeds enige jaren met once
diverse spoden, gebruikers geworden van deze terreinen en nog...nog helaas....is dit sportpark niet af.
Geen vlaggemast, geen controle-ingang, geen fiefsencontrole en geen kleedgelegenheid sled dit sportpark.
Dat er over dit onderwerp al veel gepraat is, is geen
wonder, want het is niet zo leuk na afloop van een
wedstrijd of training, welke word opgevrolijkt door een
mals buitje, je nafle spullen weer aan to Irekken.
En wat to doen met een geblesseerde sportrnan of
vrouw? Mooi in de zon laten liggen? En 's winters? (..)

S. T. A . Kampioen 19584959
Achterste rij
J. Hoge, M. old Veen, H. Hake, J.
Heller, A. Meijering, R. Boerma, E. Penning.
Middelste rip P. Horstra, H. Mellering, P. Road.
Voorste rip M.A. &hone, W Muller, J. Lubbers, S.
Bakker (trainer)
Karnpioenschap der Gemeente Vlagtwedde.
Oak dit jaar werden weer deze wedstrijden gehouden
en natuurlijk was STA ook weer van de partij. Ons 2e
01501 Held daarbij de zwart-witte kleuren Wog, orndat
het 1 e elitel in de promotiewedstrijden de handen
meer dan vol had. Hoe ons 2e to voorschijn kwam is
de meesten al wel bekend. Met een prettig aandoend
enthousiasme word er maar "eventjes" gewoonweg
gewonnen van Vlagtwedde, Sellingen, 't Klooster en
J.V.V.
Ott betekent, dat ze ongeslagen kampioen zijn geworden van de Gemeente Vlagtwedde. Proficiat. Mijne
Herenft
STA 2 heeft een drukke na-cornpetitietijd, maar blijkbear trekken ze zich hier niet veel van aan, want op
ullnodiging van Sellingen gingen ze daar en passant
de seriewedstrijden nog even bezoeken....om terug to
komen met de eerste prijs en wel een mooie beker.
Nogmaals onze hartelijke gelukwensen!!

In deze tijd werden de elftallen nog samengesteid
door een Technische Commissie, bestaande uit enkele personen die de ondankbare teak Sadden de spelers wel of niet to selecteren.
(..) Een enkele keer vatl he( voor, dat er spelers bjn,
die een vinger in de pap willen hebben bij het opstellen van elftallen.
Er is Nets op tegen, dat men hun mening zegt aan de
T.C. Dit kan soms waardevol zijn. Helaas blijft het hier
niet altitd bij. Men gaol corns over tot tegenacties door
to weigeren mee to spelen of door de T.C. na le
schreeuwen op straat, ja cells door lasterpraatjes op
de been to brengen. (..)
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find°lijk
Aan de Schotslean was jarenlang
Een trefpunt van STA-leden
Menig wedstrijd is dear gespeeld
En heel spot-Clef gestreden
Het teerein werd oud en haveloos
Men ging het Coen maar verlaten
Er lag nu een nieuw sportterrein gereed
Zander bulten en al de gaten
Een ding ontbrak er steeds nog aan
Wear moesten de spelers zich verkleden?
Vooral bij guur- en winterweer
Is heel and kou geleden
Men kwam dan bezweet en nat uit veld
Er was niets om zich to beschermen
De wind ging hen door rnerg en been
Een verkoudheid ging von vaak over hen ontfermen
Na vele jaren is it zover
Het geld is er eindelijk gekomen
De instanties zijn het er nu over Bens
Er zal een kleedlokaal komen
Wanneer we nu een jaartje verder zijn
Is al de kou en ellende vergeten
Dan prijkl dear een mooi kleedlokaal
Een sluitstuk van een armzalig verleden

is deze wel wat erg Klein uitgevallen) doch om de eel'.
Me het sterkste elftal in het veld Kan brengen in Ter
ApeL Ondanks de felle en zeer sportieve strijd, hob ik
me de voile anderhalf uur geergerd. Van het begintot het eindsignaal heeft het publiek kunnen genieten
van het geluid, dat men uit een schippershoorn pleegt
voorl to brengen. Dit vind ik t en met mij het overgrote
dent van het aanwezige publiek, ergerlijk. Dat men
hun elftal wil aanmoedigen, vine' ik prachtig. (loch niet
op een Middeleeewse manier. Al met al heeft dit
lawaai m.i. elk duel finaal gemist. Succes heeft het
achter gehed, indien het de bedoeling was, het
publiek deze middag to vergallen.
Bijzonder groat zelfs, meant D. E. Leghorn. (..)
Jaanrerslag over het jaar 1960/61.
(..)Dit jaar twee kampioenent S.T.A. 2 en S.T.A. A2.
In een beslissingswedstrijd moest S.T.A. 3 het loodje
leaden tegen T.E.V.V. 2. Aileen is het jammer dat
S.T.A. 2 niet door de promotiewedstrijden is gekomen
tegen Roden 2 en zodoende niet in de Res. 3e klasse
KNVB is gekomen. (..)
Clubnlegwa. „STA"
Eoridag 11 10E100 CEC a2—STA al, fie.
12 uur via Barn/lair. G. Klein, W. de Boer
10.1, EUIstra, J. Bola J. Bola L Menering,
J. Bouwers A. Boer, J. Meijer, A. Boers, J.
Klein. Res. G. Bruin, J. Drank M. etrilseveld.
Leiden S. Bakker.
Erica a2—STA a2, bus 12 uur via NIS.,
Weerdinge. L. Beidems.,3 Langes, J. Dykstrara.),E. Smit, H. A. Gerdes, E. Elasen,
H. J. Weinans. H. de Wit, E. Wingers, F.
Sueurnan, A. Earoen. Res. G. DUI., T. Echeven, A. Meandering. Leiders, A. ICrkgsvekl,
NIerne.
ner
STA bl— Wecrilinge, 12.95 mint Berendsen,
A. Bowe. T. E. Horstra, Bolts, H. DIM
J. Suelman, H. Meandering. J. g uiper, W.
Stahlink, H. J. Cosse, J. Berends, Res. B.
IL Schott, J. Schipper, B. de Vink. Leiders,
F Kul., A Sq.,
SVB0 02—STA 02, bus 12 min J. IL Soar,
Lankhorst 0.1, P. H. J. Scholtens, M.
Stahl, L. Baas, a Davi., J . de Wit, H.
Wachters. W. Neck H. Treksel. B. Siemens.
Res, B. Bola W. Jar... W. Meijer, J. Meng.
ring. Leiden, B, Neer of W. Her...
Emmen 1.—STA bliaus 12 nun W. Wilkens,
R. Berendsen 0.0F. W. Bolwijn. B. Schott,
W. Groothuia G. Schipke, 0. Befstins, H.
W. Welling, S. Drench, G Manning. M. Wei.
nuIs. Res. M. shine. T. Hotkamp, E. Krngs.
veld. Scher., II. de Roo. Leiden De Wit.:
Voor zondag a.s. is het programme' Skeen I
—STA 1. aanvang 2 our. 4,er-trek bus 12.45
our, CEC .—STA al, aanvang 1295
vertrek tiers 12 um., Erica a2—STA a2,aan.
vang 12.45 uur. EVE. 1,2—STA 02, aanvang
1295 uur. Emmen 143-5TA b3,.aanvang
1295 uur. Vertrek bus voor den clrie
len 12 UM
Trns: STA III—TEVV- II, aanvang 2 min
STA bl—Weerdinge M. aanvang 12.95 uur.

Aan het eind van het seizoen wordt Weerdinge kampioen in de wedstrijd tegen Gasselternijyeen.
S.T.A. eindigde op de vierde pleats achter Weerdingo. Raider Boys en S.V.B.C.
De At eindigde als tweede achter Emmen A2, STA
A2 hehaalde achter K.S.C. en Oring een derde pleats,
A3 eindigde els Geiste.
Alle Brie de B-elftallen kwamen uit op een middenmootpositie.

1959 -1969: HEEL VEEL JEUGD
Jaarverslag 1959/60.
(..)Eindelijk is het dan zo ver dat er een kleedgebouw
op het sportpark zal warden gebouwd. De eerste
voorbereidingen zijn reeds getroffen en we willen
hopen dat bij aanvang van de competitie het Kan warden gebruild. (..)
In het seizoen 1960-1961 moest S.T.A. de competitie
In met de volgende tegenstanders: Dalen, Emmerschans, Prates. Schoonebeek, S.V.B.C., S.V.B.0.,
Titan, Vios (Oh Weerdinge en Weiteveense Boys.
(..) Thans is de kleedgelegenheid in gebruik gegeven,
terwijI oak ooze controleman under dak is. (..)
A2
Win had dot gedacht, wie had dat kunnen dromen
dat onze A2 Mt loan zo hoog zou komen?
der is voor gewerkt, d'er is voor gestreden
siechts 2 keen werd er een nederlaag geleden
Maar aan 't eind van het hale science
zijn jullie waarachtig kampioen
Goad zo jongens, nu zijn we tevree
de Hartelijke Gelukwensen van de hole dC.!!!

Het seizoen 1961-1962 gaat van start met 3 seniorenteams, 2 A-elttalen en 3 B-elftallen.
S.T.A. 1 moet het opnemen tegen E.B.0, Protos,
Schoonebeek, Sleen, SVBC, SVBO, Titan, Vios (0)
en Weiteveense Boys.
Het lane
(..) Mijns inziens zou het aanbeveling verdienen,
indien S.T.A. in een nieuw pakje (in dit geval shirt)
werd gestoken. Wanneer men S.T.A. in het veld ziet
met hun witte shins ''versierd" met rneestal veal grijze
kraag en manchetten terwijl er zo nu en dan oak nog

Aan het lawaai van sommige supporters moest men
nog duidelijk wennen tijdens de wedstrijd S.T.A.-'t
Klooster op Koninginnedagt
(..) Fel is er gestreden, niet za zeer om de beker, (m.i.
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Mmend tussen loopt met een gewoon witte katoenen
overhemd, dan vind ik het toch maar een armzalig
gezicht. Waarom niet wat frisser en lounger kleuren?
Uiteindelijk wil het oog ook war hebben, meant D.E.
Leghorn.
Een maand later:
(..) het eerste elftal

Jaarverslag 1964/65.
(..) Het to elftal speelde geen rol van betekenis en
eindigde op de voorlaatste pleats. Het 2e elttal stoat
op het ogenblik dat ik dit schnjt met 2 punten voorsprong aan de top, doch daar Zwarterneer 3 nog een
wedstrijd moot spelen kunnen ze hoogstens nog met
ons tweede gelijk komen.
Van de junioren ward A2 kampioen.

voortaan in rode shins blijft spe-

len.

In het seinen 1965/66 gebeurden er binnen de lijnen
heel veal dingen die met voetbal nets uitstaande hadden.
(..) Voorstel het 1e elftal bijeen to roepen om een aanvoerder to benoemen. Volgens de TC bij monde van
Penning wordt er meet gepraat clan gevoetbald.
Aanvoerder moat de enige zijn die lets to vertellen
heeft. (..)
(..) Hierna worden de verschillende straiten die spelers en grensrechters hebben onNangen besproken.
Allen zijn van rnening dat dit niet !anger zo door kan
goon en dat STA to 000 maar een slechte roam
krijgt. Ook blijven er te veel spelers zo maar wog zonder op to zeggen. (..)
h.) Nog nooit is S.T.A.zo in de running geweest war
de strafzaken better. Laten we er toch Allen voor eon
gen dat dit niet weer voorkomt daar S.T.A. er alleen
maar een slechte naam door krijgt.
Voor het eerst ward er een strafcommusie benoernd.
Daze commissie, bestaande uit de heron Lankhorst,
Krijgsveld en Read, hebben geen gemakkelijke task
gonad. Effeliike avonden werden A met straMaken
gecontronteerd. (..)

Een heugelijke Nding.
(..) Het sportpark krijgt een lichtinstallatie. Er zullen de
volgende week doe lichtmasten worden geplaatst met
elk 6 tampon en binnen niet al to lange tijd zullen er
nog 7 bijgeplaatst worden. Dat zal een verlichting
betekenen van maar Heist 60 lampen. (..)
Schaatswedstrijden senioren.
(..) Geen voetballen, dan maar

gauw "scheuveln" is
het devies van vele STA-laden. En omdat gelukkig
niet alle bestuurs- en elftalcommissieleden bang Pin
voor wat koude en de medewerking van "Polderputten.. leder jaar prima is, werden er ook voor STA wedstrijden vastgelegd.
Heins ging slechts de eerste nl. die van de senioren
door.
Na vele prima spannende titter kwam de volgende
uitslag op papier:
1. Schrik
2. J. Bois
3. F. v. Riezen
4. H. Heising
5. R. Tabak

Misschien lag de oorzaak van de mo011ijkheden wel in
het volgende. Het zou achter ook het gevolg kunnen
zijn.
(..) Het eerste elftal heett een moeilijk seizoen achter
de rug en is ternauwernood aan de degradatie naar
de D.V.B. ontsnapt. (..)

Voorlopig einde clubblad.

Waarschijnlijk is men met de uitgave van het clubblad
gestopt in januari 1962 wegens gebrek aan copy. In
bijna elk clubblad stond wel een oproep aan de laden
om copy in to leveren, maar echt op gang kwam dil
niet en ale bladen werden volgeschreven door dezelfde mensen. In leder geval is het zo, dat vanaf januari
1962 geen clubbladen bewaard zijn gebleven.

/torte poging tot tusie:
(..) Voorziner zegt dat hij naar aanlerding van het arti-

kel in de Terapeler krant betreffende een tusie S.T.A.Klooster gaarne de mening hierover wil horen van
de vergadering.
Daar Ner niernand voor voelt wordt hierover niet yen
der gesproken. (..)

In het seizoen 1963/64 was een beslissingswedstrijd
nodig tussen S.T.A. en S.v.aa om uit to maken wie
zich kampioen mocht noemen.
Beide pleegen eindigden met 26 punten uit 18 wedstrijden. S.T.A. won hoar laatste wedstrijd tegen
0.5.a .59 met 2-0, terwifi S.V.B.O. met een 5-3 zege
uit Weiteveen terugkeerde.
Trainer van S.T.A. was de hoer Osinga.

Bestuudijke misheid
(..) De secretaris vraagt near de verplichte training.
Wordt gezegd dot dit mat de nodige soepelheid zal
warden gehanteerd met zonodig de stok achter de
deur. (..)

De beslissingswedstrild ward gespeeld in Emrnen op
7 mei 1964.
S.T.A. speelde in de volgende opstellingr
A. van Kuik, P. Hotstra, W. de Boer, B.Boer, G. de
Vries, H. Meiering, J. Bouwers, H. Heising, L. Gerdes,
R. Tabak, a Lourens
Res.:
Vonk, L Heidema, D.J. Schipper.

Jaarversiag 1966/67.
(..) Waren de gevaren het vorig seizoen van degradebe voor ors 1e elftal zeer nabij, dit seizoen zijn wij
een goede middenmoter geworden. (..)
Nog steeds geen pais en urea tussen de kalklijnen.
(..) Ook werden er weer diverse Stratton door de

De wedstrijd ging 3 minuten voor het Nnde verloren
met 0-1.

K.N.V.B. aan diverse spelers van ooze vereniging
gegeven. (..)

Er word 30 jaar geleden nog gevoetbald met het bruine onste,
zal
(..) Dear de bailer tit de training niet to zien

Winholts worden gevraagd of hij ze wit wil maken. (..)
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De strijd orn het kampiosmochap van
de vferde Was H boll sich tooft.pitst
elvim
deale
door overwhm.gen
het T
en SVB0. Daordoor Ls see healisgsw noodzakelijk gewprden.
in.strij
die aars.ijnlijk
in Emmet/ g...peeld
Mee
wordt. STA
each nog taFeitilk
grate moeite moeten stow gad
degrade. DVC te Mwer; wet met
2-0 is gelukt. SV00 vie! het behelen
van de overwinning bft Weiteveensche
Boys ook niet gemakkeliftu raker beeen
reftde via een —3 ruststand
5-3 °remit/e.g.
SVI90
STA
Steen
EBB
Tien
TEVV
Welt. Boys
Emmersch.
SVBC
DVC

181 2 4 26 49-22
18 1 4 3 433-19
/8
5 5 21 34-23
27
4 5 29 43-32
/7
3 ft 19 45-20
18
3 gg 11 29-31
17
6 7 le 27-38
17
0 10 14 32-33
18
112 II 33-55
II
2 12 0 29-55

STA was twee keer niet
to stuiten
-

l

Het Fe.. STA In de 102540 wedstrftd .k *aged.. le IftlIven In dit
Jas. Het 11 echier goes gems/ad/He siege geworden.DVC deed ge sportier.
Oust, was.1/ het tempo a de wren 'roger was den dot van 42 1..1.
De STA-deasIA a keep. Van Ku& in idtatakeede vorm, stood wolnift
tee deise mIddag.. Roods ap0ed16 trees a.... Genies eez trade kn. die
toWI m.o. De wet.* was /I mleefm raids to .
MI
aeboo, (14). DOC pi slob del gewoon. Het Meek spoedig del de
Bale van de gas.... weeds soh.ters Een good 'shot van.
a. der DVCsvuorwaart. ivist Van 1.15 over de lat to worker. De corned
Immrde elms .
In de hr.. belt/ vergrootte STA eanvalsteider nog ean tens de rootnueds as enige nftouten de roorsprong. sarong to veranuten. De bet gleed hens
Coed Week yen link.boiten Laurens, van de admen. Het bled hij 2-0.
Ne 't laats. Buitsignsel van schoidobeskiten met eeaonhoudhear soh.
rechter Middft
Asset, die eon mina
brad. de stand t 2-0.
wedstrijd Boot. stroorade het publiek
Hiermee Meek. dat de Meisel., an het veld op. Er stood een luidsarekeP
krvil verschoten hod. Het SPOP. deli
al- waen
g op het te.ein um de stand van
de coderl de sannwedlgingen veo het de viedstrijd Weiteveense Boys—SVB0
teLrijke pobliek. Er os.tonden reek bekend te maker. Hier was de rustbacheltfke eltvalles loot het Ter Ape- stand 3-3; SVI30 won met 2-3, De
ler doe!, Tot doelpunten Iftvemen de bestissIngswedstrijd vierdl wears....
gasten eater Met. Wed kne lt de STA- lijk in Emmen 00022 6.

. d of bet Ter Ape(. STA roar de derde
elftal van 4147 41a volgende zondag is bet beke n
kiss zal promoveren

Staand v.l.n.r.;Yrits

heyer;R: Schipper; Bertus Boer; Reint Tabak; Luc
erdes; LubberT Heidema; Henk Heising; Vonk; Johnny Bouwers; B Osinga
en meester Fokkens
Knielend v 1.n.r.: :ienny Meyering; Gerrit de Vries; ftet Hofstra; Alex
v.Knnck; Win de Boer; Dark Lourens en Jacob Been.
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Het clubblad word' nieuw ;even ingeblazen door de
heren Bakker, Mulder en Sanders.
C.) Het is met bizonder veel genoegen, dat ik hie, het
verschijnen van ons nieuw clubblad mag aankondigen. lk weet, ook in het verleden zijn er nu en dan
schuchtere pogingen in doze richting gedaan. Na het
verschijnen van enkele nummers moesten deze echter wagons "bloedarmoede" gestaakt worden. Wij
hebben nu 4 seniores elftallen, 2 juniores A elftallen,
3 juniores B teams en een groat aantal pupillen combinaties. L.)
(voorzitter J. Wachters, maart 1968)

zal in het komende seizoen als vaste begeleider van
het 1 e etftal optreden.
Corder word nog medegedeeld dat gezien de slechte
toestand van de huidige verlichting, met de grootste
inspanning zal worden getracht om nog dit Oar, dos
voordat de verlichting gebruikt moot worden, een
nieuwe verlichting k/aar to krijgen. De nieuwe verlichting zal dan het gehele veld verlichten en niet coals
nu slechts de helft. (.)
Verlichting.
(..) De paten zijn gecontroleerd en het is gebleken dal
no verloop van hepaalde tijd er goon verlichting moor
zal zijn, dear 20 bezig zijn to rotten. (..)

Het bestuur bestond uit de volgende personem
J. Wachters, J. Been, B. Mulder, P. Read, S. Bakker,
G. Klein, J. Grooterk B. Sanders, P. d'Haan.

Eindstand seizoen 1967-1968.
Weiteveense Boys word kampioen, Oring degradeerde en S.T.A. eindigde als zevende met t7 punten uit
18 wedstrijden.

Steens]: B. Sanders, P 'd Haan. J Groolen, P Road.
B. Mulder.
Zittendi S. Bakker, J. Wachters, J. Been, G. Klein

S.T.A. t' 1967
Staand: dhr. G. Sturre, 1-0 Wachters, T.E.
Holsria, A Boer, L. Heidema, P. Horst., A Specken,
W. Wilken, begeleider Soer.
Knielend: G. Butts, B. Bos, J. Boomers, M. Deinkerken, W. Bade/do, Luc Gerdes.

Ons pupillenhoekje.
(..) onze kleinste "STA"voetballers hebben evenals in
de vorige jaren getoond een gezonde voetbalmentaliteit to bezitten. U moot maar eons op een zaterdag
komen kijken; dan kunt u zich overtuigen van de
vechtlust als er tegen een ploeg uit de neaste omgeving "in competitieverband" moat worden geknokt.
Oak hood men al van "spel bevriezen, buitenspelval
opzetten, e.d." hoewel er nog meerdere spelers zijn
die sours een verkeerde kant opspelen. Maar dat
komt allemaal best voor elkaar. We hebben ongeveer
60 pupillen, waarvan 3 elftallen in de competitie deelsemen en de training zaterdagsmorgens wordt zeer
druk bezocht. (.)

Jaarverslag 1967/68.
(..) Het 10 01001 was de eerste hel p van de competitie
volledig in de running, doch een paar nederlagen en
het was gebeurd.
Bij andere seizoenen vergeleken zijn wit met de strafcommissie zelden in aanraking geweest, hoewel de
laatste wedstrijd nog twee A-junioren alt het veld warden gestuurd. (..)
Cltibblad septernber 1968.
Het grote Jeugdtournooi (STA 50)
Het tournooi Is weer ten einde. Het was groots!
Vijftig elftallen uit een wijde omtrek uit Groningen,
Drenthe, Friesland en het Duitse Emsland waren aanwezig ow Ter Apel to overspoelen met een enorme
golf jeugdige voetballers.
Hoe good is dit geslaagd! Geen wanklank is er pray
-tischvernom.
Ondanks een aantal van 600 voetballers met officials,
lisp alles op rolleftes, gang alles van een leien dakje.
Wat een gigantische organisatie hadden de heren
Bakker, Potze en Grooten met hun helpers opgebouwd. C.)

Clubblad mei 1968.
(..) Het doet ons bijzonder veal genoegen to mogen
vermelden dat de hear L Gerdes bereid is gevonden
ook het komende seizoen de training weer op zich to
nemen. (..)
Jaawergadering.
(..) de voorzitter memoreerde in zftn openingswoord
dat de resultaten van ons 1e elftal, doch ook de
rneeste lagers efftallen, in het afgelopen seizoen niet
zo bizonder zijn geweest.
Van de bestaande T.C. stelden P. Road en P. d'Haan
Zion herkiesbaar, be/den warden herkozen en word G.
Ernming als derde lid toegevoegd. De hoer B. Mulder
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rozestruiken en dergelijke. Het sportveld wordI vetplaatst now het plantsoen en het trainingsveld is op
het gazon van de Neer Kluiter.
(A. H. Schrik)

Op donderdag 15 en zaterdag 17 augustus hield de
v.v. STA z'n jaarlijkse viswedstrijd voor de A-jUnictren
en senioren. Gevist werd aan de Oosterstraal en
Barnflair. De inzet was oak deze keer weer een grate
wisselbeker, reeds twee keer in het bezit van de keer
P. d'Haan, dock die dit meal zijn meerdere moest
erkennen in onze nieuwe STA-5d J. Schuttrups uit
Nw.-Weerdinge. Uitslag:
1. J. Schuttrups, 2. P. d'Haan, 3. J. Lubbers, 4. H.
Meijering, 5. H. Wachters, 6. R. Oast, T. H. Schomaker, 8. J. Nierneijer.

Op 6 maart 1969 is er voor het eerst sprake van een
nieuw sponveldencomplex. De locatie wordt niet met
gejuich ontvangen.
(.a Gevraagd wordt of er al wat naders bekend is over
de planning van het nieuwe sporlterrein, dat, naar
wordt beweerd, tegen de Nulweg komt to liggen en wij
ale vereniging dear helemaal niet gekildrig mee kunnen zijn. (..)

Clubblad november 1968.
(..) Op een van haw laatste vergaderingen been het
bestuur afscheid genomen van familie SchoPen die
naar elders is vertrokken.
Het bestuur heeft gemeend het clubcafe to moeten
verplaatsen naar cafeteria Ananias.

Op een bestuursvergadering van 3 april 1969 stelt
dhr. Wachters de vergadering in kennis met het feit
dat hij om verschillende redenen, na 25 jeer voorzitterschap, wit stoppen.
Op de algemene ledenvergadering van 30 mei 1969
wordt dokter Wachters benoemd tot erevooreitter.

Clubblad fanged 1969.
e prijs verkoopactie van balpennen en knijpbeursjes.
Ho is zeer vermeldenswaard de prestatie de onze
pupil Andre Hofstra heeft geleverd door in totaal 558
be pennon en knijpbeursjes le verkopen. De prijs is je
van harte gegund Andre en je bent een voorbeeld
voor al onze !mien.

Jaarversiag 1968/69.
I..) We kunnen rustig stellen dat dit seizoen vooral in
het token heeft gestaan van het 50-jarig bestaan van
onze vereniging. De 18e januari 1969 is dan ook een
dag om nooit to vergeten.Het began al met het monster A-toernool in augustus, Welke tot in de puntjes
was verzorgd. Een reanie van oud-leden, een receptie en als sluitstuk een daverende feestavond besloot
deze dag.
Hoewel nog niet volledig uitgespeeld kunnen we toch
zeggen dat er bij S.T.A. twee elballen kampioen zijn
geworden n.l. pupillen 1 en 2, terwiji cle andere elftallen behoorlijk hoog op de ranglijst staan. (..)

Onvoorstelboar veel jeugdieden.
(..) Aangezien wij met 2 A's, 4 B's en 3 pupillenelhallen aan de competitie deelnemen en er maar een
klein groepje echt aktieve jeugdmensen N het
noodzaak dat er enige mensen bijkomen. Want het
sttgende aantal jeugdleden is voor deze kleine groep
een even groot problem els voor de geleerden de
wereldoverbevoiking. En als er niet meer mensen
komen die etch met onze jeugd twitter, bemoeien, dan
zullen wij genoodzaakt zijn een ledenstop of to kondigen. (..)

S.T.A. 1 eindigde als vierde met 21 punten uit 18
wedstriOent kampioen word Rolder Boys. Emmetsobers degradeerde.
FOSS!
(..) Het bestuur betreurt het, strobe maatregelen to
hebben moeten nemen tegen enkele A-junioren die tijdens een tournooi in Stadskanaal hebben gemeend
voor de wedstrijd bier to moeten drinken. We durven er
niet aan denken hoe de naam STA dear naar 5000809
is gehaald.
Fr. Schlimbach - G. Bos - J. Niemeijer en H. Hoge zkn
tot 1 september uitgesloten van het spelen van wedstrijden, terwijI voor Thier dit de datum 1 oktober is. (..)

Sezoek traimegen:
1e elftal good
2e elttal matig
3e elftal zeer matig
4e elftal stecht
5e elftal sleCht
Later in de competitie wordt STA 5 teruggetrokken.
C.) Evenals die aan het eind der vorige seizoenen het
geval was, zijn er ook nu weer to weinig spelers om
zondags 5 efftaffen in het veld to brengen. Het gaat
met enkele leden gelijk een kaars hoe dichter het
eind van het seizoen naden, hoe geleidelijker aan ze
uitdoven en dot na zo'n enorme vlam aan het begin. (..)

Verlichting.
(21 Omtrent de nieuwe verlichting op het trMningsveld
kunnen we op dit moment verrnelden, dat de benodigde materialen zijn ingekocht. Het werkcomite hoopt
direct na de vakanties to starten. (..)

gobbled april 1969.
Schorsingen.
1. G.H. Bos - A-junior - 2 wedstrijden, omdat hij etch
niet wilde ornkteden als reserve.
2. J. Vogelvanger - B-junior- 5 wedstrilden vanwege
zM wangedrag en grate mond.
V erd er is door de K.N.V.B. voor 3 wedstrijden
geschorst J.F. Schtirnbach voor herhaaldelijk ruw
spel.

PupNertnieuws.
Het is mijn beurt doze keer om iets to schrijven. En ik
wou dan beginnen met de competitie. Daarin hadden
wij de eerste pleats. Dus Oat kon niet beter.
Dan de toernooien. Dear hebben wij 2 tweede pleatsen en 2 eerste. Dat is een hele prestatie.
De long ens van het 'swede hebben dit jaar erg good
hub best gedaan. Hopelijk goat het volgend jaar weer
zo goed.t..)
(Oft ''stukkie" weld geschreven door Enno Beuker)

Sportnieuivsbericht.
Mededeling van land-en tuinbouw.
Ingaande 1 april mag er Net meer gevoetbald warden
op het sportveld in verband met de beplanting met
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S.T.A. A-1, 19119:
Staand: H. Klein gelded, Ged Jan Timmerman, Graddus Klein, Albert Geed Meendering, Geed Klein, Rienko
Host, Lambert Schoonbeek,
Mulder (/aide,), G. Klein (Miced. Knielend: Andries Schrik, Jan Boomma, RiekS
Kral, Herman Schlimbach, Bert Kaspers, Appie Arends.

a

Club,bladaugustus 1969.
Het eerste elttal is ingedeeld bij de volgende clubs:
Valthermond, Weerdinge, Schoonebeek, Zwarterneer,
Buinerveen, S.V.B.C., Gasselternijveen, V.H.C..
T.E.V.V.
(..) Als slotstuk van ons suksesvol seizoen hadden
onze pupillen een viswedstrijd up zaterdagmorgen 23
aug. j.l.
Uitslag gmep 1:
1. H. Schrik, 2. G. Walters. 3. 9. Lubbers, A
Scholtens, 5. F. v.d. Ploeg, 6. J. Sooting, 7. K. Mulder, 8.
H.J. Kropveld, 9. J. Hazeberg, 10, G. Boezing.
Uitslag groep 2:
1. J. Keizer, 2. G. Pomp, 3. Joh. Berends, 4. K. v.d.
Bult, 5. W. Kamst, 5. K. Naaijer.
Stubbled September 1969.
In slit blad lezen we een verslag van de wedstrijd
Zwartemeer-STA met veer (zelf)kritiek.
(..) Maar ja, zoals u weet liep het totaal enders: in 'n
oogwenk drie goals tegen, en ontiegeiijk slap, onsamenhangend. en systeernloos spel van 't gehele STA
elftal; de achterhoede blunderde voortdurend, van de
voorhoede ging tolaal Nets uit, en de rniddenlinie. en
volgens mil lag Kier de allergrootste tout, presteerde
zowel verdedigend
't afstoppen van opkomende
spelers) als aanvallend
steunen v.d. voorhoede)
niets.(..) Hans Wachters.

Verlichting.
Met grote vreugde hebben we de nieuwe verlichting in
gebruik mogen nemen. Het blijkt een zeer grote verbetering to zijn t.o.v. de nude installatie. Een woord
van dank aan al diegenen die er aan hebben meegewerkt. Het is ondoenlijk om al de namen to noemen
dock willen wij een uitzondering maken en wet die
van ooze voorzitter B. Mulder.
De officiele opening zal binnenkort pleats hebben.
(..) De opening, verricht door Wachters, werd opgeluisterd met een lichtwedstrijd tussen S.T.A. en 't
Klooster.
Na afloop was er een bijeenkomst in hotel Schot bij
welke gelegenheid de heer Bakker het zilveren
bondsspeldje werd uitgereikt voor z'n meer don 25
jaren inzet t.b.v. de vereniging L.)
Later lazen we in het clubbled slat de opening, op 23
oktober 1969, werd verricht door voorzitter Mulder. De
rol van dolster Wachters bestond uit het ontsteken van
de verlichting.
De aftrap van de wedstrijd nerd verricht door de yourzitter van 't Klooster de heer Hilberts.
Het A2 team wordt, vanwege het geringe aantal Ajunioren, maar vooral door de geringe belangstelling,
teruggetrokken.

LOUDEN CLUBJUBILEUM
50 jaar
PROGRAMA FEESTAVOND IN HOTEL 80801E551S OP NaTERDAG 18 TANDARI 1969
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Adolf genoodzaakt wegens huizenbouw
de ander liet ons om onbekende reden achter in de
kou
Gelukkig brak de winterpauze aan
we konden pas drie maanden later vender gaan.
Na nog venues tegen Zwademeer 'n hernieuwd begin
de "schwung" zat er °peens weer in.
Verschillende mooie overwinningen in mean
brachten ons weer ver vanuit de degradatmstaart.
Aileen de slotwedslrijd was beneden meals
ondanks detach nog 'n vierde pleats.
Luc, Riekus, Harm en Gerard gaan ons verlaten
vooral de eerste wit ik danken voor al zijn oaten.
Nu maar wachten op 't volgend seizoen
Hopelijk worden we dan eens kampioen!!!!!

Nieuwe trainer.
Als trainer voor het seizoen 1970-1971 is benoemd
de heer Specken, wonende in Musselkanaal. De heer
Specken is jarenlang speler geweest van Musselkanaal en train bijna 2 seizoenen de voetbolvereniging V.H.C.

Een nieuwe clubbladredactie probeed venal juni 1970
het Mad van nieuwe impulsen to voorzien:
J. Berendsen, H. Haanstra, C. J. Oosterhot, M. Stahl,
H. Wachters en B. Sanders.
Geschorst.
(.) In het officieel orgaan van de KNVB aid. Drenthe
moeten we helaas lezen dat W. Stahl geschorst is
voor 4 wedstrijden ingaande 28 april.(..)
Op 7 juli 1970 ear het bestuur er als volgt alt:
Voorzitter: Sanders
Secretaris: Ananias
Penningm. : Been
Wedstrildsecretaris jeugd: Read
Jeugd. Grooten
Potze
Courant: Staal
Aches, ziekenbezoek, enz.: Klein
Open bestuurslid: Weinans

S.T.A. 1- 1969
Staandt
Mulder (begeleidert, Bouwers, D.
Wd Sluis, W. Bartelds, H. Tent, G. Sturre, A. Speoken,
L. Gerdes, M. Stahl, Eise Kuiper (grensrechtert.
Knielendt Eros, T.E. Hoist., H. Wachter's, L. Heidema, H. Schrik.
Zittendt ooze mascorte.

Clubblad 0610601 1970.
Zo maar 'n Zaterdagmorgen.........
Zaterdagmorgen, 8 our, kit, koud, guar. Het is mistig.
Ideale ornstandigheden om je eens lekker op je vrije
deg uit to slapen. Ter Apel is dan ook een zee van
rust.
Maar wet bemerkt 'n wandelende dorpsgenoot tot zijn
grate verbazing als IA in doze vroegte 't sportpark
passeert. Hil hood harnergeklop, geschreeuw en al
zulks mean, allemaal tekenen van woeste arbeid. Zich
't waarom van deze activiteiten afwagend spoedt hij
te nemen.
zich op weg om eens 'n oogje in 't
Ooze nieuwsgierige wandelaar ziet al gauw 'n in aanbouw zijnd houten gebouw, waarom heel, in en op,
een aanzienlijke groep jonge mensen allerlei handelingen verricht, Oil alle y older de bezielende Miding
van ene Klompmakers....
De vroege Ter-Apelaar komt er al informerend achter
dat deze nijvere lieden, laden van v.v. S.T.A. en 't
Klooster, M hun vrije tijd. 'n clubgebouw in elkaar zetlen. Voor Noppes. De mond van onze verbaasde
dorpsgenoot is nog verde, opengevallen. En hij had
altijd maar gedacht dat er bij STA gaan clubliefde

1969 - 1979:
DUBBELSLAG OP 't HEEM
Uit het jaarverslag over het seizoen 1969-1970 blijkl
dat S.P.A. 3 kampioen werd, evenals pupillen 1 en 2.
En voor wat beton S.T.A. 1 laten we onze dichter
H.W aan het woord in het clubblad van juni 1970.
Relaas van een rniddelmatig seizoen.
'n Goed begin, Valthermond kreeg met 4-1 klop en
ook Weerdinge kon tegen S.T.A. niet op.
Reeds in (lit prille voorseizoen, wist iederen het:
S.T.A. werd kampioen.
Het leek dos allemaal erg fijn,
maar was, zoals zo vaak, weer schijn.
Tegen Schoonebeek 'n onverdiende nederlaag
de week erop in Zwademeer 'n (link pak slaag.
Na de nul-nul tegen Buinerveen
ging tevens boos, een Dozer spelers hem,
'n misverstand tussen hem, spelers en bestuur
kon door wederzijdse koppigheid niet worden opgelost op den duor.
Een totaal uit vorm zijnd S.T.A.
haalde welnig punten binnen, de wedstrijden daarna
slechts goad spel uit in Gasselterniveen en S.V.B.C.
maar dikke nederlagen tegen o.a. Valthermond en
T.E.V.V.
Na deze hid van wanorde en verliezen
namen weer twee spelers de biezen

Clubblad november 1970.
..... de nieuwe kantine geopend is?
..... Jan Klomprnakers en Zn medewerkers er lets
moors van gemaakt hebben?
u dear in de rust kunt genieten van een drankje ?
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gesteund door het legioen zeker mogelijk zijn nog vier
punter binnen to slepen. (..)
Clubblad mei 1971.
Onze huisdichter H.
zet nog eons het competitieverloop van dit seizoen op rijm:
Review
Citroen, Citroen
STA alweer geen kampioen
Nog erger helaas
Bijna ongelooflijk en dwaas
We stonden op punt van degraderen
volgend seizoen zullen we ons barer moeten venueren
Te Weerdinge begun ons verve!
't Markhausens avontuur, U wise '1 al
De winterpauze brak toes aan
Het STA feast, 'n Barer. en Wee maanden later verder
gaan
EBO - STA word 'n gelijk spel
'n Foutje van Jan, 'n goal sae Boer, dat was 1 wel
Tegen TEVV 'n frisk pak slaag
geen geluk, geen Mzet en veal to traag
Van Weiteveen kregen we een grote klap
De D.V.B. was nog slechts een slap
Velen zagen ons reeds degraderen
f 15,—)
De toekomst zou hen echter leren (of niet
Na nag's pechvolle nederlaag bij NAB
'n Klinkende 3-0 overwinning op SVBC
Veilig na Schoonebeek's gelijke spel
Jennies terugkomst deed ons wel
Valthermond moest zich om 't kampioenschap met
ons meter
nou war STA Ban, ze hebben 't geweten
Bij hen verdriet, bij ons plezier
rijkelijk vloeide dan ook Jelle's bier
We drunken op 'I volgend seizoen
Hopelijk don's .........?

1970 Achter Graddus Trechsel, Arie Schrik,
Piet Zemering, Jan Niemeyer, Kasper Soar, Henk
Soar, Kees Oosterhot
Voor: Egberr Lubbers, Beaus y/dSluis, Jan arson,
Andre Boers (doeirnan), Jarke Lubbers, Jan Nienhuis.
Terugblik
Een nieuwe trainer swam,
daamaast verloren wij acht man,
slechts Albertus, Arie, Martin en Hans bleven
zoiets moat problemen geven
verder was de voorbereiding to kort
tegen TEVV dan ook l n 3-0 nederlaag op het bord
er ward veal geexperimenteerd
en op den duur daaruit ook veer geleerd
want na nog twee, overigens onverdiende nederlagen
konden we onze supporters eindelijk behagen
de moeilijke uitwedstrijd to Weileveen,
word 'n overwinning, en wel Wee-een
bet elftal lisp daarna als een klok
en weld sour elke tegenstander een niet to nemen
struikelblok
Jan Penning is werkelijk ontiegelijk goed
en de achterhoede onpasseerbaar als 't meet
Eppie, Martin en Willem
kunnen elke tegenstander op 't middenveld al killen
onze voorwaartsen zijn goed en snel
helaas niet erg productief, maar dat kornt nog wel
'n pracht stel herds en S prima steer
ik vind 't daarom ook 'n ear
en daarnaast erg fijn
om aanvoerder van 'n dergelijk team to zijn
Hans Wachters.

Op de bestuursvergadering van 7 juni 1971 in hotel
De Boer bestaat het bestuur uit de volgende personen en de taken van het nieuwe bestuur werden als
velgt verdeeld.
Voorzitter B. Sanders
secretaris: J. Klompreakers,
penningm.: J. Been
senioren: P. Read
A-junioren: J. M. Kroese
B-junioren: J. Berends
Pup. en welpen: H. Potze
Toro: J. Wijnholds
Donatie: H. Weinans
Clubbled: M.Stahl
Aches enz.: T. G. Kuiper
Diversen:H.W. Bokel.
Het aantal jeugdelfrallen sleek( schril at met dat van
Welpen:
1 elftal
Pupillen: 3 elballen
C-junioren: 3 elftallen
B-junioren: 2 elftallen
A-junioren: 2 elftallen

Dabbled maart 1971.
(.) Later we ook in slechte tijden niet wanhopen.
begrijpt het natuudijk al, dit sleet op het eerste elftal. Dit
clubblad verschijnt dan ook under het volgende motto:
al aim de andere elftallen nog zo snel, STA achterhaalt
ze wet. Met nog twee thuswedstrijden en een Awedstrijd voor de boeg, meet het voor het eerste elftal 47

stecht. De voorzitter entwoordt hierop dat dhr. Specken het noodzakelijk sent dat de senioren beslist 1
bond moeten trainee, enders warden ze flint opgeMeld in het eerste elttal. (..)
Bestuursvergadering 28 juni 1971.
C..) Poging van Set Klooster em enkele S.T.A. spelers
em te kopen ward met grout ongenoegen ontvangen.
Dit zal nader wonder onderzocht. (..)
Bestuursvergadering 23 aim. 1971.
I..) Het geplande nieuwe sportpark wend door de
rneeste bestuursleden gel ezen en bekeken. Dhr.
Bokel vindt eel dat de parkeerplaats meer pleats
biedt voor fietsen dan voor bromfietsen, wet voor
deze t(d andersom reeler was. f..)
Clubblad augustus 1971.
C.) Voor S.T.A. wordt het komende seizoen het jeer
van de grate beslissing. Voor STA en due voor trainer
Specken is het straks chr op or dr under. Voorzitter
Sanders heett trouwens larg o norm n dat het voor hem
oak Mr op of dr ander is.
Mode door de goode voorbereidingen van het eerste
eittal meet het mogelijk Sin dat S.T.A. naar de derde
klasse promoveert, zodat de kritiek van de atgelopen
'Jaren zal verstommen. STA meet terug naar de derde
klasse, kreeg er aardig war talent bij en zal nu moeten
bewijzen dat er successen kunnen warden geboekt
ale dat alert gepaard gaat met een goede tactiek en
met inzet.

S.TA.-pupillen 1971 bit Titan
Staand: Berend Daanje (lender). Jos Heane, Enno
Beaker, Herman Arends, Gerard He one, Jackie
Kropveld, Mans Poise (lender).
Knielend Dries Klein, Henri Kuper, Henri Hemmen,
Gerrie Deddens, Koos Nuismer. Siegel.
(..) Dhr. Wijnholds vraagt near de opkomst van de
training. Dit is van de A-junioren voortreffelijk, alsmede van de B-junioren en Pupillen.
Het le ladlel ken beter en van de rest der senioren is

AA

4 Is.

•

.
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S.T.A. 1- 1971
Staand, 1-1. Klein, Jan Specken, Martin Duinkerken, Martin Stahl, Doll rid Slurs, Andre Hofstra, Lubber, Heidema,
Eppie Hoek, Benue Boer, Wim Stahl, Salinas Soer.
Knielend: B. Sanders, Hans Wachters, Harrie Schrik, Jan Penning, Willem Meijer, Frits Schlimbach. Else Carpet
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leder seimenbegin dezelldo oprimistische geluiden...
voorzitter ik reken minstens op een derde plaats.
aanvoerder: de vechtlust is enorm.
supporter, fien.......tien.
nieuwe speler: ik moat natuurlijk eerst even acclimatise.,
nieuwe trainer: bij doze club blijf ik jaren.
En straks tegen it eind van de competitie zal 't oak wel
weer het oude liedje zfin........
voorzitter de derde plaats van onderen zou al mooi
zijn.
aanvoerder ze vechten alleen maar ander elkaar.
supporter. Horn op jongens, probeer tenminste de eer
to redden.
nieuwe speler ik moat natuurlijk eerst even acclimatiseren.
De trainer is tegen die tijd al Mang ontslagen.

zelfvertrouwen, 'n foute psychische installing en niet
geheel goede tactische concepten waren naar mijn
bescheaen mening hiervan de oorzaak.
We waanden ons reeds veilig voor degradatie then
plotseling Ommen met klinkende resultaten op de
proppen kwam en ons gehele team, getuige enige
dikke verliezen, in 't slop raakte.
De voorhoede maakte vooral door 't uit vorm raken
van "assen" als Jan P. en Peter S. flints meer klaar;
de middenlinie geleek stet uitgebluste oude kerels,
de achterhoede was zo lek als een zeef en Lubbert
liep waken near en vorm en zelfvertrouwen to zoeken.Toen plotseling trainer Specken voor langere tijd
het ziekenhuis indOok. Bertus H. 'n schorsing opliep
en Martin S. zijn handbeentjes brak, zonk menigeen
de mood in de voetbalschoenen. Het degradatiespook
knaagde aan tearnverband en trainingslust, en de
perspectieven voor de wedstrijd tegen Ommen, ook al
omdat <fit gespeeld word op de dag na carnaval,
waren dan ook allesbehalve gunstig.
Trouwe supporters als o.a. farm Stahl, Lankhorst,
Been, de heron Weishaupt. Mensinga en Meyers
waagden 't dan ook niet de reis naar Ommen to
ondernemen.
Het lien echter allernaal antlers. Meester Weinans, de
nieuwe tijdelijke vaste !eider, wist ons zodanig to inspireren dat, tot verbazing van vriend en vijand we 'n
volkomen verdiende een-nut overwinning behaalden.
Het taktische recent - typisch Weinans trouwens "Mange ballen op de twee snelle buitenspelers Penning
en Stahl plus een volledige inzet", slaagde volkomen.
In de eerste heltt word Ommen leeg gespeeld; wearom er slechts Hon doelpunt vial, mag de duivel weten.
De achterhoede draaide met Lambed Schoonbeek
als ultstekende rechtsback voortreffelijk. De halts
speelden onvermoeibaar en intelligent en ooze voor
waartsen toverden vloelende combinaties op de grasmat. Na rust was Ommen lets sterker, STA behield
echter de baste kansen die op vakkundige wijze door
Martin en Jan orn zeep werden gebracht.
De terugreis verliep opvallend rustig; de bus bevane
nml. grotendeels vermoeide, Mood tevreden voetballers. (Hans)

Bostoursvergadering 4 oktober 1971.
(..) Voor het herstellen van de verschillende beschadigingen op het sportveld (Mansholtpark, red.) wordt
gewacht op een beslissing van gemeentewerken.
Daze klaagt over de vernielingen die warden aangericht. Dit gebeurt overdag wanner de scholen gebruik maken van de velden. Er is een vergadering in
de Posthoorn op 13 oktober van gerneentewerken,
wethouder Harlon, S.T A. en / Klooster. (..)
Later bleek dat de vernielingen werden aangericht na
de trainingstfiden van S.T.A. en voornarnelijk pleatsvoodoo in de vakanties. Wethouder Hartog wit de kosten op de verenigingen verhalen.
(..) Huwelijksaankondiging van J. Bouwers en a.s.
vrouw op 8 oktober. Het is nog een probleem win dean receptie zal bezoeken gezien de hid en pleats, die
zeer ongeschikt zfin. (..)
(..) Dhr. Rand vraagt wanner de verwarmingskachels
In de kleedkamers warden geplaatst. Dit zal zaterdag
9 oktober gebeuren. Tevens vraagt hij of het niet
rnogelijk is om de toegang tot de kleedkamers of to
sluiten vanwege de vele diefstallen van portemonnees en of er spiegels geplaatst kunnen warden. (..)
Clubblad novidec. 1971.
U wist 't niet, maar onlangs vond in I diepste geheim dit in verband met fait of de STA spelers bij afwezigheid van hun eeuwig morrende ontevreden supporters beter zouden gaan spelen - de wedstrijd S.T.A.Ajax plaats.
Het noodlot Wide echter dat Johan Cruyff de train had
gemist. Ter voorkoming van 'n ruzie met Ajax-trainer
Kovacs stapte hij inn supersnelle sportwagen en
zoefde naar Ter Apel.
Op de Westerstraat aldaar vroeg hij aan 'n voarbfiganger hoe bij de de v.v. S.T.A. to komen.
Het antwoord was."Trainen, manner, trainen en nog 'S
traMend

Clubtaad mead 1972.
Voorwoord van de redactim
Overwinnen is schoon, maar het wordt pas heerlijk
zodra velen er getuige von kunnen zijn.
Daze fraaie volzin zouden we gran in verband brengen met de wedstrijd STA- Emmerschans die 12
maad jL is gespeeld. Doze overwinning was in dubbel
ormicht schoon. Niet alleen het overwinnen zelf, maar
ook de manier waarop daze overwinning tot stand
kwam verdient alle lof.
In een sportief en hard duel trok STA - met als uitslag
3-t - aan het langste eind. We moesten echter helaas
constateren dat daze overwinning met betrekking tot
bovengenoemde fraaie volzin, niet heerlijk was.
De publieke belangstelling bij daze wedstrijd lint
ondanks het mooie weer danig to wensen over. Na
veel gepieker rnoesten wij tot de conclusie komen dat
het wereldkampioenschap op de schaats voor dames,
hoe is het in vredesnaam mogelijk. hieraan debar
was.

Clubblad januari 1972.
Overzfchtje.
Na 'n succesvol verlopen oefenprogramma en de
komst van enige sterke spelers dachten we nu einde* eons 'n algal met kampioensaspiraties to bezitten.
Zooms reedsay vaak ging daze vlieger niet op; mentale zwakte ward en wordt door een ieder als de oorteak aangewezen. TerwijI bij de eerste thuiswedstrijden het spelpeil zonder meer goad was en we respectabele resultaten boekten, gingen de ultwedstrijden vaak op oliedomme wijze verloren. Gebrek aan
a9

142 doelpunten hebben gescoord. We hebben dearnaast ook nog 6 doelpunten tegen.
Enno Beuker, die hiervan 58 doelpunten heck gezet,
is natuurlijk de topscorer. Zelf hob ik 40 doelpunten
voor ml n rekening genomen. (Jos Heijne, 03)

SchaetswedstrIjden voor B- en C-junioren
In Januar).
Uitslag C-junioren:
1. H. Kuper
2. G. Deddens
3. G. J. ri ll-laan
4. J. Heijne

Uitslag B-junioren.
1. A. d'Haan
2. J. Sanding
3. A. Lubbers
4. H. Niehof
5.3. Algra

Bestuursvergadering 24 famed 1972.
(..) Dhr. Sanders is in geval van degradatie van het 1e
elftal niet van plan om dan zijn bestuursfunctie neer to
logger. De volgende vergadering zal aan de
bestuursleden worden gevraagd naar hun standpunt.
Na afloop van de compelitie zal men direct eon jaarvergadeting houden. Het bestuur Is van mening dal er
voor het nieuwe seizoen eon nieuwe trainer meet
komen. Het financieel verslag van de penningmeester
is dusdanig dart er wed lets moet worden georganiseerd om niet in de buurt van de rode steep te goreken. Men zal de volgende vergadering nog eons over
eon mandargnenactie spreken. (..)

Kamploensloto C3 salmon 1971-1972
Steam): Jan Berendsen (leider), Andries Schrik (leader),
Gerrie Deddens, Koos Nuismer, Leo Delman, Henri
Hemmen, Herman Dreier, Slope) Gerard Hedne, Jos
Heine, RitS Schlimbach (trainer).
Knielend, Herman Arendo, ??, Jack Kropveld, Henri
Kuper, Theo Specken, Herman Welbers, Enno Booker.

In de volgende vergadering zijn alle bestuursleden
onder voorbehoud van plan om aan to blijven.
(..) Bespreking beheerscomrnissie op 16 februari
1972 in de Posthoorn. Dit gaat over de nieuwe kleedaccomodatie en kantine op het nieuwe sportveldencomplex. (..)

Bestuursvergadering 8 mei 1972.
(..) Ook aanwezig is de nieuwe trainer dhr. Richetti
om kennis te maken met de overige bestuursleden.
Tevens geeft hg zijn mening over de vereniging. Hij
vindt dot het bestuur van S.T.A. veel medeleven Mont
en hoop[ dat het bestuur dan ook volledig achter zijn
besluden zal staan. (..)

Waarom het publiek alfijel achter de hekken moot.
(..) Het plaatsen van de reclarneborden gaat goed. Er
zijn al eon groot aantal geplaatst. Men zal aandacht
gaan schenken aan het publiek om deze achter de
omheining te houden om de reclameborden Deter tot
hun recht to laten komen. (..)

Algemene ledenvergadering 28 mei 1971 in cafe
Brouwers.
(..) Op deze vergadering word[ in het bijzonder weIkom geheten dhr. H. K. Bos. Dhr. cos IS meet clan 30
jaar arctic( lid van de vereniging geweest en dit wil
men niet ongemerkt voorbij later gaan en er word[
hem ter herinnering eon fraaie aansteker door de
worzitter aangeboden. Het is in vele competities zijn
work geweest dal er eon 4e elftal was.
Dhr. Bos dank[ in eon kode toespraak de jongens die
hem hierbij alhjd hebben gesteund en dal zij hem
ondanks zijn lastige natuur IOCh wed geaCCepteerd
hebben. (..)

Clubblad mei 1972.
Noodkreet van de redactie/
(..) Het zal niet lang meet duren of het clubblad zal
binnenkort ook knallen of plotter als er geen kopy binnenkomt.(..)
De voetbalschoenen.
Han het begin van het voetbalsePoen 1971-1972 stelde de hoer Ossel oil Barnflair - kroeghouder aldaar een pear voetbalschoenen beschikbaar voor die speler van het ems* elftal die tijdens het lopende seizoen, wat betrek voetbalprestaties, het meest op de
voorgrond zou [rodeo. Een paar fervente STA-suPPOP
tors waren bereid punten to geven.
Aan het einde van het seizoen bleek dat Hans
Wachters het hoogste aantal punten had vergaard.

Jaarversheg van de v.v. S. TA. 1971-1972.
(.3 Hoewel ellen in het begin van de compelitie een
kampioenschap van het eerste elftal M het verschiet
zagen, rnoesten wij tegen de winter met lode ogen
aanzien, dat de gewenste resultaten uitbleven.
Dhr. Weinans bleek eon good pepmiddel te zijn. Uit
vijf wedstrijden wist men negen punter to verzamelen. En waren de laatste twee wedstrijden niet in de
nude kart gespeeld, dan was men mee bovenaan
gedindigd.
Het tweede elftal wist ziCh ook mee bOverlaan te neStelen, doch het derde elttal onderging een ander lot,
zij word de drager van de rode /antaarn. Het 4e elite)
ken zich evenaren met het tweede elttal. Maar er zijn
ook nog kampioenen bij S T A
C 3 en pupillen 2 wisten deze eer te behalen. Dit had
men ook van Al verwacht, doch did mocht heleas 00k
niet zo zijn. (..)

Een trots record.
M'n derde seizoen bij STA zit er al brine op. lk dacht
dot ik kon spreken van eon record. In deze drie seizoenen ben ik met mijn ploeg in de cornpetities nl.
ongeslagen gebleven.
Hoe lang nog???
We hebben, zoals velen het al weten, het kampicenschap behaald. Met nog 2 wedstrijden voor de boeg
hebben we de compelitie er al weer opzitten.
Hierrnee wil ik vooral ooze trainer Frits Schlimbach en
degenen die ors al eon keer begeleid hebben bedanWe hebben nu 14 wedstrijden gespeeld, waaruit we
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A2-selectie, H. Weinans, G.F. Wortelboer, R. Keur,
J.W. Over, H.A. Keizer, H. Brakels, R. Draaijer, H.
Over, W. Busker, W. Bruinsma, J.H. Drenth, J.B.
Ellerman, H. Borcheld

Clubblad juni 1972.
Do competltie is wijlen en we kunnen constateren dat
we het met het eerste team, het vlaggeschip van de
y oreniging, nog niet eens zo gek gedaan hebben.
Oak de andere elftal len zaten Met bij de pakken neer.
Fen woord van dank is de redakte verschuldigd aan
het adres van Hans "Auspoetser" Wachter, Tot onze
split vertrok hij Loch naar een nieuwe verenig jng.
Zouden de premies daar dan loch nog honer liggen
dan bij het al-Dude STA?
Met lade ogen zag de redaktie en uiteraard ook velen
met ons Bertus Hofstra "ik ben een wonderkind" vertrekken.

B2-selectie( F.H. Arends, E.J. Jansen, G. Krops, H.
Schrik, H. Klein, G.H. Joguns, G. NienhuH, G.H.
Pomp, J.H. Rollers, B.H. Tieben, G. Brunen, H.J.
Kropveld, H.H. Kuper
Helaas ontbreken bij de C's de voorletters.
C1-selectie: Stanneveld, Deirnan, Buining, Heine,
Hemmen, Keizer, Kremer, Kropveld, Beuker, Bucking,
Specken, Kuper

Bestuursvergadering 12 juni 1972.
Als laatste punt kwam de fusie tussen S.T.A. en
Klooster ter sprake. Wanneer Klooster met de
datum akkoord goat, zal men 14 augustus gezamenlijk een vergadering houden.
Het voorstel van S.T.A. is om buiten de normale
besturen een hoofdbestuur to hebben beslaande uit
voorzitter, secretaris, penningmeester, 1 lid zondagvoetbal en 1 lid zaterdagvoetbal.

C2-seleetie, Been, Bergman, Bos, Cevaal, Naaijer,
Pompstra, Vos, Meandering, Heine, Scholte, Schuten,
Heine, Siegel
C3-selectie: Berends, Berends, Bets, Over, Veninga,
Reinders, Manning, Scholtens, Veldman, d'Haan,
Trechsel, Schulte
Bestuursvergadering 9 oktober 1972
(.) Aanwezjg op de vergadering trainer Richetti en leider Soer om enkele moeilijkheden to bespreken die
op een trainingsavond zijn voorgevallen. Enkele
bestuursleden bemoeiden zich met het samenstellen
van het eerste elftal. Na heftige discussie en uitleg
door dhr. Richetti worden de bestuursleden er op
gewezen zich aan de gemaakte afspraken te.houden.
Ook wil Richetti graag een betere begeleiding van
geblesseerde spelers. Men zal dit met dokter Wachters bespreken. De voorzitter waarschuwt echter voor
eigenhandig optreden op medisch gebied. (..)
(.) Huwelijksaankondigingen van Rudi Berken op 20
oktober en Harry Haanstra op 27 oktober. (..)

Een vergadering later
(.1 De fusievergadering met i t Klooster kan op de
voorgestelde basis. Het bestuur is wel van mening dat
de naam S.T.A. moat gijven. (..)
Na de fusievergadering:
(.1 Gezamenlijk met it Klooster is op 14 augustus een
vergadering gehouden voor een eventuate fuse tussee de beide verenigingen.
Van S.T.A. zijde wil men de naam S.T.A. handhaven.
Wanneer 't Klooster hiermede akkoord goat, kan er
verder worden gepraal.
Bestuursvergadering 18 september.
(..) Dhr. Road vraagt naar de fusie van S.T.A. en's
Klooster. Er is nog geen besluit. Bij de sv 't Klooster
gaan ze niet akkoord met de naam S.T.A.
(Om V011edig to zijn: voorgesteld werd de naam Sportclub Ter Apel, red.)

Bestuursvergadering 30 oktober.
(.1 Moeitijkheden a.v. de spelers is opgelost. Op een
speciale bijeenkomst zijn diverse problemen besproken. Dhr. Sanders was verwonderd over doze spelore, die tijdens feestelijke bijeenkornsten zo'n homogene kunnen vormen, dat er tijdens de wedstrijden
het tegenovergestelde tentoon words gespreid. De
bestuursleden waren van mening dot bij dergelijke
wanorde een schorsing words opgelegd vow de rest
van het seizoen.

Clubblad september 1972 met de volgende redactieleden:
J. Berendsen, H. Haanstra, H. Limberger, P. Smit en
M. Stahl.
(..) Afscheid hebben wij genomen van enkele mensen
die zeer verdiensteljjk work voor de vereniging hebben verricht en Ain hun daar zeer erkentelijk voor. lk
wil de namen nog een keer noemen - het zijn: H.
Schrik, J. Specken, G. Wei nans, H. Wachters en B.
Hofstra. (..)

We zulten ze wet krijgen:
(.) Het blijkt g at de dames van de spelers bij uitwedstrijden entree betalen. Men besluit vanaf nu Oil ook
to gaan innen van de bezoekende verenigingen. (..)
De verstandhouding is Met optimaak
(..) Spelers, die moedwillig het speelveld tijdens een
wedstrijd verlaten en zich provocerend uitlaten worden voor de rest van het seizoen van deelneming aan
wedstrijden uitgesloten en indien nodig zal men sit
ook nog doorvoeren in het volgende seizoen. (..)

Namen van spelers die in doze jaren hi] de jeugd
voetbalden:
At-eclectic: B.H. Kuper, G.J. thank, B. Vuurboom,
J.W. de Vries, A. Lubbers, A. Scholte, J.B. Stannevoid, H. Arends, A. d'Haan, H. Niehof, J. Cone, G.
Scholte-Albers. J. Klein, D. Bos, R. Timmerman, J.
Pots°, G. Daalman

Clubblad okt/nov. 1972.
Interview met F. Vuurboom.
De Neer Vuurboom maakte zijn debuut in het eerste
elftal van 1932. Als 15-jarige y erving hij in de wedstrijd tegen F.V.V. doelman Knjgsveld en veroverde
daarnnee zijn pleats rattler de lat. Hit was daarmee
ook de jongste speler van het elftal, waarvan o.a.

BI-selecte: H.G. Wortelboer, G. Boezing, J. Algra,
F. v.d. Ploeg, J. Santing, P. Scholte-Albers, G.
Scholte, J.G. Stanneveld, A.E. Hofstra, A. Dubben, C.
Kuper, K. Mulder, G. Walters
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meester Steenbergen. Helmer Negen en Rennie de
Boer deal uit maakten.
(..) Samen met een aantal vrienden, schoolvrienden,
hadden we een club opgericht met de verwaande
naam Atti Ia. De hoofdschotel van daze club was
voetballen.
's Avonds na school werd er altijd wet even tegen een
bal aangetrapt. Het toenmalige bestuurslid Dick
Pietersen was van ooze voetbalachvfteiten op de
hoogte en drone er op aan dat Attilla over moest gaan
naar de voetbalvereniging S.T.A.
De nodige voetbalervaring verkregen de Attilla-jondens door beunelings tegen verschillende clubs uit de
buurt te spelen, zoals uit Musselkanaal en Emmercompescuum.
Ooze club, waarvan o.a. lid waren de gebroeders
Bow Gerard Zonneveldl en Mans Meijer, grog dus over
noar S.T.A.
Wij vormden het 3e elttal. Later gingen de baste spelers over near het eerste, waarvan ik een van de eew
sten was. (..)
(..) Er werd weinig getraind, alleen wat conditietraining. Over tactiek werd geheel niet gepraat en ook
niet moor gespeeld. Voetballen betekende proberen
te winnen. Getraind werd toen bij de heren Lukkien en
Van Ee. (..)
I..) Als we een wedstrijd moesten spehn, dan waren
we dear cinder rnekaar de hale week al mee bezig.
Hoe we het het bests konden doen enz. Een uitwedstrijd was helemaal een West.
Morgans werd de lets gepakt en dan Wog men
near het terrain van de tegenstander. Dear aangekomen kleedden we ons em (er waren overal schamele
kleedgelegenheden). Na de wedstrijd werd er op de
terugreis altijd even een pi/sje gepakt en een dansje
gemaakt. Dit liep don altijd uit op 'n feestje en we
kwamen dan ook meestal laat weer thuis. Na mijn le
wedstrijd uit tegen F.V.V. was ik pas 's nachts om 3
uur weer thuis, hetgeen thuis de nodige moeilijkheden
met zich mee bracts. Je was dus de hale zondag kwijt
met een uitwedstrijd.
(..) Een van de grootste redenen dat ik met voetbal
stout, en dot gold niet alleen voor mij, maar voor de
meeste spelers, was dat de liefde in het spat kwam.
Zoals al gezegd was je, vooral bij een uiNvedstrijd, de
hele zondag kwijt en dat wilds je geliefde natuurlijk
niet
De combinatie huwelijk-voetballer was volgens mij de
belangrijkste reden dat de meesten met voetballen
stopten. Voor mij was dat 1942.1..1

1973/1974
Achter v.In.r.: Ude Schrik, Harry Marren Roe/ Dijkhuisen,
hada° Swama, Marcel Borchelt', Sjakie Abating.
Visor: Frans bummer, Lenard Summer, Anne Lubbers,
Hans Keyser, Bart v. Dijk, Albert Swama.
Leiden. Jan Bucking.
Clubblad april 1973.
Ongetwijfeld bent u op de hoogte van de pogingen,
beide plaatselijke wetbalverenigingen zo mogelijk tot
een grote, sterke vereniging to doen samensmelten.
Om lot dit Joel to geraken hebben zich zeer recent een
aantal personen in een commissie verenigd. Nu een
eerste oriénterende bespreking inmiddels heeft ghats
gehad wit daze commissie zich graag aan u voorstellen
en u kenbaar maken wat hoar heeft bewogen daze,
zoals zij die zelf ook ziet, 'tore" zaak aan te pakken. In
de commissie, welke antler de naam "Fusiecomrnissie
STAPt Klooster hoar teak zal verrichten. hebben zitting
genomen: W.T.J. Pors, J. Wisman, Th.W. vd. Laar,
B.G.L. de Wit, J. Klornpmakers, G. Lasting, Chr. Hance.
Bovengenoemde commissie kwam in de vergadering
van 29 januari j.L tot de conclusie dal, in wrhouding tot
gelijkwaardige plaatsen. Ter Apel, wet de voetbalspon
befteft, achterop is geraakt.
Waarom zou Ter Apel Been redelijke 2e klasclub My.
kunnen voonbrengen.
Dat heeft de bovengenoemde commissie bewogen,
town zij zich tot teak stelde:
"te onderzoeken of het, rekening houdende met de
belangen van de vereniglngen, model jk en wenselijk is
een tithe te helpen bevorderen'".
Het ondemoek zal veal tijd in beslag nemen. De commissie wit niets overhaasten. Zij wit ook niets beslissen
of afdwingen. Als zij t.z.t. met een afgerond advies bij
de verenigingen kornt, dan beslist de ledenvergadering
van S.T.A. en Y Klooster en niemand enders. (..)

Nog meer fusteperikelen (8 januari '731,
1..1 In het dabbled van 't Klooster wordt het schrijven
van dhr. Sanders nodal bekritiseerd over het niet tot
stand komen van de lusie. Dhr. Sanders zal opnieuw
een uiteenzetting geven in het clubblad. (..)

Wens de bestuursvergadering van 24 april pakken
etch donkere wolken samen boven de vereniging
(.4 Dhr. Road zegt dat het 2e cleat is gedegradeerd. De
opkomst van de afgelopen zondag 23 ape was bedroevend. Enkele spelers achtlen het niet nodig om al te
zeggen. Hierop komen nog diverse moeilijkheden Wssen trainer en spelers ter sprake. Het bestuur past er
voor orn nog met de spelers to platen. Wanner zij de
mening van het bestuur niet delen, laten zij dan maar
een buitengewone ledenvergadering uitroepen.
Na diverse besprekingen met verschillende personen
over de mceilijkheden wordt de vergadering door de
voorzitter gesloten. (..)

Zoals uit bovenstaande blijkt, wordt de weliniet fusie
in de clubbladen van de beide verenigingen door de
toenmalige voorzitters, de heren Sanders en Kremer,
"uitgevochten" en zoals zo vaak goat het geschrevene over elkaars verkeerd begrepen argumenten en
bedoelingen.
Bestuursvergadering 2 April 1973:
(..) Op dil punt wordt de vergadering gestaakt wegens
de zware opkomende storm opdat wdereen op tijd
thuis ken 0110. h.1
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Buinerveen-STA 3-3, STA-PJC 1i vallen enkele dingen op. Ten eerste, dat 4 punten uit 4 wedstrijden aan
de (te) bescheiden kart 6 en ten tweede, dat hat aantal doelpunten aan de (te) ruime leant is. (..)

Dit lijkt de laatste vergadering te zijn geweest voor de
voorzitter dhr. Sanders. De vergadering van 14 mei
wordt voorgeveten door dhr. Been.
Tijdens deze vergadering schijnt de born gebarsten te
zijn.
(..) Niets meer aan de orde zijnde sluit dhr. Been Bit
gedeelte van de vergadering, waarna vier laden hun
opwachting maken voor het indienen van hun motie
van wantrouwen.
Met de verschillende punten de naar voren worden
gebracht kan de secretaris zich not verenigen en verlaat voortijdig de vergadering, zodat er verder Been
notulen zijn opgemaakt (..)

Clubblad november 1973.
(..) Ongetwijfeld heeft u onlangs in verschillende kranten kunnen lezen dat de heren J. Wachters en J.
Kropveld afscheid namen als actief voetballer. (..)
Uit een interview met de hoer Kropvold enkele oitaten:
(..) De velden waar in de tijd op gespeeld werd, kun
je beslist niet vergelijken met de tegenwoordige. Het
veld zag er vaak uit als een orngeploegd stoppelveld.
Ook de kleedgelegenheid liet vaak to wensen over.
Vaak moest je je in een boerenschuur omkleden,
waarin dan na afloop van de strijd een tobbe met
water stond te wachten. Het spreekwoord "wie het
eerst komt, het eerste mead", ging toes volledig op.
Was je n.l. als een van de eersten terug, dan had je
kans op schoon water.
Na de A% ging ik over naar het tweede elnal. Het was
n.l. erg moeilijk om in het eerste te komen. Dit aural
bestond vooral alt zakenlieden. Het was een eliteploeg. In het tweede speelden meer de gewone jongees, de arbeiders.

Een verslag van de algemene ledenvergadering en
een jaarverslag over de jaren 1972173 ontbreken.
Bestuursvergadenng op 6 juni 1973 in hotel De Boer.
(..) Dit is de eerste vergadering van het nieuwe
bestuor. Dhr. Been open de vergadering en wijst de
nieuwe bestuursleden er op dat uit hun midden een
nieuwe voorzitter moat korner).
Dhr. H. Klein wordt eenstemmig voor deze functie
gekozen. (..)
Het bestuur is els volgt sarnengestelst
voorzitter: H. Klein
secretaris: J. Hlompmakers
penningm.: J. Been
Senioren en Gobbled: D. Leenstra
A,- B,- en C-junioren J. van Wijk, E Penning en J.
Bouwers
pupillen en welpery H. Potze - foto/lotto: H. Hazelhoff
donatie en vervoer: H. Weinans
adios/divers.: R. Wiegers.

Vaak als er een vrouw in het spat kwam, was het echter gauw afgelopen met de prat en met de voetballerij.
Velen stopten dan ook met voetbal als ze gingen trouwen. (..)
WIST-U-DAT......
.....we dgenlijk taal ouch teken Koren van de taco zo
haastig opgerichte fusiecommissie STA-'t Klooster?
...... waarschijnlijk oak deze commissie, zoals zovele
andere, weer rustig ingedommeld is?

Clubblad rnei/juni 1973.
(..) Waarin een kleine vereniging "groot" kan zijn, hebben we het afgelopen seizoen aan den lijve ondervonden. Zand erover. We beginnen opnieuw. (..)

Clubblad december 1973.
Op de 4e autoloze zondag, 25 november j.I., moest
STA 3 de uitwedstrijd tegen Valther Boys 2 spden.
De weersverwachting voor die dag luiddet
Harde noordwesterstorm, met hagel en Sneeuwbuien
en voor de tijd van het jaar koud.

Voor het seizoen 1973-1974 is als trainer gecontracteerd de heer Kamies uit de 2e Etdoermond.
S.T.A. is ingedeeld bij Amboina, Bareveld, Buinerneon , Gieten. Or ing, P.J .C., S.P.W., T.E.V.V.,
Weerdinge en Wildervank.

Men ging per fiats of bromrner en verloor met 4-1.
Bestuursvergadering 14 januari 1974.
(..) Schrijven van C.O.V.S. om de spelregelwedstrijden in een keer to houden in Hotel Bussemaker te
Ecioo. Dus Been voorronden, dit in verband met de
benzinecrisis. (..)

Kantina
Er komen van verschillende kanten nage( eens klachten over de sluitingstijd van de kantine. De regal is
echter dat de kantine op de trainingsavonden om 11
our gesloten moat worden.
Verder 1 uur na de wedstrijden. Het besting.

(..) Bouwers zegt dat de trainer Kamies graag enige
B-junioren bij de seniorenselectie ziet voor het meemaken van de trainingen en vriendschappelijke wedstrijden, opdat er geen stilstand in hun voetbalcapaciteiten ontstaat. (..)

Uitslag van de kompetitie voor de beste gemidde be
seizoenprestatie 72, 73, beloond met een pear voetbalschoenen, beschikbaar gesteld door Eise Kuiper
en Andries Schrik:
1. H. Tent, 2. P. Smit, 3. J.W. Stahl, 4. J. Penning,
5. L Heidema, 6. E.R. Berken, 7 D. Leenstra,
8. L Schoonbeek 9. M.J. Stahl, 10. G. Sterringa,
11. J.F. Schrimbach, 12. H. Horstman, 13. A.H. Schrik
(sleehts 8 wedstrijden).

Clubblad februari 1974.
Enkele krachttermen - een korte stine - een zucht en
een teleurgestelde trainer zijn dingen die de redactie
droevig doen sternmen. Ook dit jaar zal het STA.,
dat tech echt van plan was dit seizoen te promoveren,
niet lukken in de 3e klasse door te dringen.

Clubblad sept/okt 1973.
(..)Wanneer dit nummer bij u in de bus ligt, is de wedstrijd Weerdnge-STA al gespeeld en weten we dus al
weer meer. Na Amboina-STA 3-1, STA-TEVV 2-0,
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VoomitTiande bilk?
Wist u dat het emote van STA, na de beschamende
nederlaag tegen Wildervank, nu besloten heeft om het
volgend seizoen dan maar kampioen te worden?

Clubblad augusfus 1974
Het nieuwe seizoen start weer voor de deur, erkele
oefenwedstrijden zijn reeds gespeeld en wel op de
nieuwe sportvelden. We zijn dan ook bijzonder blij dat
we reeds nu over deze prachtige velden en gebouwen kunnen beschikken in Ter Adel. En dan to
bedenken dat het geheel nog wordt verdubbeld over
enkele jaren. (..)

Besfuursvergadering 11 rnaart.
(..) Deze vergadering begint met de problemen rand
de kantine. Dhr. Kropveld was aanwezig am dit nader
toe te lichten. Het gaat om negatieve figuren de de
training niet bezoeken, doch zich voor uitdrog en
behoeden in de kantine en als dusdanig zich onsporhet gedragen. (..)

Tegenstanders van S.T.A. 1 in het seizoen 1974-1975:
Wildervank, Bareveld, S.P.W., Veendam, F.C. Assen,
Smilde, Hunso, Buinerveen, Gieten.

Het contract met de heer Kamies wordt met een jaar
verlengd.

In het bestuur hebben, na het vertrek van de heren
Been en Weinans, H. Klein, J. Klompmakers,
Hazelhof, T.G. Kuipers, B. Walters, J. van Wijk,
Kroeze, Bouwers, H. Potze, E. Penning en D.
Leenstra.

Fragment nit ben interview met dokter Jan Wachters.
(..) In 1943 Imam ik near Ter Apel. De vereniging STA
was toen voorzitterloos. Al gauw kwam ik in contact
met de secretaris Steven Bakker en de penningmeester Helmer Negen. Deze vroegen mij om voorzitter to
worden. Zo Imam ik bij STA. In de verdere oorlogsjaren was er niet veal actieve voetbal, ultgezonderd
onderlinge wedstrijden tegen ploegen uit de omgeving.
Wel herinner ik me het 25-fang bestaan in 1944, dat
ondanks de omstandigheden feestelijk gevierd ward.
Na de oorlog werden er wedstrijden gespeeld tegen
her gelegerde militairen, wat altijd aantrekkelijke wedstrijden waren. (..)

Clubblad September 1974.
Het eerste elftal heeft een goede start gehad. De
wedstrijden tegen Wildervank en Bareveld werden
beide in een overwinning omgezet.(..)
Clubblad (*tabor 1974.
(e) Het sportpark is dus door de K.N.V.B. gekeurd en
in orde bevonden. Er wag nu dus officieel op
gespeeld worden. (..)
S.T.A. 1 speett gelijk tegen S.P.W en wint van
Veendam, F.C. Assen en Smilde en is koploper in de
4e klasse F.

Clubblad mei 1974.
(..) De supportersvereniging had een soon onderlinge
competitie ingesteld tussen de spelers van het le
team, waarbij steeds gedurende een serie van 5 wedstrijden aan de spelers waarderingspunten werden
toegekend. Zo was het seizoen verdeeld in 4 periodes
van 5 wedstdjden met aan het Bind van iedere periode
een "periodekamproen".
De uitslag was als volgt:
le periode
A. Arends
34 punten
39 punter
2e periode
H. Tent
3e periode
J. Penning
33 punter
4e periode
L Schoonbeek
32 punten

Op 1 oktober 1974 wordt voor het eerst vergaderd in
de kantine van het sportpaih t Heem.
Opdracht van de trainer en her gevolg.
(..) BOete betalen van strafgevallen schijnt voor
Vuurboom een bezwaar re wil het verhalen op
als zijnde de opdracht van de trainer om de spelers
neer to leggen.
Zijn geval is babbelen en shirlje trekken. (..)
Clubblad januari 1975.
S.T.A. 1 wint tegen S.P.W. en Wildervank, maar con
Nest de belangrijke wedstrijd tegen Gieten.
(..) Zo moesten we danig teleurgesteld de terugtocht
aanvaarden. Hierdoor is de spanning in de 4e klasse
F weer enorm toegenomen en hebben rneerdere
ploegen nog goede kansen op het kampioenschap.(..)

Bovenden kreeg Harm Tent voor de hoogste totaalscore (132 pnt.) nog een extra prijs en ward Harrie
Schrik betiteld als de strijdlustigste speler.
STA 2 eindigde doze compelitie op de 50 pleats met
17 punten uit 18 wedstrijden, STA 3 ward ook Se met
22 uil 18, STA 4 behaalde de 2e plek met 24 uit 16.

Stand per 20-01-1975:
11-16
11-16
10-13
10-11

Jaawerslag van de vv. S.T.A. 1973-1974.
(..) Ward net als voorgaande jaren de compethe ingegaan om enige kampioensfitels binnen te halen, ook
nu weer ward deze hoop de bodem ingeslagen. Zelts
ons eerste elftal, dat doze keer een unieke kans had,
miste de boot.
Er zijn verscheidene oefenwedstrijden gespeeld met
invallers door problernen die ontstonden random hainer Richetti.
In een vergaden ng met gerneente, Klooster en
S.T.A. deed dhr. Harlem de plezierge mededeling dal
het nieuwe sporipark inclusief de cantina in het beheer
komt van de beide verenigingen, inbegrepen bij de
totale huur van het sportpark.
Dhr. Hanog sprak nog wet zijn ongenoegen uit over
het gebruik en beheer van het huidige clubgebouw. (..)

2. Gieten
3. Hunso
A Wildervank

Clubblad maart 1975.
S.T.A. 1 wint van Bareveld en Smilde , maar verliest
in en van Veendam.
De redactie bestaat nog uit D. Leenstra, H. Limberger, B. Vuurboom en G. Sterringa.
Peter Smit, die vier jaar deal urtmaalde van de redaotie, heeft bedankl als lid van S.T.A.
Hij wordt vervangen door
Kok..

a
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Veer het goede doe! ( aptil 1975).'
(..) Bij inbraak in de kantine Is de klok gestolen. De
voetbalvereniging Klooster zal tegen S.T.A. een
wedstrijd spelen, waarvan de opbrengst bestemd is
voor een nieuwe klok.

pioen dank zij de inzet van alle spelers, !eiders, maar
vaural door vakmanschap van onze trainer Kamies.
Als ik nog Bens terugdenk aan de algemene ledenvec
gadering van '74, wear Kamies toen duidelijk zijn
risen stride en zeNJAlleen door keihard, maar clan
ook keihard to werken kunnen we wat bereiken. Hat
zit er hier in. Degene die het niet kan of wil °Orengen, zoals ik dat wil, valt at"
Volgens mij warn er toen een aantal spelers die
dachten: het zal zo'n vaart niet !open.
Die gingen gewoon door na 31 mei met bedrijfsvoetbal. Nou, ze kwamen gauw genoeg terug, toen ze
inzagen dat het wel menens was. Een speler kon zich
er niet rise verenigen volgens mij en bedankte als lid.
Ran.

Clubblad April 1975.
De laatste rondo van de kompetitie gaat van start.
Nog enkele wedstrijden en het seinen zit er weer op.
En coals het er nu uitziet krijgen we di! jaar het tangverwachte kampioensfeest van het eerste elf tal.
Daarbij is de kans greet dat towel het hveede als A 1
hetzelde fees! gaan vieren.
S.T.A. 1 win! van FC Assen root 1-0.
(..) Door deze ovenvinning blijft de toekornst er good
ultzlen.
Trainer D. Kamies heel z'n contract met een jeer verNngd, zodat STA 00k volgend seizoen, hopenlijk Ns
derde Hasser, verzekerd is van goede Hiding.

(..) De week daarop rnoest het dan gebeuren en wel
tegen Buinerveen. Met een grote supportersschare
trok STA richting Buinerveen, want iedereen was er
zeker van dal STA kampioen zou worden.
Dat het geen makkie zou worden bleek direct al in het
begin. Buinerveen trok zich terug in de verdediging en
gat vrijwel geen kans weg, terwijl ze sea probeerden
cm via een counter tot scoren to komen.
Maar niet Buinerveen, maar de zenuwen waren STA's
grootste tegenstander. Dat de zenuwen de wedstrijd
beheersten bleek wel uit het Nit dat bijna alle passes
bij de tegenstanders kwamen.(..)
Ook na de rust veranderde er niet veel. Aileen was
STA nu vrijwel constant op de hell van Buinerveen to
vinden, maar °Or gevaarlijk werd het niet. Naar mate
de wedstrijd verstreek en trainer Kamies had laten
weten dat Wildervank gelijk had gespeeld (later zou
blijken dat ze zelts verloren hadden) nam STA geen
enkel riSiC0 Meer.
Het was nu nog wachten op het laatste fluitsignaal
van de arbiter. Toes dan eindelijk de scheidsrechter
affloot was iedereen de slechte wedstrijd a weer vergeten en terecht, want STA was Kampioen!!
Be Vuurboom.

Twee wedstrijden voor het einde van de competitie
kondigt zich het kampioenschap van S.T.A. A 1 al
aan. De stand op dat moment:
1. S.T.A.
14-23 45-16
2. Emmerschans
14-18 43-23
3. Valthermond
13-17 27-17
4. Weerdinge
14-16 23-20
5. TEVV
13-13 39-32
6. Oring
12-10 12-29
11- 9 19-35
7. Titan
KSC
14- 9 30-36
9. Valther Boys
12- 3 22-49

Kwad voor vier. Het laatste fluitsignaal in de wedstrijd
Buinerveen 1 - S.T.A. 1 Klink. Supporters op het veld
en ze omarmen de spelers in een roes. Eindelijk is
het dan Na 20 jaar geleden uit de 3e klasse to
zijn gewipt, heel &TA, het teen verloren gegane terrein weer heroverd.
"Een wonder", zeggen velen. Voor mij als speler en
aanvoerder echter allerrninst een wonder.
Het is het resultaat van een jaar lang keihard werken.
Effie tot vier keen word er in de week getraind, wearvan vooral de zaterdagmorgen voor velen een grote
opoffering moot zijn geweest (denk aan de gehuwde
jongens). Zelfs op Oudejaarsdag en 2e Kerstdag
men tegenover Hotel Star een zwetende selectieploeg aantreffen, waarvan alleen de geblesseerden
en de in hun wttebroodsweken verkerende spelers
ontbraken.
Door een man echter is mi. harder gewerkt dan door
iemand enders, nl. Dolt Kamies. (..)
lk ben dan ook van mening dot, wanner er een is die
hulde moot worden gebracht, hij dat is, sender daarbij
de anderen (spelers, bestuur en !eiders) to kod to willen does.
L. Hadema.

S.T.A. A1 Kampioen 13 aprg 1975
Staand• R. Soar geider), E Booker, G. Wortelboer, T.
Pollemans, K. Drager, A. Ho toted, J. Santing,
Heijne, H. Heijne (Hider)
Knielend: H. Wortelboer, J. Stanneveld, K. Mulder, A.
Dubbeo, Wortelboer, A 51-Man, A. Lubbers, P.
Schulte-Albers
Clubblad mei 1975.
Kampioen.
Ja, twee kampioenschappen zijn binnen. We hopes,
dot 006 ons 2e bij het uitkomen van ons clubbled. het heel gored.
Vakrnanschap is rneesterschap.
Een slagzin u Allen wet bekend van de reclame.
Bovenstaande is volgens mij van teepassing voor de
kampioenen van STA. Het eerste elftal en A! ken
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Kampioenselftal seizoen 1974-1975
Leenstra, P. Raad, G. Sterringa, T. Schulte,
Staand.- A. Schrik (leider), A. Dubber, A. Schrik, J. Pijpker,
Ouitscher, B. Ouftscher, D. Parries (trainer).
Knielend: H. Sohn', B. Vuurboom, A. Arends, Schlimbach, H. Tent, B. Kaspers, Heidema, J. Penning,
R. Barker.

a

Eindelijk, maar bock
De meeste mensen zeggen, dat het getal 13 een
ongeluksgetal is, maar voor STA gaat dit gezegde
niet ap, want op 13 april nl. warden ons Isle en Al
kampmen.
Een prachtig resultaat van beide elttallen, maar met
name voor de hoer Kamies. Hij is de man geweest die
beide elftallen near dit resultant voerre. Hij wist van
aanpakken en de resultaten zijr er dan oak wel near.
is Morgens moest A1 naar Valthermond en we hadden aan een gelijk spel genoeg om kampioen to web
den. Er ward slecht gespeeld, mode omdat het veld
ook niet alias was. We hebben er van alias aan
gedaan om hier loch met een overwinning weg to
komen. Het geluk list ons deze keer bodanig in de
sleek dat het gewoon niet mocht dat we hier zouden
winnen.
Paal en tat stonden ons in de weg om beide punter
mee IC nemen. Het word ulteindellk 0-0 en dit betekende dat het eerste kampioenschap binnen was. (..)
Jos Heijne A 1

Bestir,/ op 3 Mot 1975:
voorzitter, H. Klein
secretaris,
Arends
Penningmeester: Siepel
jeugdi Kroeze en Bouwers
foto, Meijer
reclame, Kuiper
beriberi. estee
redactie, Leenstra
vervoer: Walters.
(..) In deze notulen sal ik geen getallen plaatsen, daar
ooze kas er momenteel Pet rooskleurig bij steal. (..)
Clubblad augustus 1975.
Competitie-indeling 3e klasse
Sedum, Froombosch, Gruen Geel, Groninger Boys,
Heiligerlee, HSC, Neptunia, Noordpool, Sc Stadskanaal, STA, VVK en WEO.
Clubblad okt/nov. 1975.
S.T.A. 1 winl van Stadskanaal, verliest van Gruen
Geel en spews gelijk lager VVK, Froombosch, Noordpool en WEO.

Jaarverslag van de v.v. S. TA. seizoen 1974-1975.
(..) Het is alom bekend dat er uitmuntende resultaten
zijn behaald. Duch er zijn voor het begin van de cornretitle moeilijkheden met spelers geweest, die menen
een besluit van bestuur en trainer aan hun laars to
kunnen lappen, maar dit leverde hun een langdurige
schorsing op van training en wedstrilden (gedoeld
wordt op deelname aan het bedrijfsvoetbal, red.).
Lit wend voor trainer Kamies passes en metes om
met een geed elftal aan de competitie to kunnen
beginner. Het resultaat is bekend. Het eerste promoveert near de deign klasse.
Ook ooze A-junioren warder kampioen en het tweede
en derde elftal behaalden een eervolle tweede pleats.

S.T.A. 3- S.T.A. 2 7-0.
Aan de afgang van STA 2 wilier we hier niet veal
woorden 0011 maker, maar dat er gepraat moat warden over de samonslelling van de elttallen lijkt ons
barter kilt en seer roodzakelijk.
Glubblad december 1975.
S.T.A. 1 verliest van Neptunia, HSC en VVK, wint van
Groninger Boys en Froombosch en speelt gelijk tegen
Heiligerlee en Gruen Geel.
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Na de rust poogde HSC de stand gelijk to trekken en
vrij snel slaagde het hierin. Amper van de schrik
bekomen lag de bal reeds voor de tweede meal in
ons doel.
Van enig overleg was nu gaan sprake meer en met
seen laatste krachten trachtten we de bakers alsnog
to verzetten. Een paar mouton voor het einde leverde
dit loch nog de gelijkmaker op.
Hiermee was het derde klasserschap behouden gebleven en kunnen we proberen het volgend jaar wat
hoger te eindigen. Dat moet met zoveel materiaal en
de ervaringen van dit seizoen toch mogelijk zijn. (..)
B.V.
(..) Van de KNVB is het diploma voor het behaalde
kampioenschap 4e klasse F nu ook ontvangen. We
waren er bijna weer in terug, dan hadden ze het kunnen houden. (..)
Staand vim, Scheepstra, M. Harms, D. Klok, A.
Meyering, Berendsen, A. Schrik, W. Heller, W. Ban
telds, Hendrik Meyering.
Zittenct J. Nienhuis, A. Boers, H. Hotstra. K. Scheepstra, T. Hotkamp, A.G. Meendering, A d'Haan
Staand uiterst links: AM. H. Dubber.

Jaarvemlag van de v.v. S. T.A. 1975-1976.
()Het eerste elftal had een goede start in de 3e klasse. Maar door spelers die nog wat jong zijn voor het
1e elftal en door spelers die niet helemaal in het
gareel liepen, ward het aan het Bind van de competitie toch nog bijzonder moeilijk om het 3e kl. schap te
behouden.(..)
Het tweeds elftal degradeerde dit seizoen naar de 3e
klasse DVB.

Bestuursvergadering 2 rnaart 1976.
(..) Vender words er in de vergadering gesproken over
een eventueel contractverlenging van de trainer. Het
bestuur van de v.v. S.T.A. is zover overeengekomen
met de heer Kamies dat hij eat blljven nits er een
gesprek komt met de spelers. Dit gesprek is inmiddels
geweest op een avond in cafe De Boer, waarin naar
voren kwam dat de jongens wel allemaal positief waren over een contractverlenging van de heer Kamies.
Vender werd er op deze vergadering nog aan de
heren spelers gevraagd wie er van plan was om met
ingaan van de volgende competitie near een andere
club te gaan.
Hierop waren twee spelers die antwoord gaven wee
te gaan. (..)

Het eerste elftal van STA-welpen (jongens tot 10 jaar)
onder leiding van Hendrik Schlimbach is na een spannende race op de eerste pleats geeindigd.
Stand: S.T.A. 16-30
C.E.C. 16-27
Oil de notulen van de vergadering van 8 juni 1976
blijkt het bestuur weer aan verandering onderhevig te
zijn geweest.
De hoer Havinga is nu voorzitter en de heer Klompmakers is weer terug als secretaris. Nieuwe namen
zijn Soer en Klok.

Clubblad maart 1976.
Deze week heeft het bestuur het contract met de heer
Kamies verlengd. Het bestuur is hier bijzonder blij
tree.
We gaan nu het vierde jaar met hem in; volgens zijn
eigen zeggen voelt hij zich dan ook niet alleen trainer
van STA. meer meer als [emend die bij de vereniging
en de jongens behoort.

Clubblad oktober t976.
De redactie is gekrompen tot twee man: G. Klein en
D. Klok.
I..) Voor het bestuur was dit aanleiding een extra vergadering op 28 september te houden, waarbij met
Kamies is gesproken over de ontstane moeilijkheden.
Hierbij bleak dat beide partijen niet bij elkaar konden
komen op zodanige wijze dat de belangen van STA
goad werden behartigd en werd daarom besloten volledig uit elkaar te gaan. (..)
(..) Kamies heeft in de afgelopen 3 jaar getoond een
technisch goad trainer to zijn. Hij heeft zijn werk met
volledige inzet gedaan en verdient hiervoor duidelijk
dank van STA. (..)
(..) Zaterdag 9 oktober kon het bestuur in een extra
vergadering reeds een contract sluiten met onze nieuwe trainer de heer Lourens, die het trainersdiploma B
bezit. (..)

S.T.A. verliest van Neptunia, Stadskanaal en WE() en
wint van Noordpool.
(..) Nu waren we in een benarde positie beland, want
de onderste pleatsen kwamen in zicht. We zouden de
volgende wedstrijd in ieder geval niet mogen vediez en - .)
Vervolgens speelt S.T.A. 1 gelijk tegen Groningen
Boys, Heiligerlee en Beduin (de kampioen).
(..) Onze laatste competitiewedstrijd moesten we spelen tegen HSC. Het was loch nog een erg belangrijke
wedstrijd, want wanneer alles tegenliep zouden we
Loch nog een degradatiekans maker. Daarom begannen we erg fanatiek en drukten HSC met de rug tegen
de muur. Ook nu kwam ens grootste probleem weer
aan het licht, nl. het maken van doelpunten. Er kwamen kansen genoeg, meer het wilde sot lukken. De
rust leek met 0-0 aan to broken, toes we er plotseling
wel in slaagden te scorer. Ruststand 1-0.

S.T.A. 1 verliest van Gasselternijveen en Musselkanaal en speelt gelijk tegen Weo, VVK en Froombosch.
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clubblad novidec. 1976.
S.T.A. I won van Heihgerlee, speelde geli ik tegen
Neptunia en Stadskanaal en verloor van MOVV en
GVAV/Rapiditas.

Tips.
Demon de .echte opkomst op de training wet betted
de spelers van het 2e, wil ik deze spelers graag uit de
doeken doen, wear ze het trainingsveld kunnen vinden. Er zijn zeker 4 punten in Ter Apel die deze jongens wel kunnen vinden. Daarom zal ik vanuit doze
punten een route-beschrijving geven.

Clubblad januari 1977.
Van het bestuur.
De algemene ledenvergadering heed op 7 januari j.l.
op voorstel van het bestuur besloten dat de v.v.
S.T.A. met ingang van het volgend seizoen eel beginnen met zaterdagvoetbal. Dit natuurlijk indien toestemming hiertoe is verkregen van de K.NN.B. en
indien er voldoende belangstelling is.
De aanleiding voor dit bestuursvoorstel was een binnengekomen brief met het verzoek deze mogelijkheid
van zaterdagvoetbal to bestuderen.
Naar mijn persoonlijke mening, en ik ben er van overtuigd dal vele S.T.A.-leden deco mening delen, is de
baste oplossing hiervoor een fusie tussen de verenigingen S.T.A. en 't Klooster. Ook In verschillende
andere opzichten is deze fusie een zee, goede zaak
en zoo het de moeite waard zijn hieraan to werken. In
een gesprek tussen de dagelijkse besturen van beide
verenigingen heed ons dagelijks bestuur het onderwerp fusie op tafel gelegd, doch het bleek voorlopig
nog niet tot de mogelijkheden to behoren. Z0000000
heed het bestuur dan ook besloten de algeinene vergadering voor to stellen zelf met zaterdagvoetbal to
beginnen. (de voorzitter H. Havinga)

Aanknopingspunt no. Cafe De Boer.
Als jullie bij De Boer uit de zaal komen door de voordeur, kunnen jullie links afslaan, kruispunt Stationstraat-Havenstraat recht oversteken (good ultkijkent
het verkeer op de Havenstraat heett voorrang) en
steeds rechtdoor tot je aan je rechterhand het sportveld ziet. Nu bevindt zich op dat spodveld een kantine
(wel bekend, desk ik) en ook een kleedkamer. Als
je dear omgekleed hebben, zijn er wet een paar
mensen die jullie de weg kunnen wijzen near het trainingsveld.
P.S. Als jullie je thuis aankleden, kunnen jullie je vervoermiddel bij De Boer neerzetten. Ga zo staan, dat
je achter je Hotel De Boer hebt. Loop recht vooruit,
steek de weg over (weer good uitkijken). Je bevindt je
nu voor een sloot. Dear spring je over, loopt door de
bosjes en je staat warempel al op het trainingsveld.
Saar wear het licht brandt, moot je zijn.
Aanknopingspunt no. 2: Bar 44.
Steen jullie voor Bar 44, dan kijk je near links en zie je
de bibliotheek (dat staat wet op dat gebouw, je kunt
niet rnissen). Loop die kant op totdat je bij een weg
kora. Hier ga je linksaf. Dan zie je aan je rechterhand
Hotel de Posthoorn (dear ga je den niet near toe). Ga
nog even door den kom je op de Hoofdstraat, ga
linksaf. Na ongeveer 400 meter kom je bij kapper B.
de Boer (die ken je natuurlijk wet, want daar lever je je
toto- en lottoformulr elke week natuurlijk in).
Ga nog eon paar meter verder, dan is er eon weg (Stationstraat), die tussen dokter Wachters en Modehuis
De Vennen. Die weg ga je in. En je rijdt steeds rechtdoor. Dan kom je alweer op bekend terrain. Want
links zie je weer Hotel De Boer (bekend van ooze
goedbezochte ledenvergadering). Vane( dit punt kun
je de routebeschrijving van aanknopingspunt no. 1
weer opnemen.

S.T.A. 1 speed gelijk tegen HSC en Gasselternijveen.
Bestuursvergadering 8 februari 1977.
Voor het komende seizoen is dhr. Wardenburg uit
Valthermond door de secretaris benaderd. Tijdens de
rayonbijeenkomst in de kantine van Valthermond
heeft dhr. Wardenburg in het bijzijn van de heron
Havinga, Meijer en Klompmakeis zijn financible eisen
kenbaar gemaakt. De penningmeester, dhr. Siepel,
heed over dit bedrag een berekening gemaakt. Men
zal nu zo spoedig mogelijk contact met hem opnemen. (..)
(..) Om met zaterdagvoetbal to beginnen is goon probloom. Men zal wel moeten proberen urn hiervoor
geschikte mensen to vinden die hiervoor een
bestuursfunctie willen vervullen, cadet het niet neer
komt op het huidige bestuur. (..)

Aanknopingspunt no. Bar 2000.
Je keen Bar 2000 de rug toe. Je staat dan voor een
weg. Je gaat rechtsaf. Je komt voor de Hootdstraat.
Je gaat linksaf. Totdat je weer bij dokter Wachters
komt. Nu kun je de route bij punt 2 wet weer volgen.

STA heed (Melee') een nieuwe trainer.
Met ingang van het seizoen 1977-1978 zal als nieuwe
trainer bij de v.v. STA gaan opereren dhr. Wardenburg.
Dhr. Wardenburg heeft als trainer .a. gewerkt bij
WKE, Onstwedder Boys en is than nog werkzaam
de v.v. Valthermond.
Wij wensen hem in het nieuwe seizoen succes in de ?
klasse.
bovenstaande volgt logischerwijze dat het contract
met dhr. Lourens, dat aan het eind van dit seizoen
attoopt, niet verlengd zal worden.

Aanknopingspunt no. 4: De Drie Musketiers.
Doze is nu ook heel eenvoudig. Je stapt de deur uit,
links heb je het busstation. Rechtsaf kom je weer aan
de Hoofdstraat. Je gaat nu niet linksaf meat rechts. Je
komt bij onze vroegere vooaitter. Ga nog een paar
meter verder en je ziet de Stationstraat weer. Vanaf
Oil punt kun je het wet weer vinden.
Hopende jullie hiermee van dienst to zijn geweest,
token ik,
G. Klein.

Bestuursvergadering 27 maad 1977.
(..) Voor het zaterdagvoetbal schijnt weinig ammo to
zijn. In verband hierrnede zal men niet to veal overschrijvingsformulieren aan yragen. (..)

Bestuursvergadering op 7 december 1976.
(..) Verzoek van oud lid dhr. Krijgsveld of het niet
mogelijk Isom een zaterdagatdeling op to richten. (..)
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Enkele tragmenten uit een interview met de nieuwe
trainer Wardenburgi
I..) Als er gewerkt moet warden dan wordt en enorm
gewerkt. Als er gefeest moat worden, wordt er enorm
gefeest. Alles op zijn tijd. lk eis een geweldige harde
discipline tijdens de training en Horns de wedstrijd.

Clubblad inaart 1977.
STA. 1 wint van Froombosch, speelt gelijk tegen
Musselkanaal, maar verliest van Neptunia, WEO,
Heiligerlee en VVK.

a T.A.:

De peer Havinga, de voorzater van
Voor geen enkel Id van onze vereniging is het nodig
to vertellen, dat de positie van ons eerste elftal
momenteel (10 maart) zeer zorgelijk Zij hebben de
monde wedstrijden gespeeld van alle clubs in hun
afdeling en staan helemaal onderaan.(..)
(..) want ieder ziet weer een andere oorzaak, wijst
weer andere personen aan. Als we al deze meningen
bl( elkaar optellen, dan zien we dat de volgende personen en/of instanties de schuldigen zijn:
het bestuur, de trainer, de !eider, praktisch iedere
alzonderlijke speler, de achterhoede, de voorhoede,
het middenveld, de scheidsrechters, het publiek, de
mentaliteit van STA. de mentaliteit in Ter Ape!. enz.,

(..) De training op de dinsdagavond zal geheel besteed warden aan de verbetering van de conditie. Een
partijtje is dan een guest.
(..) lk wil beslist geen taakverdeling. Een !eider van
een elftal duld ik mast me, maar heeft geen enkele
inspraak op het tennis& bereid. De !eider en vooral
de aanvoerder kunnen wel hun eigen denkbeelden
near voren brengen, maar in laatste instantie beslis ik
en niemand andera. Niemand is zeker van zijn pleats,
oak de aanvoerder niet. Ook een aanvoerderschap is
niet zeker.
(..) lk hou van aanvallend voetbal. Met veel varier e.
De wil van de spelers is daarbij van doorslaggevende
aard.
I..) Deze onderlinge band binnen de vereniging is
voor mij van zeer grout belong. Ook de echtgenotes
van de spelers moeten bij daze activiteiten buiten het
voetbal om zeer nauw betrokken warden. (..)

Het heeft momenteel weinig zin om uit te spreken
waardoor de problemen zijn veroorzaakt, veal is het
ze te overwinnen. (..)
(.1 cedar nu de opstelling wordt vastgesteld in een
d ot
gesprek
van enkele mensen, nl. trainer Laurens, !eider Schrik, aanvoerder Penning en verder de heren
Walters. Bots en Boumers.
Dem sarnenwerking heeft tot op heden nog niet de
gewenste en zo sung gehoopte
ommekeer veroorlea
zaakt (slechts 1 punt uit de
3 wedstrijden).
cloch wij wachten in spanning op de komende wedstrijden. (..)

Clubblad September 1977
Voorwoord van de voorzitter.
Bij de aanvang van het nieuwe seizoen zijn er een
aantal voodekenen, die er op wijzen dat Alt voor STA
een geed seizoen ken worden. Hierbij wit ik noemen
dat er een goede steer heerst in de vereniging en
vooral oak onder de sealers van het eerste elftal.
Hieraan draagt natuurlijk bij let de training en de leiding in garde handen zijn.
Voorts zijn de technische voorzieningen nu zeer
goad. We hebben voldoende nieuwe veld.), het teak
ningsveld kan nu eindelijk worden gebruikt, de verlichtine is klaar en spoedig zullen er dug-outs om het
hoofdveld worden geplaatst. We hopen tevens dot het
kaartverkoophuisje nu mat te tang meer op zich laat
wachten. (..)

S.T.A. 1 wint van GVAV/Rapiditas speelt gelijk tegen
Stadskanaal en verliest van MOVV en HSC.
Dat betekende !evens het einde van de derde klasse
voor S.T.A.
Clubblad rnei 1977.
Van de redactie: Het doek is gevallen, of STA ward
op de meet geklopt, of de eindsprint kwam te laat, of
het degradatiespook heeft toegeslagen, kortom STA
Is gedegradeerd. na Mee jaar in de derde klasse
gespeeld te hebben. De oorzaak van deze degraderie
zal wel ergens gezocht en gevonden worden. (..)

Resultaten van S.T.A. 1 in de oefencampagne.
Sellingen- STA
0-6
STA - Schoonebeek
1-1
STA - Haselune
1-1
0-1
STA - 5000
2-2
STA - Fit Boys
2-2
Twedo - STA
Ernmerschans - STA 2-2
STA - WKE
0-4

Bestuursvergadering 10 mei 1977.
Beloning????
(..) Het eerste is gedegradeerd en er wordt besloten
om een dagtocht te organiseren. (..)
Jaarversiag seizoen 1976-1977.
Uit de fragmenten van dit verslag valt te concluderen
dat Oil voor S.T.A., zachtjes uitgedrukt, een niet al te
best Mar is geweest.
(..) Direct na de jaarvergadering in juni 1976 ward er
een verloting gehouden, die, gezien do opkomst van
de laden, een grate flop kan worden genoemd. De
rornmelmarkt had oak zijn dieptepunt; hier lief de
schoonmaakploeg het afweten, terwijI op de jaarvergadering diverse mensen zich 01M0ven.
C.) Dhr. Loirens blijkt hierna bereid om de training
warder te verzorgen, doch hij kon niet voorkomen dat
het eerste elftal degradeerde. (..)
(,.) In deze vergadering was men er voor om met een
zaterdagafdeling to beginnen. Tot op heden MOO dat
or nu geen belangstelling voor is. (..)

Een woordje van de trainer:
(..) Na een vluchtige kennismaking in juni, is het dan
nu zo ver Oat we met elkaar aan het nieuwe seizoen
zijn begonnen. Nog wet onwennig ten opzichte van
elkaar stamen de eerste trainingen en oefenwedstrijden; enerzijds is het voor nagenoeg elke 'Ter Apeler"
even zoeken en tasten geweest om de juiste verhouding met de trainer te vinden (wet is het voor een
vent), anderziids moat de nieuwkomer in kod tjdsbestek proberen de vereniging door te lichten om te
weten hoe de diverse verhoudingen liggen, wet de
kwaliteiten op diverse gebieden zijn. hoe de werksfeer
is etc. (..1
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Selentie in Zeist 13 en 14 oktober 1977
Achte.le vim,: H. Havinga (voordtted, Jan Wardenburg (trainer), Jan Klompmakers (secretaris), Anno d'Haan,
Harm Tent, Doll Klok, Jan Penning, Henk Lankhorst (masseur), Arie Schrik (ielder), Theo Specken, Aaldrik
Reorders, Albert Dubber, Herman Wortelboer
Voorste elf vl.n.r.: 84 Vuurboom, Erns Becker, Bert Winkel, Heinz WorlelboeL Bed Kaspers, Henk Schrik, Tonnie
Soho/re, De Jonge, Willem Meijer, Eise Keeper.
Competitie-indeling S.T.A.:
SIB., Amen, Bareveld, Borgercompagnie, Buinerveen, Beilen, Gieten, Sc. Hoogersmilde, Huns°, Peize
en S.P.W.

De oproepen tot een lusie blijven doorgaan:
Naar aanleiding van de laatste sportcommissievergadering In Selling en wear voor de zoveelste keer weer
eens 5% verhoging bij de tarieven voor de sportvelden opkwam, geloof ik, als secretaris van sportcommissie zuid en lid van S.T.A. dat het thans tijd wordt
om nog eens weer In gaan praten met onze spodvrienden van de sv Klooster om eindelijk eens In
komen tot een fusie. (B. Walters)

S.T.A. looniest van SPW, speell gelijk tegen Peize
en Buineween en wint van Hunso.
Bestuursvergadering 1 november 1977.
(..) Het blijkt, of beter gezegd: het is zo, dat er bij de
veteranen spelers meedoen die lid zijn van een andere vereniging of in het geheel geen lid run van een
vereniging. (..)

Bestuursvergadering 7 lebruan 1978.
(..) Op de receptie van de sv I Klooster heel slue
voorzitter een ballerje opgegooid over een fusie. Onze
vereniging zal het dagelijks bestuur uitnodigen voor
een gesprek in Hotel Star. (..)

Clubblad /anew! 1978.
Van de redactier
Het belangrijkste nieuws voor de club was ongetwijfold het fait dat trainer Jan Wardenburg besloot om
zijn trainersloopbaan nog niet op In geven bij de v.u.
STA en nog voor een jaar bijtekende.
Daarom zo belangrijk, omdat deze man binnen de
vereniging STA wordt gewaardeerd als trainer en Net
In vergeten de mens achter de trainer. Want ook trainers zijn mensen, al zou je het op de training Met
allijd zeggen.

Bestuursvergadering 7 rnaart 1978:
(..) Het dagelijks bestuur zal opnieuw met 'I Klooster
over een fusie besprekingen voeren en eel op 22
maart as. (..)
Bestuurvergadering 4 april 1978(..) Het dagelijks bestuur heel een bespreking gehad
met sv 't Klooster over een lusie, doch doze staan
nog Net In trappelen urn hier Me over In gaan. Sea.v.
S.T.A. modt eerst maar eens met een concreet plan
kornen. (..)

S.T.A. 1 speelt gelijk tegen Armen en Gieten en wint
van Bareveld en Perm
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Clubblad mei 1978.
S.T.A 1 verloor van S.P.W. en Beilen en speelde
gelijk tegen Borgercompagnie, Hunso en Annen.

was winst op Amboina in de eerste competitiewedstrijd. En teat dat nou nog lukken ook! ledereen tevreden dus. (D. Klok)

Voetballer en redactielid Henk Jansen neemt afscheid
van STA.
(..) In verband met het aanvaarden van een uncle In
Veendam en de daaraan verbonden noodzakelijke
verhuizing zal ik de v.v. STA namelijk reoeten verlaten. lk doe dit met veal tegenzin, mag ik wel zeggen.
Dit heeft dan vooral betrekking op de gang van taken
bij de club in het afgelopen seizoen. lk wil eigenlijk
Met te veel zeggen over de periode daarvoor, aangeZion ik deze periode zie als een zwarte bladzijde in
mijn voetballoopbaan door de zeer vele strubbelingen
die er toen waren binnen de club. lk heb Coen ook op
het punt gestaan to bedanken als lid.
Achteraf ben ik blij dat ik dit niet heb gedaan. Het
afgelopen seizoen heb ik als zeer prettig ervaren,
waarvan ik het resultaat voor een groat deel wil toeschrijven aan de combinatie Jan Wardenburg-Aria
Schrik.
Deze twee menses voelen elkaar enorm goad aan en
door hue bezielende leiding ontstond er binnen de
seleche een enorm goede geest.
Ooze trainer weet goad het onaangename met het
aangename te verenigen.Een keiharde training, afgewisseld met grappen en grollen, een feestje op z'n tijd
etc.
Ook Arlo, de man "mit zien allerbeste bond van de
haile wereld, een monsterhond". verzet bergen werk
voor de club. (..)

S.T.A. 1 wint van Amboina en verliest van S.P.W
Clubblad oktober 1978.
S.T.A. 1 wint van Buinerveen en Weerdinge en speelt
gelijk tegen Zwartemeerse Boys.
Na deze wedstrijden is de stand aan de kop:
6-8
1. S.T.A.
5-7
2. Weerdinge
6-7
3. Hunso
5-6
4. Zwartem. Boys
5-6
5. FC Assen
Ook het tweede elftal van S.T.A. staat bovenaan de
ranglijst met de voile winst uil 6 wedstrijden.
Bestuursvergadering 28 november 1978.
(..) Onze trainer heeft van enkele clubs een aanbod
gekregen am daar to trainee. (Hij kon dear meer verdienen). Het bestuur gaat met algemene stemmen
accoord met de verlenging van het contract 19791980. De heer Wardenburg gaat hiermee ook
accoord. (..)
Clubblad novide p 1978.
S.T.A. 1 verliest van FC Assen, speelt gelijk tegen
P.J.C. en wint van Gieten en Weiteveense Boys.
(..) De helft van de competitie zit er nu bijna op en we
nemen een goede tweede pleats in. (.1
S.T.A. 2 heeft 10 wedstrijden gespeeld en bezit nu al
een voorsprong van 7 punten op summer 2 in de
stand, Hunso 2.

Bestuursvergadering 15 Augustus 1978.
(..) Het is levensgevaarlijk en onverantwoord om nog
met die vliegtuigen te vilegen als er wordt getraind,
want er komen steeds meer klachten binnen als er
wordt gevoetbald.
Er wordt maar laag gevlogen en hinderers daarbij
ooze voetbaljeugd.
Er wordt dan maar rakelings tangs het doe! gevlogen
zonder dat de heren met hue kastjes in de hand op de
jeugd letten. (.1

1979 - 1989:
"EEUWIGE TWEEDE" , NIET EEUWIG
Clubblad april 1979.
Van de bestuurstafel.
Tijdens de maandelijkse bestuursvergadering heeft
het bestuur een eerste bespreking gewijd aan de
begroting voor het komende begrotingsjaar.
Met grate zorg heeft zij moeten constateren dat de
penningmeester opnieuw wordt geconfronteerd met
allerlei kostenstijgingen waartegenover bij een ongewijzigde situatie geen inkomsten Sloan. (..)

Clubblad September 1978.
Indeling S.T.A. 1: Amboina, FC Assen, Buinerveen,
Gieten, Hunso, P.J.C., S.P.W., S.T.A., Weerdinge,
Weiteveense Boys, Zwarterneerse Boys.
Voortvoord van de voorritten
D4 bled verschijnt als eerste summer in het seizoen
1970-1979
Een belangrijk jaar, want hierin valt ook het 60-jarig
jubileurn van onze vereniging. Ooze jubileurncommissie heeft grootse planners om dit op gepaste wijze te
vieren.

T.A. 2 karnpioen!!
Het eerste kampioenschap IS binnen. S.T.A. 2 eiste
deze eer voor zich op. Bij strained weer ward het elftal zaterdag 14 april middels een gelijkspel onbereikbear voor de concurrentie. (..)

Zeist.
Deze keer even een kon verslagje van de refs naar
Zeist. De tocht had een ietwat ander karakter dan die
van de vorige keer. Waren we de vorige keer het
daaropvolgend weekend vrij van voetbal, daze keer
was het even enders. De trip was bedoeld als laatste
voorbereiding op de competitie die zondags zau
beginnen. Vandaar dal het drankgebruik duidelijk binnen de perken bleef en de training deze naam ook
verdiende.
De enige tegenprestatie die trainer Wardenburg van
de A-selectie verwachtte voor dit geslaagd weekend

Heed S.T.A. 1 de slag verloren?
(..) Onwillekeurig zal de hele S.T.A. farnilie zich deze
vraag stellen nu de resultaten van het
Paasweekeinde bekeed zijn. Zowel tegen S.P.W. (C)01 als tegen Weerdinge (2-2) moest de tegenstander
een puntenverdeling warden toegestaan.
Gevoegd bij het verlies tegen Weiteveense Boys een
week eerder, Net de ploeg de laatste Brie wedstrijden
4 kostbare punten liggen. Nu de competitie in een
beslissende Lase is gekomen zouden dit wel Bens erg
belangrijke punter( kunnen blijken te zijn.
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VoetbalciubS7A viert
zestigjarig bestaan
APEL.Onder
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vond instemming en aldus weld besloten.
(..) Voordat Havinga de scheidende bestuursleden
Bas, Meijer en Oosting met enkele goed gekozen
woorden dankte voor hun Moot, nom "dolder Jan" het
woord. Hi> ciankte allereerst S.T.A. voor hoar inbreng
tijdens zijn alscheidsreceptie. "Nu k wat meer tijd hob
gekregen", eel hij,"ben ik van plan S.TA wat directer
te gaan volgen. Ik meende begrepen to hebben dat er
sprake zou zijn van een soon crisissfeer bij S.T.A.,
maar war blijkt, een springelevende vereniging, die
voor elkaar en met elkaar wil werken. lk hoop nog
vele overwinningen mee to maker." (..)

Clubblad mei/juni 1979.
Van de redactie:
(..) Een seizoen waarin hooggespannen verwachtingen niet altijd zijn uitgekomen. Het eerste elftal kon
zijn kampioenskansen niet waarmaken aan het eind
van het seizoen. Het tweede elftal voldeed aan de
verwachtingen en werd kampioen.
Ook bij onze zustervereniging 't Klooster verliep niet
a p es naar wens. In de laalste wedstrijd sneuvelde hun
eerste elftal eervol in de strijd om het kampioenschap.
Wel werden de A's en wok hun tweede elftal kernpoen, waarvoor we onze gelukwensen langs deze
wag willen overbrengen. (..)

S.T.A. 1 verliest van Arnboina, speelt gelijk tegen
Weerdinge en wint van Stadskanaal.

Jaarverslag seizoen 1975 979.
Het verenigingsjaar stood vooral in het taken van de
herdenking van het 60-jarig bestaan van de verehighg.
Veer evenementen werden er rondom dit jubileum op
touw genet. Hoogtepunten waren de zeer druk bezochte receptie gevolgd door een daverende f eestavond en het bezoek dat landskampioen Ajax een
week lang aan Ter Apel bracht. De wedstrijd tegen
ons selectieteam was zowel in organisatorisch, spartief als financieel opzicht een succes.
Spraken we over hoogtepunten, niet ongememoreerd
mogen blijven het grote nederlagentoernooi, de wedstrijden tegen het Nederlands Politie-elftal en het
Noordelijk Amateur Oral en uitereard het grote jeugdtoernooi waaraan door 36 teams werd deelgenornen.

Na de algemene ledenvergadering van 14 september
1979 heeft het bestuur de volgende samenstelling,
H.Havinge, G.Baas, H. Slope!, M.G. Soar, A. Naaijer,
J. Woppenkamp, J. Bouwers, H. Schlimbach,
Bruinsma, Chr. Hartog, J. de Boer, C.M. Sandman, E.
Venema.
(..) De vooNitter deelt mee dot de heer Wardenburg
hem heeft opgebeld met de vraag of hij op de wip zit.
Een bestuurslid zou dit gerucht in de wereld hebben
geholpen. Het bestuur Neat achter de trainer en Nstarteert zich van elk gerucht op dit punt. (.)
S.T.A. 1 verliest van S.P.W., Hunso en Gieten en wint
van Bareveld en Emmerschans.
Bestuursvergadering 6 november 1979.
(..) De voorzater deed mee dat dhr. Wardenburg nu
officieel zijn ontslag heeft ingediend. Er moat naar zijn
mening meg worden gestart met de procedure tot
vervulling van de vacature. (-I

Bestuursvergadering 5 juni 1979.
Ajax komt op 27 pi 1979 en er zijn nag kaanen.
Bestuursvergadering 31 job 1979.
(..) Een voorstel van het bestuur om de heer Venema
op to neaten als 2e secretaris in het bestuur.(..)

Uit het stubbled:
(..) "Mijn enige reden ow te stopper is, dat ik 3 jaar
het maximum 'and dat je bij een vereniging moot blijven. lk benadruk dit nog eons, zodat op dit punt geen
misverstanden kunnen ontstaan. Ook dachl 1k, dat
deze 3-jarige samenwerking tussen S.T.A. en mij een
goede positieve publiciteit voor de buitenwereld heeft
opgeleverd. Voor S.T.A. en ook wel voor mij."

Bestuursvergadering 7 august,. 1979.
(..) Op de jaarvergadering zal er een motie van wantrouwen worden ingediend. (..)
Ve/dag 14 september Meld S.T.A. haar jaarvergadering.
(..) Bij het punt beleid bestuur werd de affaire van de
"vijf" nog weer ter sprake gebracht. Teneur van de
discusee was vooral de vraag of bit een lets soepeler
houding van het bestuur betrokken spelers Net voor
S.T.A. behouden hadden kunnen worden. Namens
het bestuur zette Havinga nog eons uiteen waarom
het bestuur had rnoeten besluden tot de uniforme
regel dat iedereen, dos ook bestuursleden, een entreebewijs moest kopen. (..)
(Het mead was gelegen in het felt of de partners van
spelers wel of niet entreegeld dienden to betalen. Het
bestuur vond dat het wet moest, de vijf spelers waren
een andere mening toegedaan, red.)
(..) Vanzelfsprekend schrokken de aanwezigen van
het lekort op de begroting. Men was er met elkaar van
overtuigd dat maatregelen dienden te worden genoMen om elke uitgaaf zo goed mogelijk tegen dit tekort
If le wegen. Freddie van der Ploeg stelde voor dear
direct een begin mee to maken en odor aanwezige
zijn eigen consurnpfie to later betalen. bit voorstel

A-Junioren seizoen 1979 1 1980
Ow., Janke Lubbers (Ieider), Udo Schrik, Wim
Reckers, Mark KeHer. Willie Mensing, kliddo Swama,
Harris Huizingh, Jan Wmgers (grensrechter).
Voor Jan Smalbil, Hans KeMer, Anne Lubbers, Henri
Suelman, Bennie thos, Albert Thomas, Bart van Dijk.
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Protest tegen de tarielsverhogingen i.v.m. de nieuwe
beheersvorm
(..) Het is z.i. (Havinga) van belang raadsleden on,
trent deze zaak to benaderen en desnoods met sootbailers in tense de raadsvergadering, waarin deze
zaak aan de orde wordt gesteld, to bezoeken.
Linde van een jarentange gewoonte.
(..) Ingekornen is een brief d.d. 9-11-'79 van de v.v.
Dales waarin word' meegedeeld dot m.i.v. 1-12-'79
gees intrapballen meer warden uitgegeven aan bezoekende eittallen. (..)
Bestuursvergadering 4 december 1979.
(..) De voorzitter merkt op dat in een vorige vergadering is besloten niet over to gaan tat het instellen van
een bestuur van dienst. De praktijk deem echter uitgewezen dat dit wel noodzakelijk is. Oolongs moest de
voorzitter tijdens het uit het veld sturen van Jan
Smalbil de scheidsrechter in bescherming semen. (..)
(..) Dhr. De Boer brengt de kwestie samengaan STA-t
Klooster naar votes, waarop de voorzifter zegt dat het
STA-bestuur dit destijds heett getracht to realiseren.
Ook tijdens het 25darig bestaan van 't Klooster is dit
door de STA-voorzitter nog eens weer aangehaald.
Het huidige bestuur denkt er nu nag net zo over en is
ass voor fusie. (..)

Bestuursvergadering 8 januari 1980
(.1 Met ingang van het nieuwe seizoen is tot trainer
benoemd dhr. A. Kroeze to Blijham, than trainer van
de v.v. Muntendam. (..)
(..) M.b.t. het 12 provinci9Moernooi op 11 mei a.s.
wordt een commissie gevorrnd, die bestaat uit de heen Bouwers, Naaijer en Venema. De commissie zal
namens het bestuur inhoud moeten geven aan het
toernooi. (..)
Bestuursvergadering 1 apt/ 1980.
(..) Een uitnodiging van SVBO om t.g.v. het 35-jarig
bestaan op 16-8-80 een wedstrijd to spelen met spelers die destijds hebben meegespeeld in de beslissingswedstrijd SVBO-STA op Hemelvaadsdag op het
gem. sportpark to Emmen om het kampioenschap
van de 4e klasse. Daar diverse spelers van toes
fysiek niet meer tot voetballen in stoat zijn en made
om organisatorische redone° wordt besloten geen
medewerking to verlenen. (..)
Bestuursvergadering 27 mei 1980.
(..) Dhr. Siepel heed een overzicht van laden die nog
niet hebben betaald. Er moat nog voor een bedrag
van f 2250,- binnenkomen. Geconcludeerd mag worden dat de contributie-inning niet 00091. C.)

Glubblad december 1970
S.T.A. 1 speed gelijk tegen Weerdinge en wint van
Wildervank en Stadskanaal.
Uit het verslag van de wedstrijd Emmen 5-S.T.A 3
(..) Coelman A. Boers had in deze wedstrijd dus heel
weinig om handen. Behalve enkele terugspeelballen
en een enkel verdwaald schot bleat het rustig, wat
Msschien maar goad was oak. Hij voelde z ilch nl. niet
bepaaM lekke, om het voorzichtig uit to drukken. De
avond tevoren hadden de veteranen hun jaarlijkse
feestavond gehad en daar was Andre bij aanwezig,
vandaar dus. Na at sop van de wedstrijd verklaarde
hij den oak dat elke minuut hem een uur had geleken.
Ter illustratie van het bovenstaande. op zeker moment wilde de samensteller van dit boek de bal terugspelen. Pas op het laatste moment zag hij dat het
doel leeg was. Tot verbazing van alles en iedereen
Stood Andre de konijntjes to bewonderen in de bosjes
achter het doe'. Zoals hij later beweerde, had hij plotsoling last gekregen van een Seel opkomende griep.
S.T.A. 1 verliest van Gieten en wint van FC Assen.
Schaatswedstrijden.
Uitslagen welpen en spilled
Welpen 7 en 8 jaar
1. Edwin Heijne,
2. Arjan Wilhelm,
3. Gerard Telkamp,
4. Maurice Garvels,
Pupillen
1. Benny Sort imbach
3. Rene Heijne

Welpen 9 en 10 jaar
1. Arjan Nuus
2. Michel Kaczmarczyk,
3. Rend Boers,
4. Dirk Dijkman,
5. Johan Groen
2. Erik Schlimbach
4. Genvin Braam

4e Elf tal, achterste rig v.10., Geed Groan, Jans
Grooten. Hans de Vries. Harm Kuyers.
Voorovergebogerr Haney Metering. year: Eise Kuipers, Andre Boers, Bert Kaspers, Bertus Scholte,
Hendrik Bas, Piet Hotstra. Vomprona RoellEnsing.
Jaarverslag seiroen 1979-1980.
In de mooed juli held Ajax sit Amsterdam een
ningsweek in Ter Apel. Op 27 juli werd op it sportpark
't Heed, soar m i n 3000 toeschouwers een wedstrijd
tegen S.T. gespeeld.
De gasten wonnen met 12-0.
Op zondag 11 mei 1980 organiseerde S.T.A. - voor
het eerst in Nederland - het zgn. Twaalf Provinci6ntoernool. Een idea van trainer Wardenburg. De naam
van het toernooi zegt het al. sit elke provincie en uit
de IJsselmeerpolders kwam een ploeg.
Wismar werd Gulpen (Limburg), tweede FVV (Groningen) en derde Vlissingen (Zeeland). S.T.A. eindigde op de 11e plaats.
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S.T.A. 1 wint van Titan (1-0). van S.P.W. (4-1), van
Hunso (5-0), van Weiteveense Boys (5-0), van Weerdingo (3-2).
Oil de laatste 8 wedstrijden werden 14 punten behaald.
(..) Na 12 wedstrijden is A 1 met 11 punten een goede
middenmoter in de hoofdklasse. In een geheel nieuwe
omgeving is dat een mooie prestatie. Vooral ook als
wordt bedacht dat zeker eon basisspeler, Harris
Huizingh, loans in de hoofdmacht van S.T.A. triomfen
vies.)..)
Clubblad maart 1981.
S.T.A. wint van Borgercompagnie (7-1), van Emmerschans (8-2).
Harris Huizingh is inmiddels topscorer in de 4e klasse
F.
2e Elftal Kempioen seizoen 1980- 1981
AChterSta rip K. Drage, A. Bruinsma, H Suelman, B.
Kaspers, P. Road, L. Rangers. Middelste rip A.
Lubbers, H. Swama, B Vos, H Tieben, A. deMan,
Scholtens. Voorste rij: H. Mauer, D. Leenstra, A. Dubben, A Swama, R. Webers, A. Schrik.

Bestuursvergadering 7 april 1981.
(..)De mogelijkheid is niel uitgesloten dat het le eftl
kampioen wordt. Er moeten voorzorgsmaatregelen
getroffen worden. Ook kunnen STA 2, 3, 4 en Cl
kampioen worden.
Hiermee moat dan - uiteraard - ook rekening worden
gehouden.
Vervolgens wordt een summier drealboek doorgesproken (_)

Sestuursvergadering 15 juni 1981.
Nieuwe bestuursleden aim de heren Klornpmakers,
Renders en Tieben.

Bestuursvergao'ering 12 mei.
(..) Besloten word zondag 17 mei as. in de thuiswedstrijd tegen Stadskanaal de supporters to vragen of ze
mee willen met de bus near Weerdinge op 24 mei. (..)

Topscorers seizoen 1980-1981:
H. de Vries (STA 3 - 19), H. Mauer (STA172 -191, G.
Trechsel (STA 4 - 17), A. Lubbers (STA 2 - 121, E.
Beuker (STA 1 - 11), H. Huizing (STA 1 - 10).

(..) Besloten wordt, dat indien STA in de 4e klasse
bliftt dan goon andere klasse aan to vragen. Mocht
STA promoveren dan zal worden verzocht om to worden ingedeeld in de 3e klasse C. kJ

Clubblad Augustus 1981.
Van de redactie: Laat ons fn elk geval hopen dat het
een succesvol seizoen wordt en dat we er met elkaar
in slagen nu de kroon op het week to zetten.

De penningmeester bee de kas goad in cede.
(..) met ingang van het nieuwe seizoen zullen tijdens
bestuursvergaderingen 2 consumptles per bestuurslod
voor rekening kernel van de vereniging. (..)

S.T.A. 1 is ingedeeld bij Weerdinge, Bareveld, Weiteveense Boys, Pekelder Boys, Buinerveen, Sc. Stadskanaal, J.V.V., Gide, Emmerschans en Wildervank.
Bastuursvergadering 18 OklOber 1941.
(..) In het clubblad zaf een scherp adikel over betaling
van contributie worden opgenornen. Tegen het noemen van nemen word) bezwaar gemaakt.
I..) De boot. !open nu hard op. Besloten wordt buttensporige, niet noodzakelijke ovedredingen door de
spelers zelf In laden betalen. I..)

Algomene jaarvergadering 5juni 1981.
In een terugblik op het afgelopen seizoen merkt de
voorzitter op, dal S.T.A. 1 bijna good was gehindigd.
Helaas had SVBC een punt meer. De wijze waarop
een en ender tot stand kwam - vooral gelet op de laatste wedstrijden - betreurt hij.
Len zeer heuglijk fed is wel het kampioenschap van
S.T.A. 2, behaald in de laatste wedstrijd tegen Zwau
terneer 5.
Ook niet vergeten mogen worden de prima prestaties
van het 3e en het 4e en van de C's.
Al met al kan teruggekeken worden op eon goad seizoen.

Clubblad oktober 1981.
(.) Per 1 oktober jL hadden 31 laden nog goon cent
betaald.
Wat 3991901 to doen? In de e.v. bestuursvergadering
komt een voorstel op tafel de contributieachterstand
in het vervolg in het hobbled op le nemen. (..)

De hear Hartog zegt to mogen constateren dal S.T.A.,
in tegenstelling tot het vorig Mar, nu in financieel
opzicht weer een solide gezonde verenigng is.

S.T.A. 1 verliest van Weiteveense Boys (0-1), speelt
gelijk tegen Barevekt (1-1) en wint van Weerdinge (3i) en Pekelder Boys (7-1).

Ten behoove van een betere organisatie en begeleiding van het jeugdgebeuren words besloten tot Motelling van een jeugdcomrnissie, waarin zitting nemen de
heren A. Pollemans, J. Schulte en K. Draijer.

Clubblad december 1981.
S.T.A. 1 wint van Buinerveen (3-2), van Stadskannal
(2-1) en van JVV (4-0).
Tijdens de wedstrijd tegen Buinerveen wordt Bards
Huizingh uit het veld gestuurd en krijcit een schorsing
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aan zijn broek van 4 wedstri4en. Hij gaat in beroep
en wordt in het gelijk gesteld. De straf wordt teruggehracht tot een booking wegens ruw spel.

Bestuursvergadering 13 april 1982.
Op gem vergadering wordt de taakverdell09 onder de
loep genomen en men komt tot de conclusie dat er
teveel taken door to weinig mensen moeten worden
uitgevoerd.
(..) merkt op dat sommige bestuursleden nagenoeg
dagelijks met voetbal bezig zijn. Ze zijn er b.v. 's
zaterdags, 's zondagsmorgens en zondagmiddag.
Dan zijn er in de week nog de vergaderingen en bespree ngen. (..)
De voorzitter concludeert dat het niet meer zo eenvoudig is een vereniging to besturen. De bereidheld
om lets to doen is niet toegenomen.
Gebrek aan geld deed het volgend idee ontstaan:
(..) De onkosten voor de dr. Wachters Wisselbokaal
komen ten taste van de jeugdkas. De scholen zou
nog gevraagd kunnen worden of zij de inschrijfkosten
voor hun rekening kunnen nemen. (..)

Resultaten van de laatste 4 seizoenen:
197a1979
STA gesp. gewonnen 4, gelijk 2, verloren 1
doelsaldo 15-8
1979-1980
STA gesp. gewonnen 2, gelijk 1, verloren 4
doelsaldo 10-13
1980-1981
STA gesp. 7: gewonnen 4, gelijk 1, verloren 2
doelsaldo 10-7
1981-1982
STA gesp. 7: gewonnen 5, gelijk 1, verloren 1,
doelsaldo 20-7
Clubblad januari 1982.
S.T.A. 1,2 en 4 en 13 1 staan bovenaan de ranglijst.
(..) De laatste maanden is S.T.A. door het uit het veld
zenden van enkele spelers nagel in negatieve zin
de publiciteit geraakt. Een betreurenswaardige zaak
die one imago geen good doe. (..)

In een bestuursvergadering van 11 rnei 1982 (Joel de
voorzitter de volgende mededeling:
(..) Voods dealt hij mee dat STA wellioht in de zeer
nabije toekomst z al kunnen beschikken over een
computer, wale') .m. de ledenadministratie kan cordon venverkt. (..)
(..) In verband met het behalen van het kampioenschen zullen de Beunioren en het 40 elftal een heri nnering worden aangeboden.(..)

Bestuursvergadering 16 febrile,' 1982.
(.1 De voorzitter open de vergadering en heet in het
bijzonder welkom de heer R. Krikke, toegevoegd aan
het bestuur ter vervulling van de vacature Rengers.
Voorlopig start dhr. Krikke ale eider van het 2001091.

Clubblad juni 1982.
S.T.A. 1 speelt gelijk tegen Stadskanaal (1-1, Herman
Wortelboer) en wint van JVV (4-0, Aaldrik Reinders,
Tonnie Scholte, Honk Tieben, Herman Wortelboer) en
van Gieten (3-0, Annie Hilberts, Ben Wolters, Harris
Huizing).
S.T.A. 1 verliest van Emrnerschans met 1-2; doelpunt
Aaldrik Reinders.
(..) Was het de vorige competitie Weerdinge die
S.T.A. van de titel al hield, thane was het Emmerschans die de hoop op een kampioenschap de grond
in boorde. (..)
Wildervank kreeg in de laatste wedstrijd klop met 3-0;
doelpunten Harris Huizing 2x, Jan Smalbil.
Met dem wedstrijd ward de competitie besloten en
word de derde pleats bereikt.

(..) De voorzitter dealt rnee, dat dhr. Kroeze op de
hoogte is gesteld van de benoeming van dhr. Van
Ommen. (..)
Clubblad rebruari 1982.
Uitslagen schaatswedstrijden op de Polderputten:
Welpen,
Pupillen:
C-junioren;
1. J. Boshuizen 1. M. Kaurnarczyk 1. R. Heine
2. G. Hofkamp
2. k Elting
2. R. Butts
3. E. Heiderna
a Joh. Gruen
3. H. Green
B-junioren:
1. G. Bream
2. H. Kuiper
3. R. Hartman
4.0. Hilberts

A-junioren:
Senioren:
1. K. Dubben 1. F.Schlimbach
2. H. Naaijer 2. A. d'Haan
3. M. Keizer 3. D. Woppenkamp

Erevoorzitter, good old, Jan Wachters. die STA ook
eons van een andere kant wilde leren Kennon, belastte zich met het uitreiken van de prijzen.
Clubbled maart 1982.
S.T.A. win/ van Wildervank met 3-0 door doelpunten
van A. d Haan, H. Huizing en A. Hilberts.
Clubblad april 1982.
B.T.A. 1 vented van Weerdinge (0-3), van Weiteveense Boys (0-1) en van Ernmerschans (2-1. Enno
Beuker), maar wint van Buinerveen (2-0, Harris Huizing 2x), van Pekelder Boys (5-1, Aaldrik Reinders,
Heinz Wortelboer, Herman Suelmann en Harris Huizing 2x), van Gieten (4-2, Enno Beuker, Harris Huizing, Hans Wachters, Ben Wolters), van Bareveld (20, Harris Huizing 2x).

Sta 4- Kempioen seiroen 1981 - 1982:
Staand: H. Trechsel,
Woppenkamp, G. Trechsel,
B. v/d Sluis, T. Soar, C. Sandman, J. Kaspers, H.
Trechsel. Knielend: R. Berendsen, H. &Mk, R. Keur,
H Schlimbach, W Heller, H. Trechsel

a
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(..) De gemeente geeft b5 brief van 22 clabber 1982
to kennel', gal men geen loestemming weft your' training bij kunstlicht op veld 7 door de jeugd gedurende
de werkzaamheden aan het halfverhard oefenveld.(..)

Algemene jaarvergadering 5MB 1982.
Van elle entallen zijn de resultaten good to noerven.
Het 4e elftal en de B's zijn kampioen geworden. Het
10 elttal had pech, doch is er ufteraard wel sprake van
een behoorlijk resultaat.
Wederom heeft dit elftal de prijs van f 500,— van radio
Noord (meeste doelpunten in de eerste 18 competitiewedstrijden) in de wacht gesleept.
De beer Harlog doet financieel verslag. De vereniging
IS gezond. maar voorzichtigheid blijft geboden.
De hoer Is/abler wordt herkozen en de peer Krikke
gekozen.

Clubblad september 1982.
S.T.A. 1 wint van Veelerveen (3-1, Bert Wolbers,
Harris Huizing 2x) en Sellingen (4-1, Harris Huizing,
Bert Wolbers, Jan Penning 2x), maar verloor van
SVBC (1-2, Harris Huizing).
Ons kent Doer
(..) In verband met de teestavond op zatertlag 16
oktober a.s. zal de wedstrijd STA-Stadskanaal een
week eerder worden gespeeld.(..)

Jaarverslag seizoen 1981-1982.
In het najaar word op het sportpark 'I Heem het nieuwe kaartverkoophokje in gebruik genomen.
Op 21 mei werd in de kantine yodel grote belangstelling de 45e vegaartlag van Eise Kuiper, leider van het
eerste elftal, gevierd.
Voor de onnoernlijk vele en jarenlange verdiensten
voor de vereniging werd Eise het ere-lidmaatschap
verleend.
Op 2e Pinksterdag is een delegatie van bestuur en
spelers van het eerste elftal near radio Noord
geweest voor het in ontvangst nemen van f 5130,—
wegens het scoren van het hoogste aantal doelpunten (45) in de eerste 18 conmetitiewedstrijden (schutterklassement).
Om dczelfde rodeo mocht STA ook het vorig fear nom
radio Noord.
Aan het eind van het seizoen werd afscheid genomen
van trainer Aly Kroeze. De Neer Kroeze was gedurende twee seizoenen bij STA. Voor het nieuwe seizoen
werd lot trainer benoemd de beer J. van Ommen uit
Erica.

Uit een bestuursvergadering van 9 november 1982
blijkt dat de geschiedenis van de wedstrijd STA-Pt
Klooster eon was met de nodige hobbels.
(..) De voorzitter Meng! naar voren dat 'I Klooster
gevraagd heeft om op Koninginnedag de wedstrijd
STA-I Klooster to spelen. Hij mernoreeert de geschiedelis STA-it 'booster. In 1963 is de zaak tout gelopen. I.v.m. het felt dat STA toen tegen SVBO een
beslissingswetlstrijd moest spelen, werd tegen
Klooster het 2e ell/al afgevaardigd. De wedstrijd t.g.v.
het 25-jarig bestaan van it Klooster was to hard. De
openingswedstrijd 1.9.0. de verli voting op het dr.
Manshaltpark was onverantwoordelijk. Het toenmalige
bestuur zei toem"Noort weer..
Het bestuur beluit ea ampere overweging in to stemmen met een wedstrijd STA-'t Klooster op
Koninginnetlag.
De spelers van het 1e elftal kunnen zich vinden in
bovenvermelde wedstrijd. Als atlas near wens verloopt kan gedacht worden aan eon binnengemeentelijk toernoord..)

Bestuursvergadering 7 september 1982.
(..) De voorzitter deelt mee dat de heron Seer, Venema en hij op 2 september ji. eon bezoek hebben
gebracht aan Gerard Schipper, die op 1 september in
Goodwood wereldkampioen is geworden (wielrennern
100 km. ploegentijdrit). De kampioen zijn bloemen en
een cadeaubon aangeboden. (..)

Clubblad november 1982.
S.T.A. 1 wint van Weiteveense Boys (3-1, Harris Huh
zing 2x, Jan Penning) en speelt gelijk tegen Sc.
Stadskanaal (1,, Harris Huizing) en Buinerveen (1-1,
Herman Suelmann).
De verwarming gat same de nodige problemen:
(..) De voorzitter doet verslag van het onderhoud tussen STA en 't Klooster en meth. Landlust. T.b.v. het
oliebollen bakken heel if Klooster de kast van de verwarming verbroken, hier rnaakte de wethouder ernstig
bezwaar tegen. Dat gold ook voor de verwarming
door STA van de berging.(..)
(..) Geconstateerd is dot het in de kantine tengevolge
van energiebesparende maatregelen van de gemeente to kotb is. Besloten words ngddels eon thermometer de temperatuur to meson en zo nodig maatregelen
to nemen.(..)

De kosten voor het vervoer van de jeugd drukken eon
zware Stempel op de begroting van de jeugtli
(..) Dhr. Harlog leg! dat doze kosten steeds hoger
worden. Verve reizen dienen to worden vergoed. I-15
dealt op A - en B-junioren. Met de 'eiders van doze
elftallen heeft hij eon regeling getroffen. Vervolgens
komt het voorstel aan de orde om bij uitwedstrijden
per kind f 1,- in rekening to brengen. teneintle het
aldus ontvangen bedrag to verdelen over de OWMum.
Na eon uitvoerige discussie, waarbij de pro's en contra's Moen elkaar wooden afgewogen, wordt besloten
om de voorgestelde maatregel niet in le voeren en de
reiskosten vooralsnog to betalen ail cle jeugdkas.l..)

Clubblad december 1982
S.T.A. 1 verliest van Alteveer (0-1) en wint van
Pekelder Boys (3-0, Herman Wortelboer, Heinz Wortelboer, Harris Huizing) en Bareveld (2-1. Harris
Huizing, Herman Wortolboer).

In september is er oak overleg met de gemeente Vlagtwedde over het gravelveld.
(..) In het halfverharde veld komen harde stenen near
',oven, met als gevolg venvondingen. De gerneerfte zal
er alles aan does deze stenen to verwijderen. Desnoods zullen de lichten worden gedraaid naar veld 7.
Nadal de stenen verwijderd zijn, zal het gravel worden
vermengd met brekerszand. I..)
Maar b oktober blijkt het loch enigszins antlers to rigger):

Clubblad januari 1983.
S.T.A. 1 speelt gelijk tegen Emrnerschans (1-1, Jan
Penning ) en Moen Weiteveense Boys (1-1, Bert Winkel). In de Matste wedstrijd brak Enno Beuker zijn
sleutelbeen.
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Alteveer - S.T.A.
Wilden de besiekere slob bij de top handhaven, den wee er smear 64n
mogelijkheid nl. de vedstrijd to winnen.
Alteveer daobt hier ander° over.
Goad voetbal was moeilijk dear de nogal hard° rind dvare over het veld
stood. Bovendlen verden er veal louts passe. gegeven en vergat men Task
dat er meerdere epe/ers in het veld lopen San vie
de Mal tan word. afgegeven. De bal moot nu eenmaal
het work doen. Door al die passeerbevegingen meek je
het je self moeilijk. Ook het doelpent velke as ongeveer toaalf minuten spelen voor Alteveer viol was
hier eon gevolg van.
De S.T.A. verdediging etond orbij en keek er na hoe
sea Alteveer voorvaarts do bal Tan button het etrafaohopgebied op het S.T.A. doel sohoot. Via de peal
vas het reek. 1-0.
HAerna ging mot tot aan de rust toe door met hetself-

Lit

de epelletje, sonder eohtei eoht gevaarlijk to worden.
Ma de runt nerd Anno d • Haan door Herman Suelmann Ter-

Ii

vangen. IMarmee team er near vaart in de aanvalapatronen van S.T.A. De bezoekere warden Teel starker wearbij klteveer vollodig in de verdediging word gedrongen. Met kunst en vliegverk probeerdo men het doel
voor doorboring to behoeten met veg is veg. Pooh
louden de bezoekere gelijk komen toen eon Alteveerverdediger zo in het nauw yard gebraoht, dat hij sijn
eigen doelman mot eon good gericht schot paseeerde.
Rent nog to vermelden dat 3 spelers van Alteveer en 1
van S.T.A. eon booking kregen. Voorts dot de soheidorechter geen penalty durfde to geven, ho g:#.1 S.T.Adaar alleasins"recht u op had.
Volgende keer beter.

Toesohouwe,

Ode aan....

69

Eindrangschikking topscorer seizoen 1982-1983:
1. Harris Huizing (14), 2. J. Meijering (13), 3. H. Suelmann (12), 4. J. Penning (10), 5. W. Bartelds (10).

Clubblad mead 1983.
(..) Bijna twee en een halve maand geleden kwam het
eerste team van STA voor het laatst binnen de !Oen.
Op het moment dat we dit sehrijven mag worden verwacht dot in leder geval de eerste zondag van mead
iedereen weer de wei In kan. (..)

(..) Op woensdag 15 run a.s. spelen Enna Beuker
(vertrekt near Roden) en Harris Huizingh (vertrekt
near FC Groningen) hun laatste wedstrijd veer STA
(STA 1 en 2 tegen CSVC 1 en 2). Hen zal een parkerpen met inscriptie en een vaantje worden eangeboden. Na afloop van doze wedstrijd zal de video-opname van de wedstrijd STA 1-Emmerschans 1 warden
vedoond. (..)

Tussenstand topscorer van de vereniging:
1. H. Suelmann (10), 2. H. Huizing (9), 3. J. Meijering
(8), 4. W. Bartelds (7), 5. H. de Vries (6), 6. H. Wortelboer (6).
S.T.A. 1 speelt een tweetal oefenwedstniden tegen 2e
klassers. Hoogezand krijgt met 1-0 klop; Erica met 2-1.

Jaarverstag seizoen 1982-1983.
Wederom waren er kampioenen binnen de gelederen
van STA. Op donderdag 5 mei behaelden de jongens
van F2 het kempioenschap in hun poule door van hun
laatste tegenstander met 10-0 to winners.
Het derde elhal eindigde op de laatste pleats. Echter,
doordat het vierde elftal in dezelfde klasse speelde,
vie) deze Met", volgens de spelregels, to beurt aan
STA 4.
Oak de B-junioren eindigden op nummer laatst en
cordon derhalve moeten degraderen. Doordat 2e
degradant VKW en het gepromoveerde Borger van de
zondag naar de zaterdag gingen, ken STA in de
hoofdklasse blijven.
Na vele jaren leiderschap vertrokken de heron R.H.
Seer en G. Groen.

Clubblad sprit 1981
Mededelingen van het jeugdbestuud
Na lang zoeken is het ens gelukt om eon trainer to
vinden voor de A- en B-junioren. Per 1 april 1983
hens R. Berken deze teak op zich genomen.
Veal succes, Ruud.
De heren A. Schrik en B. de Wit, die tijdens de tussenperiode de Seining op zich hadden genomen, cordon fangs daze weg nog eens hartelijk bedankt.
S.T.A. 1 speelt gelijk tegen Alteveer (1-1, ex.) en Sc
Stedskaneal (0-0) en wint van Veelerveen (2-t, Jan
Penning, Appie Hilberts), Pekelder Boys (4-1, Herman
Wortelboer, Jan Penning 2x, Harris Huizing) en SVBC
(2-0, Harris Huizing, Jan Penning).

Beshrursvergadering 20 September 1983.
(..) In verband met het 65-jarig bestaan van STA in
1984 wordt er op 22, 23 en 25 augustus 1984 een
toernooi georganiseerd voor de 1e elftellen van I
Klooster, Valthermond, Musselkeneal en STA. (..)
Later komt GEC 6 de pleats voor Valthermond.

Uit een bestuursvergadering van 19 mei 1983 komt
near voren dat Harris Huizingh de langste tijd bij STA
twee gevoetbald.
(..) 1e elttalspeler Harris Huizingh gaat m.i.v. het nieuwe seizoen naar FC Groningen.(..)

Dhr. Hadog brengt zijn idee om een binnengemeentelijk toernooi to ho yden near voren. Op 26 sapMmber a.s. is er een bespreking met de andere verenigingeri. Besloten wordt dit toernooi to houden voor
de vakentie/ een halve competitic recettes verdelen.
I-)

Clubblad mei 1983.
De redectie had hier op deze pleats al vast willen
aankondigen dat een speciaal nummer zou worden
gewijd aan het behaalde kampioenschap. Melees, het
heed niet zo mogen zijn.
S.T.A. 1 wint van Sellingen (2-1, Herman Wodelboer.
Jan Penning).
In dean wedstrijd brak Enno Beuker voor de tweede
keer zijn sleutelbeen. Het was zijn eerste wedstrijd na
zijn herstel van de eerste break.
Buinerveen word met 4-0 naar huis gestuurd (Herman
Wortelboer, Jan Penning, Herman Suelmann, Harris
Hazing).
Daarna was eareveld aan de beurt (4-1, Appie HiIbeds, Harris Huizing, Jan Penning, Herman Wortelboer).
(..) Met nog ten wedstrijd voor de boeg tegen EMmerschans hoopt "Toeschouwer" S.P.A. als kampioen
to mogen begroeten.(..)
Heleas, STA - Emmerschans 1-2 (Herman Suelmann).

De jeugd was leers oak al niet voor een gat to vangen:
(..) Alhoewel men de B's verboden had bier (en dus
alcohol) to drinken, ging men andere alcoholhoudende drank nuttigen.(..)
De eerste wedstrijd in het seizoen 1983-1984 wordt
gelijk gespeeld tegen Sellingen (0-0).
De penningmeester heeft vaak problemen met de
laksheid van de laden coon wat betreft de beating van
de contribtaia
(..) Dhr. Hartog zegt dat er zo'n 100 laden nog niet
aan hun contributieverplichting hebben volduan. Zij
hebben opnieuw een accept-girokaart gekregen Md.
2,50 inningskosten.(..)

(..) Wat al lang vier zien aan to komen, werd een fait.
Harris Huizing gaat STA verlaten en zal het volgend
seizoen op amateurbasis spelen bij de FC Groningen.
Met Harris Huizing verleat nog een opvellende speler
de STA gelederen. Enno Beuker, die het afgelopen
seizoen minder gelukkig was en tot twee keer toe zijn
sleutelbeen brak, speelt het volgend jaar vox Roden,
de club uit zijn huidige woonplaats. (..)

En eon vergadering later
(z) van de aangeschreven laden betalen sommigen
wel de contributie, maar niet de verhoging ad. I 2,50.
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Frits S.: vrijwillige bankzitter, prima allround invalled
Hulde.
Heini: had nooit weg moeten gaan.
Enna B.: Piet Keizer type. Gebruikt te weinig van veel
talent.
Tonne S.: rots In de branding sinds jear en deg.
Anno
terrier, blaft hams wel - bijt niet.
Jan Sd onverzettelijk - noon kwaad gezien.
Heinz W.: klasse apart. Houdt niet van feesten,
helaas.
Hans W. : "das war einmal, das kommt nicht wieder."

STA B 1 - September 1983!
Staand: Rene Heijne, Sven Fokkema, Erse Seer,
Martin Arends, Richard ter Veen, Peter Hemmen, Arjan Filing, Alexander Brinks. Knielend: Ronnie Hartman, Meinl Snit Adriaan Nuts, Hank Green, Menno
Scholtens.
Clubblad oktober 1963.
S.T.A. 1 eon! van S.P.W. (2-0, A. d'Haan, Klaas
Dubben), van Gasselternijveen (1-0, Jan Penning) en
van Wildervank (3-1, Jan Penning, Klaas Dubben,
Appie Hilberts).
Algemene jaamergadering 28 oktober 1983.
Vervolgens dealt de voorzitter men dat de so
booster veld 4 als trainingsveld onder hoar beheer
zal krijgen
de jeugd.
STA is in eetste instantie ook bI( het overleg met de
gemeente Petrokken geweest. De Kasten voor onderhoud van het veld a aanschaf en gebruik van een
lichtinstallatie komen voor rekening van de vereniging. Merle met het oog op in de toekomst to verwachten verhoging van de tarieven door de gerneente, acht het bestuur het op dit moment financieel niet
verantwoord am hierin te participeren.
In de overeenkomst is wel een bepaling opgenomen
dal STA te alien tijde nog hierin kan deelnemen.

Clubblad meant 1984.
S.T.A. 1 speelt gelijk tegen Alteveer Carrie Mauer) en wint van Sellingen met 4-1 (Appie Hilbeds 35.
Jan Penning)
De gemeente Vlagtwedde doe! ook owl eens te gond
hear best:
(..) Op de vraag d.d 3 april van de gemeente Vlagtwedde over de aangebrachte beveiliging aan de vep
plaatsbare doelen, zal warden geantwoord dal deze
beveiliging near het oordeel van het bestow- voldoende is. doch dat ze nu nauwelijks nog verplaatsbaar
zijnd..)

Clubblad december 1983.
In Sit clubblad staat een foto van het bijna-kampioenseine! van het seizoen 1980-1981. De foto word loon
toast gemaakt door een journaliste van de Emmer
Courant, omdat STA teen een van de kampieenskandidaten was.
Blj de namen was een Karla karakteristiek van de
spelers gezet.
Lisa: leidedmanager/sfeermaker.
Goes: uiterlijk eerlijk, innerlijk partijdig vlaggenist, en
zo hood het ook.
Honk: kundig ervaren spierenknijper; bracht veel verband in de ploeg.
Anldrikz de Peter Boeve van STA; aanvallend zeer
govaariljk, horns ook voor de eigen keeper.
Herman S.:de snelle draver oftewel Henri Buitenzorg.
Many M.: miskend talent; body-goede schijnbeweging-lellerinstinch gebroikt het (nog?) te weinig.
tlennan W.: die handige workmate; voor aloes to gebru.ken en hoe.
App/e H.: de Pietje Fransen condor drank; humor en

Dat de bestuurskamer aan de kleine kant is, word!
nag eens bevestigd:
(..) de Rabobank heeft een tatel beschikbaar voor de
bestuurskamer; is echter vermoedelijk te groat.).,)
Clubblad mei 1984,
(..) De wedstrijd was afgelopen en met deal stand
gingen de jongens luid zingend, alsof het kampioenschap was behaald, onder de douche. En zo hood het
ook, de stemming onder de jongens behood in abbe
omstandigheden gold te zijn en to blijven. Als je zo
hunt verliezen, dat je zingend onder de douche stoat,
bewijst het plezier waarmee ze voetballen.
Eon ding wit ik aan dit verslag nog toevoegen. S.7.A.
B 1 zal dit seizoen degraderen uit de Hooldklasse,
hetgeen geen schande is; war echter wel een schende is, is het flit dot or zulke scheidsrechters op de
voetbalvelden rondlopen.
ikaovwilben voorstellen om oak daarvoor de degradatiemogelijkheid te creèren. E.L. (..)

HwYkropyofger van Van Basten, Mexico 86.
groom goed bedoeld, doch onbegrepen.
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STA C 1- 1983:
Staand: Frits Schinbach (trainer), Name Mauer (/elder), Richard Trechsel (7), Bennie Maier, Albert Gangs'hot,
Rene Boers, Reinie Brink, Gert Hofkamp, A. Hobert", (/eider). Knielend: Dennis Kruise, Madin Drench, Eric (7)
Krijgsveld, Flans de Boer, Richard Brinks, Rend Kort, Edwin Heijne, Michel Kaczmarczyck.
S.TA. CI - Weerdinge CI
Het zou een spannende strijd worden, want als we
wisten to winnen waren we kampioen. (..)
Daarmee was de stand op 7-0 gekomen. Dat werd
sevens de eindstand. Nu sprongen we. Nu waren we
kampioen. Er warden total s gerneakt en ontvingen we
allemaal een roos. R. Boers (..)
De doelpuntenmakers waren : Gert Hofkamp 2x,
Edwin Heijne 3x, Reini Brinks lx en Michel lx.

(1-3, Heinz Wortelboer).
(..) Daarmee was de strijd beslecht en was de strijd
om de sisal gespeeld. S.P.W. zou met de ear gaan
strijken.
De nog reterende 4 wedstrijden zullen don oak niet
meer den een formaliteit zijn. (..)

Clubblad juni 1984.
Van de redactie:
Veer het aerate team was de derde pleats weggelegd.
Daarmee zetten we de traditie van net geen kampioen warden, voort. Maar...eens wordt STA weer
kampioen, net een regel uit ons clublied en laten we
het dear maar op houden.

Besfuursvergadering 15 mei 1984.
(..) Het STA C1-elftal, dat dit jaar kampioen is geworden, ken, aldus de DVB, promatlewedstrijden spelen
voor een pleats in een nieuw in to stellen hooldklasse.
Alles overwegende wordt van deze mogelijkheid afgezien.(..)

"Kampioen der kampioenen" werd dit tar het C-elftal.
Met slechts een verliespunt uit 16 wedstrijden werden
ze ongeslagen kampioen, waarbij de tegenstanders
gezamenlijk 130 keen naar het net moesten, tegen de
STA keeper maar 9 keer.

(..) merkt op dot het geld dot FC Groningen aan STA
verschuldigd is (Harris Huizingh heeft meegespeeld in
de wedstrijd Groningen-Spada) diet le worden aangewend voor noodzakelijke investeringen. De vomitter zegt dot het niet uttgesloten moat warden geacht
dat er in de toekomst een computer diet to worden
aangeschaft.
FC Groningen zal warden gewezen op haar verplichtingen.(..)

/ sloot de competitie als volgt
Een gel ijk spel tegen Veelerveen (2-2, Herman
Suelmann, Apple Hitberts, Bareveld (0-0), wins) tegen
Alteveer (1-0, Jan Penning) en in de laatste wedstrijd
een 1-1 tegen Hunso.
Doelpuntenmaker was Herman Suelmann.

(..) Zondag 27 mei 1984 zal op het spodpark Heem
de beslissingswedstrijd om her kampioenschap van
de res. 2e klasse van de KNVB tussen SVBO 2 WVV 2 worded gespeeld. Besloten words geen entree
to heffen, doeh wel een verloting to houden.

Jaarverslag seinen 1984-1985.
Aan het begin van het seizoen telde de vereniging
227 laden, waarvan 127 senioren, 55 junioren en 45
pupillen.
Het aantal donateurs bedroeg 121 tegen 118 in het
vorige jaar.
Bruinsma en H. Tieben keerden niet
De heron
tete in het bestuur.

S.T.A. 1 speelt gelijk tegen Buinerveen (1-1, Jan
Penning), tegen S.P.W. (0m) en tegen Gasselternijveen (2-2, Herman Suelmann 2x) en veriest van Hunso (2-3, Anno didaan, Jan Penning) en Stadskanaal
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In de vacature Tieben werd gekozen de heer A.H.
Berendsen. Herkozen werd de heer Chr. Hartog, penningmeester.
Geconstateerd moet worden dat het steeds moeilijker
wordt om de eindies aan elkaar to knopen. In bijna
ale vergaderingenvan het bestuur kwam de financiftle problematiek aan de orde.
Naar een idee van de heer Hanog werd na afloop van
de competitie een binnengemeente4 voetbattoernooi
gehouden, waaraan deelnarnen de eerste elftallen
van JVV, Klooster, Sellingen (za/zo), Westerwolde
(za/zo) en STA. Als overwinnaar kwam de s y . 't
Klooster uit de bus.
Vanwege hun grate verdiensten worden de heren J.B.
de Boer, J.A. Bouwers en P. Raad benoemd tot erelid.

In de notulen van de vergadering van 20 november
1984 kunnen we Nzen dat de leden van Klooster
nog niet aan een fusie toe zijn.
(..) De voorzifter deelt mee dat de voorzitter van
Klooster, dhr. Kremer, hem fleet meegedeeld dat 'I
Klooster, na een gehouden algemene ledenvergadering, niet voelt voor een fusie met STA.
Men was tegen een fusie op basis zaterdag/zondagvoetbal en in mindere mate ook tegen alleen op zaterdog. (..)

Op een bestuursvergadering d.d. 7 augustus 1984 is
voor het eerst sprake van een fusie van de jeugd van
STA en 't Klooster.
I..) Gebleken is dat alle jeugdlelders in het belong van
de jeugd niet alovijzend staan tegenover een fusie met
'I Klooster.(..)

Clubblad januari 1985.
Zondag 13 januari j.l. hield de v.v. S.T.A. onder goede
weersomstandigheden schaatswedstrijden voor haar
leden op de Polderputten.

Cornpetitie-indeling setioen 1984-1985.
Bareveld, Buinerveen, GasselterniNeen, Gieten, Hunso, Pekelder Boys, Sellingen, S.T.A., Stadskanaal,
Weerdinge en FC Assen.

Sen./A-jun.:
1. Frits Schlimbach
2. Anne Lubbers
3. D. Woppenkamp
4. Herman Wortelboer

Clubblad december 1984.
S.T.A. wint van Pekelder Boys met 1-0 (Aaldrik Reinders) van Gasselternijveen met 2-0 (Klaas Dubben
2x) en van Buinerveen met 2-0 ( Jan Smalbil, Klaas
Dubben), maar verliest van Gieten met 1-2 (e.d.).

Uitslagen,

De komst van Bert Oldenburger als trainer meet warden p0109014
(..) Besloten wordt een brief uit to doen gaan naar de
KNVB waarin meegedeeld zal worden dot STA binnen niet al to lenge tijd weer voor de keuze komt to
staan m.b.t. het trainerschap voor het seizoen '85/.86,
waarbij het aspect trainer/speer ook een rot zal spelen in de overwegingen. Daar de reglementen dit laatste niet toelaten vraagt het bestuur zich af, hoe - in de
4e klasse KNVB, wear STA momenteel in speelt - het
de verenigingen Buinerveen, Hunso en Sellingen wet
is gelukt de trainer in het le elftal to laten spelen.L.)

B-junioren:
1. A.J. Louwes
2. Adriaan Noon

C-junioren:
1. Dennis Kruize
2. Robert Schuitema
D-pupillen:
1. Richard Schutter
2. Giel Telkamp

E-pupillert
1. Brongers
2. Anon Heidema

F-pupillen,
1. Henk Trechsel
2. Marco Berken

De eerste wedstrijd in de competitie werd gespeeld
tegen Buinerveen en het word een 1-3 nederlaag.
Doelpunt door Jan Penning.

Clubblad februali 1985.
Overzicht topscorers t/m 1 februari 1985:
1. G. Trechsel (13), H. de Vries (11), J. Schuten (9),
Kamping (7), F. v.d. Ploeg (6).

Op 29 September 1984 deed STA mee aan het stratenlestival.
(..) De voorzitter deelt mee dal STA Kier geen plezier
aan heeft beleefd. De pleats was op de Markt, zijmuur
reisbureau Sijpkes. STA had "oaten schieten" en
videobanden van 3 WK's voetbal. Men stand edger
naast een rockband, met alle (lawaangevolgen van
diem Veer verenigingen zamegen geld in. Het dont
was echter het geven van demonstraties. Wellicht kart
STA in 1985 een stand claimen in de bears.)..)

S.T.A. 1 evict van koploper.Sc Stadskanaal met 2-0
(Anne d'Haan, Ben Scholte).
(..) Door daze overwinning is STA weer volledg in de
running. Slechts pen punt scheidt hen nog van Gieten
en FC Assen. Ploegen waartegen in Gieten en Ter
Apel zal moeten worden aangetreden. Wellicht is ook
de tweede pleats op het eind van grout belang als
Emrnen toetreedt tot het betaalde voetbal. (..)
Ruud Stel voetbalt in Ft en hit beperkt 2ich tot het
belangnjkste:
We begonnen net to voetballen teen Ik een doelpunt
zette door een drawler to maken. 1-0.
Een poosje later maakte Dennis Krops een doelpunt.
2-0.

STA wint de zeskamp die word gehouden in de feesttent. De STA-matadoren waren Frits Schlimbach,
Anne d'Haan. Albert Dubben, Anon Elting, Harrie
Mauer, Rudie Berken. Aaldrik Reinders en Chrissie
Dost.
S.T.A. behaalI drie oveovinningen op Ott
Tegen Weerdinge met 2-1 (Ben Schotte 2x), tegen FC
Assen 1-0 (Ben Scholte) en tegen Bareveld 5-1 (Jan
Penning 3x, Anno d'Haan en Klaas Dubben).

In een bestuursvergadering van 26 februari 1985 N er
voor het eerst sprake van een evt. voorzitterschap
van R.W. Krikke.
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(..) T.a.v het voorzitterschap volgt een uitvoerige discussie. Geconcludeerd mag warden dat dhr. Krikke
enerzijds deze Oak wet op zich wit nemen, dock
anderzijds er moeite mee heel de jeugd dan te
ten loslaten.(..)
In dezelfde vergadering wordt oak het veteranenelftal
genoemd,
1..) Hans Wachters is bezig om te komen tot een veteranenelftal 300.63

Clubblad mean 1985.
Si) de 13.000 die de Elfstedentocht hebben uitgereden was oak een lid van de y .e. S.T.A., nl. Herman
Wortelboer.
In dit 01055150 wordt de eerste sponsorloop aangekondigd door de activiteitencommissie, to houden op
30 April 1985.
S.T.A. 1 wint van Hunso met 2-0 (Jan Penning, Chris
Dost) en speelt gelijk tegen Sellingen met 1-1 (Ben
Scholte).
Bestuursvergadering 16 anti! 1985.
(..) De hear Krikke, jeugdsecretaris, wordt bereid
gevonden het voorzitterschap op zich to nemen.(.3

Gieten-STA op zondag 28 April; GasselternijveenSTA op 5 mei en STA-Sellingen op zondag 12 mei neemt STA de derde pleats momenteel op de ranglijst
in. De eerste vier
SC Stadskanaal 18 11 5 2 51-16 27
17 10 6 1 42-15 26
Gieten
17 11 3 3 36-14 25
STA
7 8 2 20-13 22
17
FC Assen
(..) Hans Wachters kart ter vergadering en dealt mee
dat hij momenteel 21 man op papier heel. waarvan
ongetwijfeld nog wet een paar at zullen valien. Het
bestuur steunt dit initiatief ten volts.(..)
Clubblad mei 1985.
S.T.A. 1 wint van Gieten (1-0, Jan Penning) en van
Sellingen (2-1, Jan Penning, Harrie Mauer), maar yen
Hest de laatste competitiewedstrijd tegen
Gasselternijveen met 0-t.
(..) Er moesten 2 punten gehaald worden om
Stadskanaal Si) te blijven in de race om het kampioenschap.
De hoofdprijs was daarmee voor Stadskanaal, voor
STA bleef de strijd om de extra promotieplaats, want
oak Gieten Meet zonder punten. (..)
(..) Doordat Emmen naar het betaalde voetbal gaat,
komt er in de lagers klassen een plaatsje vej. De 8
elftallen, die in de vierde klasse op de tweede plaats
zijn geeindigd, spelen verdeeld in twee poules, een
halve competitie. STA zit samen met ZBC, BNC en
nog een ploeg uit de 4e klasse in een groep. De een
ste wedstrijd van STA is uit tegen ZBC uil Zweeloo.
S.T.A. wint de wedstrijd in Zweeloo met 2-0. Doelpuntenrnakers Jan Penning en Ben Scholte.
S.T.A. verliest de tweede wedstrijd tegen Zuidhorn
met 1-2. Het doelpunt voor word gemaakt door
Anna d'Haan.
De derde en laatste wedstrijd tegen B.N.C. ward gelijk
gespeeld met 1-1. Het doelpunt weld gemaakt door
Jan Penning.
(..) Uithuilen en opnieuw beginnen was de Seel van
een conference van Wim Kan enige Jaren geleden. (..)

Bestow, V.V. STA - Seizoen 1984- 1985:
Bovenste rij: E. Venema (secretariat, A Brinks (jeugd),
T. Berendsen (scheidsrechrer). R. W. Krikke (lewdvoomitter/secretaris). Voorste nj: Chr. Hartog (penningmeester), A. Naaijer (senioren), ir. H. Havinga
(voorzitter). Klomprnakers (materiaah. P. Raad
(senioren), M.G. Soer (senioren). J. Bouh rers (hedstrijd-secretans).
Clubblad april 1985
Jurgen doer verslag,
Om kwart voor 10 zijn we in de auto gestapt. We
moesten Baal Valte en Coen zijn we uit de outo gestapt en toen zijn we gaan voetbalen. 4-0 verlooren.
lk vond het niet erg dat we verloren hadden. Het was
een leuke westerijd. (Jurgen Oldenburger)
S.T.A. 1 speelt gelijk tegen FC Assen (0-01, wint van
Pekelder Boys (3-2, Ben Scholte 2x, Anno d'Haan),
van Bareveld (6-0, e.d, Klaas Dubben 5x, 1 en van
Weerdinge (5-0, Jan Penning 3x, Ben Scholte 2x).
(..) Met nog drie competitiewedstrijden voor de boeg -

Op 18 (chi 1985 blijkt dat STA rich oak nog bezig
houdt met antlers zaken ale alleen voetbal.
(..) Dhr. Schoonbeek doer verslag van een bespreking
d.d. 17-6-85 intake het organiseren van een triathlon
op zaterdag 31 augustus as. door Zepts De Ketting,
't KlooSter en STA. Men gaat uit van 50 deelnemerS.(..)
Doze Westerwolde-triathlon zou in de volgende 5 jaar
uitgroeien tot een good georganiseerde SPC-wedstrijd met deelnarne van de Nederlandse (sub)top. Na
deze 5 Oar moest worden gestapt, omdat het organisatiecomite geen kens mee, rag om aan de steeds
stranger wordende eisen van de NTB to voldoen.
Namens STA rat D. Klok in de organisatie.
Jaarverstag seizoen 1984-1985.
Ter vervulling van een reeds bestaande vacature
word op de jaarvergadering van 20 september 1984
de hear P. Read gekozen als bestuurslid.
De beer Havinga Pad na Bogen jaar voorzitterschap
af. Op de jaarvergadering van 7 juni 1985 word hij
benoemd als erelid. In zijn pleats is gekozen de hoer

R.W. Krikke, tot clan jeugdsecretaris. De pleats van
de heer Krikke werd ingenomen door de hear L.
Schoonbeek.
In het verslagjaar is op initiatief van STA met de sv
Klooster van gedachten gewisseld over het eventueel
tuseren van beide verenigingen. Na een gehouden
algemene ledenvergadering ward door 't Klooster
rnedegedeeld dat men met voor een fusie voelde.
Men was niet alleen tegen een fusie op basis van
zaterdag/zonnagvoetbal, maar ook tegen een fusie op
basis van alleen zaterdegvOetbal.

De accomodatie befit zorgen baron:
(..) De voorzitter least de brief van de NSF 1.0.0.
sportpark 't Heem voor (d.d. 16-12-85).
Hierin wordt geconstateerd dat het aantal kleedkamers een neer clurdelijk knelpunt is. Uitbreiding tot
minimaal 12 kleedkamers + bijbehorende scheidsrechterruimtes wordt dringend noodzakelijk geacht.
Daarna wordt advies gegeven m.b.t. de omzetting van
het hallverhard oefenveld in gras.(..)
Clubblad januan 1986.
S.T.A. 1 wint van Weerdinge met 3-1 (Aaldrik
Reinders, Chris Dost, Herman Kuhl) en speelt gelijk
tegen Gasselternijveen met 3-3 na een 3-1 voorsprong (Herman Kuhl, e.d., Harrie Mauer).

Een nieuwe competitie staat voor de deur. Zullen de
schielgrage voeten van Herman Kuhl en de entering
van Bed Oldenburger S.T.A. ditrnaal wel naar een
kampioenschap voeren?

Clubblad februari 1966.
(..) De hear J. Lubbers werd verzocht op het toneel to
komen. De voorzitter vertelde dal hij 40 jaar lid van de
vereniging is. In het begin ale actief voetballer, later
als begeleider van de A's. Het bestuur heett gemeend
dhr. Lubbers erelid van de vereniging to maken vanwege Bin Mzet en inbreng voor de club. De oorkonde
werd namens de vereniging door Harris Huizing uitgereikt waarbij Harris Lubbers het speldje op de revers
speldde. Een leuke geste aangezien Harris een
"pupil' van Lubbers is geweest.
Als tweede werd dhr. H.K. Bos verzocht naar voren to
komen. Bos is 46 (!) oar lid van S.T.A. en rnomenteel
de "oudste" speler die zeker nun mannetje in het veld
nog staat. Op 50-jarige leehijd behaalde hij met het
4e (toen veteranenteam) het kampioenschap. Ook
Bos werd tot erelid benoemd en kreeg de bijbehorende versierselen urtgereikt. (..)

S.T.A. 1 is het seinoen 1985 - 1985 ingedeeld bij
Schoonebeek, Titan, Dalen, Weerdinge, Emmerschans, Hunso, Buinerveen, Gasselternijveen. Weiteveense Boys en Sc. Oranje.
Op 13 augustus '85 wordt er nog een semorenelftal
opgegeven, oftewei STA 5. Het elftal 30 jaar en ouder
wordt nu STA 6.
Clubblad oktober 1985.
S.T.A. 1 gaat onder leiding van Ben Oldenburger
voortvarend van start. Tegen Weerdinge wordt met 42 gewonnen ( Jan Penning 3x, Peter Treben), Hunso
wordt met 7-1 verpletterd (Herman Kuhl 3x. Bert
Oldenburger 2x, Jan Penning, Aaldrik Reinders) en
Gasselternijveen gaat het riot veal beler, 4-0
(Herman Kuhl 20, Bed Oldenburger, Harrie Mauer.
Tegen SC Oranje gaat het moeizamer, 2-1 (Bert 01denburger 20).

T.b.v prijzen voor schaatswedstrijden zal aan de activiteitencommissie een bedrag van f 150,- ter beschikking worden gesteld. (b)

De "Old Stars" gaan dit seizoen van start. M het begin
nogal krakend, puffend en plepend, maar allengs soepeler. De eerste wedstrijd tegen Emmen gaat, na een
2-0 voorsprong, met 2-3 verloren.

Schaatswedstrijden op de Poldelpulten.
Uitslageni

Clubblad november 1985.
S.T.A. 1 gaat ten order in Weiteveen tegen de Boys
met 0-3. Het herstel komt in de volgende wedstrijd
tegen Buinerveen met 5-0 (Jan Penning 2 x, Herman
Kuhl, Horne Mauer, Appie HiVoerts). Tegen E.H.S.135
(Ernmerschans) blijft het 0-0 en Dalen is dan het volgend slachloffer 5-1 ( Herman Kuhl, Jan Penning,
Bert Oldenburger, Albert Dubben, Aaldrik Reinders).
De "Old Stars"spelen gelijk tegen Erica, verliezen van
Raptim en winnen van EHS '85.
Gabbled december 1985.
S.T.A. 1 wint van Schoonebeek met 2-0 ( Herman
Kuhl, Jan Penning)
De Old Stars' gaan onverdroten door en winnen van
WKE, Zwartemeer en Titan, maar verliezen, schuld
van de scheids, van Dalen.
Verklaring van het financieringstekort,
(..) De penningmeester dringt aan op matiging van het
aantal consumpties tijdens de wedstrijden van het le
elftal door bestuur etc.(..)
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Ps,
1. Henk Jonkman
2. John Krops
3.0. de Boer

E's:
1. W. Hovenkamp
2. Jeroen Bols
3. D. Krops

D's,
1. G. Telkamp
2. A. Brinks
3. I. Wieringa

C's en B's
1. D.Kruize
2. E Heijne
3. R. Schutter

Staand: John Krops, Andre Buurman, Henk Jonkman,
Andre Pranger. Gehurkt: Rick Meijer, Marco Berken,
Jurgen Oldenburger, Peter Bole, Christiaan Oldenburger.

Staand: Erik Kraus veld, Martin Kjelberg, Harry
Schoenaraker, Marlin Drenth, Gert Jan Scheyer, Erik
Holkamp, Arjan Oostorhuis, Appie Bruinsma, Harry
Schoenmaker.
Gehurkt Jan van Wieren, Richard Schutter, Marcel
Trechsek Edwin Heidema, Jaap Smit, Robert Schuitema.

Staand: Rieks Wolbers, Bart Katuin, René Berken, AIwin Brinks, Giel Telkamp, Emil Klok, Nicanor Blanke,
Gehurkt: Ingmar Wierenga, Jaap Kamstra, Alfred
Tent, ?, Alex Stevens, John Alberto Blanke, Andre
Meendering.

Staand: Hattie Woldendorp, Jurjen Kah, Sjoerd
Schuitema, Harmer Uiatewaal, Peter Bredek, Martin
Klok, Jerry Korman, Dennis Krops. Gehurkt Harmer
Berendsen, Sander Mangnus, Ruud Ste), Adriaan
Brongers, Wilburt Hovenkamp, Jeroen Bois, Sjoerd
Smit
Staand' Ron Hartman, Bram Holleman, Mark Ooldem, Bert Schut, Niek Holster,, Geri., Kral, Greetjo van Me, Gent de Boer.
Gehurkt: Emel Pompstra, Jens °alders, Dennis Norder, Tim Scholte, Arjen Horde,

Jeugd midden '80
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Op uitnodiging van BSV Kickers Emden hebben de Dpupillen zondag 2 februari deelgenomen aan een
groot opgezet zaalveetbaltoemooi in Emden.
Once keeper Andre Meendering was die dag de grote
pechvogel. In de laatste wedstrijd kwam hij to vallen
en hop een blessure op aan zijn linkerbeen. Hij moesl
voor onderzoek naar het ziekenhuis, waar black dal
zijn kuitbeen was gebroken.

En op dinsdag 20 mei 1986I..) De voorzilter open de vergadering en rnemoreed
het gisteren, 2e Pinksterdag, 19 mei 1986 in Nieuw
Weerdinge tegen Titan door STA 1 behaalde kampioenschap van de 4e klasse H van de KNVB. Zowel
de rondril door Ter Apel, de opvang in de kant ne als
de instuif in de Drie Musketiers waren zeer geslaagd.
't Klooster, dot zaterdag j.l. promoveerde naar de 3e
klasse zal samen met STA op de foto komen t.b. y . De
Kanaalstreek.(..)

Haddon de junioren al corder het spits afgebeten, op
vrijdag 19 februari was het de beat aan de senioren
om to schaatsen. Een eerdere wedstrijddatum was
verschoven vanwege een zandstorm.
Uiteindelijk kwam Frits Schlimbach als eerste prijswinnear oil de bus. op de voet gevolgd door A-junior M.
Smit. De derde en vierde prijs gingen tenslotte naar
rasp. A. d'Haan en K. Dubben.

Clubblad juni 1986.
S.T.A. 1 speelt gelijk tegen Buinemeen (0-0), wint van
Dales met 3-0 (Herman Kuhl 2x, Bed Oldenburger),
wint van Titan met 4-2 (Herman Sue mann, Herman
Kuhl, Herman Wortelboer 2n), speelt gelljk tegen
Schoonebeek met 1-1 (Jan Penning).
In de wedstrijd tegen Titan wordt STA kampieen en
gaol eindelijk naar de 3e klasse-

Clubblad maart 1986.
Weet u het nog? Zondag 8 december jl. speelde STA
din laatste competinewedstrfid. Een wedstrijd waarin
onnodig een punt werd verspeeld. Meer dan Brie voile
maanden zijn sindsdien verstreken. Een tijd waarin
we ons moesten vermaken met prachbge schaatswedstrijden met Ms hoogtepunten het wereldkampioenschap van Hein Vergeer en de Elfstedentocht.

(..) Als een donderslag bij heidere hemel bereikte ons
donderdag 29 mei, twee dagen voordat de OverSchrijvingstermijn verstreek, het bertcht dot Herman Kuhl
voornemens was overschrfiving aan to vragen naar
Zwartemeerse Boys.
De vereniging STA brengt Herman Kuhl dank voor
zijn aandeel in het behaalde kampioenschap en dot
aandeel was waarlijk niet goring en wenst hem veel
succes in de tOekOMSt.

Hans Wachters rijdt doze winter de Elfstedentocht
cinder nummer 10158 in iets meer dun 12 uur.
(..) Als kind had ik een handvol wensdrornen. Een
daarvan was het (uibrijden van de Elfstedentocht. (..)

Jaarverslag 1985-1986.
Aan het eind van het seizoen trades de bestuursleden
J. Klomprnakers en M.G. Soer af. Respectievelijk 11
en 20 jaar hebben zij zich vow de vereniging ingezet.
Hun plaatsen worden ingenomen door de heren J.K.
Noordhof en J.F. Schlimbach.
Kampioenen waren er oak. Zo werden de 6-pupillen
herfstkampioen.
En wat to zeggen van het eerste elftal. Na jarenlang
Paves in de 4e klasse van de KJY.V.B. to hebben
meegedraaid, word dit elftal Under IMding van aanvoerder Bert Oldenburger op 2e Pinksterdag, 19 mei
1986, in de wedstrijd Titan-STA kampioen van de 4e
klasse Hen promoveerde naar de 3e klasse C.
Het 01501 bestond Mt Herman Suelman, Herman Kuhl,
Herman Wortelboer, Dick de Boer (keeper), Albert
Dubben. Anno d'Haan, Jan Penning, Aaldrik Reinders, Harrie Mauer, Ben Scholte, Chris Dost, Bert
Wolbers, Ricks Wolbers, Heinz Wortelboer. Leiders
waren Eise Kuiper en Appie Hilberts, grensrechter
Tonnie Berendsen.

Politick en sport.
(..) Dhr. K. Groenbroek to Ter Apel heeft gereageerd
op een tekst van mijn hand (dhr. Harlon) in het clubbled. lk zal hem antwoorden.
Voorzifter Een aantal zinsneden kunnen politick warden ultgelegd. Wij moeten het van die middenstand
hebben. Het clubbd moot zo neutraal mogelijk worden gehooden.(..)
M een vergadering van 15 aprg 1986 blijkt dat sommige spelers van net eerste elftal nog een Poole hebben
openstaan. En vest emegt dan zivaarderl
(..) Gelet op de competitiestand wordt het niet wensekik geacht nu tot invordering over to gaan. Beter is
e.e.a. nu voor rekening van de vereniging to nemen,(..)

Het gravelveld is voor alle voetballers een {retelling,
dus:
( ) Onlangs is hij (RM. Krikke) met Kremer, voorzitter
van Klooster, en de heren Bos en Van Veggel naar
Breda geweest, alwaar een aantal half verharde
Jmtenvelden waren omgetornd in grasvelden. Doze
won er fantastisch bij.(..)
penningmeester is de meest geplaagde man van
tle veterggingr
1 Hot zlet er naar oil dal het seizoen in financieel
Jmucht slecht zal worden algesloten. Men diem zich
to tkoaden hoe e.e.a. in de hand to houden.(..)
r h r ransdag 6 mei is het bestuur al aardig raker van
rml kampioenschap van het to el/tat
(..) !Wotan wordt een instuif en een officiele receptie
te rotator, bk het kampioenschap van STA.(..)
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TERAPELERS LATEN ZION TITEL NIET DOOR
NEUS BOREN

STA maakt
einde aan
spookbeeld
Roll Muskee

NIEUW-WEERDINGE - Maar liefst vijf seizoenen
achtereen strandde het STA-schip in het zicht van de
haven. De voetbaljaargang 1985-1986 heeft echter
een abrupt einde gemaakt aan dit spookbeeld. Door
een verdiende en beslist niet to ruim u ggevallen 2-4
zege op het Nieuwweerdingse Titan hebben de Terapeters de titeI binnen en daarmee het derdeklasserschap. Er zullen weinigen still die de formatie van
trainer-speler Bert Oldenburger dot kampioenschap
rnisgunnen. De wit-zwarte formatie speelde een con, stunt seizoen en legde positief aanvallend voetbal op
dernat.

„lk bob Mr-Made/5 volt:en sob, die de aware teak had
kampineeseheppeunicege 4Herman Kuhl Mtn schakelen,
schopte zijn tegenstander
maakt maer Mt is ten van de
hard tegen de axle] waardoor
mooiste", glunderde de inmidSTA op de rand van het zesdole veert igjarige Oldenburtienmetergehied een vrije
g er na de wedstrijd. „hi&
ploeg heeft yeveneavijitig schop mocht nemen. Xoals
tijd &las& Bert Oldenburger
lift gesmord betgeen eigenzich met Mt karwei. De routialles zee over once speelwijrt, die dit seimen anders is nier prikte het leer kiln in de
geweest dun STA gewend was. doelmond. Herman Kuhl kon
de
bat net silt metzijn hoof d
voor mho ken. verrilro rile
shallen van aehternit op Jan bereiken, maar echter hem
stand de actieve rechtespits
. Penning gespeeld. Hierdoor
Herman Suebnan die via de
moest hij yeel
eel week
verzetten en bovendien ben je
hinnenkant v. de peal de
loos tro, 0-1
aanvallend kwetsbaar als le
Pile off ensieve accenten
OPSTEKER
e6n man legs. Nu passen we
Wei oihro hrh hoar leggen
Dat was veer de Terapeters
ook at en tue Pens cen balloje
een opsteker van jewelste.
breed. Naast Penning bebben
mie „a awan war, op stag
we no hove. ken een geed
verdwenen. Het gevolg was
aansPeelPunt in de Peen.'
on nervelende voetbalshow
van Herman Kuhl, die Pike
zo'n twintig minuten
:voided:ging handenvol wok
woorm met name Bert Oldenbourg,.
burger, Jan Penning en Herman Kuhl excelleerden. 01In de wedstrijd tegen Titan
sat de Terapelers eigen/ijk aldenburger zeal beurtelings
les mee. Al na dole minuten
Herman Kuhl en Jan Penning
aan het week. De Titandefenweed de score opengebroken.
sie, onder leiding van de jamTitan-voorstopper Jan Xla78

dige nerveuze fiber° Henk
moesker, kon MMen met hard°
middelen een snelle tweede
treffer voorkomen. Vooral
Kuhl had het zwaar a verduren tegen Klasen, die van geluk mocht spreken dal hij niet
in het boekje betandde van
scheidsrechter Bouwman.
Nadal eerst Jan Perming net
over school en een secure vrije
cohort van Bert Oldenburger
door Titan-doelman Olgert
Bakker weed overgetikt konden de vele STA-supporters in
de negentiende minunt opnieuw juichen. De karaktervoile Arno d'Haan mocht een
comer nemen die halt wend
wegegewerk
t door Titan's
spelverdeler Feitse Rogers.
De attente Herman Kuhl pikte
doe misser op en lief 0-2 amtekenen.
Het zag er near uit dal de
gasten een
gingen
&hake, maar een co gun van
an
ingeleid door Settee
kengers, gooide roet in het
eters Rengers pass. op Geed
Aeldrink die sieh hand, van

twee STA-verdedigers netdeed en kmlbloedig STAdoelman Dik de Boer het nakijken gat 1-2.
Even leek de Oldenburgerbrigade aanges/agen. Het wervelende voetbalmaakte pleats
voor werkvoetbal roes alle gevolgen van Men. Het had cello
gelijk kunnen wolden toes
Hans Springer keihard
hankie. Dik de Boer Ronde
zieh echter een betrouwbare
sluitpost door het speeltuig
met de misten to keren. Net in
on face, waarin er een Titandoelpunt in de lucht hing,
scootie STA. Herman Kuhl
worstelde Mch fangs een rantal legenstanders, zette voor
op Herman Wortelhoor die 01gert Bakker voor de derde
keel de trimte gang near het
net liet makes. Zee minuten
na rust word de wedstrhd definite( &Mak De leerier was
bijna identiek awl het derde
doelpunt. Opnieuw verrichtte
Herman Kuhl het v.rbereidende week en weer was het
Herman Wortelboer die rack
school, 1-4.

Kampioenselftal 1985 - 1986:
Staand v.I.n.r.: Appie Hilberts (leideg, Tonnie Berendsen (grensrechter), Herman Wortelboer, Herman Kuhl, Harrie
Mauer, Aaldrik Reinders, Rieks Wolbers, Dick de Boer, Herman Suelman, Eise Kuiper (leider).
Gehurkt tan,: Bert Oldenburger (trainer), Chris Dont, Jan Smalbil, Albert Dubber, Anne Lubbers, Anno d'Haan,
Jan Penning, Ben Schott°.
Sponsoring kan ook
nadelen hebben:
(..) De gesponsorde trainingskledij van de D-pupillen
Is zodanig versleten dat de ouders schriftelijk op de
hoogte zullen worden gesteId van het felt dal hun
zoons voortaan zelf voor hun voetbaluitrusting dienen
to zorgen.(..)

Klaas Dubben, Ben Scholte, Jan Penning en coach
Frits Schlimbach, wint het maltoernooi van de sv 't
Klooster door in de finale 't Klooster met 2-0 te verslaan.
Op het veld verliest S.T.A. 1 van VAKO met 2-3 (Gen
Hofkarnp. Chris Dost), wint van DVC '59 met 2-0
(Arjan Elling, Geri Hofkamp) en eveneens van SVBC
met 4-0 e.d. Jan Penning, Arjan Elling, Geri Hofkamp).

Clubblad september 1986.
S.T.A. 1 is ingedeeld bij de volgende verenigingeni
S.V.B.C., VAKO, Musselkanaal. Steen,
Twedo, Asser Boys, Colder Boys, Amboina, Raptim
en E.M.MS.

Bekers winnen op toernooien heeft gevolgen:
(..) Via het clubblad zullen de bekerpoetsem worden
bedenkt voor hun werkzaamheden.(..)

Glubblad oktober 1986.
S T.A. 1 begint het avontuur in de derde klasse met
yen gelijk spel tegen VAKO, 1-1 ( Bert Oldenburger).
ogen DVC '59 wordt de eerste thuiswedstrijd afgestolen met 0-0.
logen SVBC wordt het Muis 3-1 (Jan Penning 2x,
Borman Suelman). In Steen speelde STA geen al te
boats wedstrijd en wordt het 1-1 (Jan Penning).

Het betalen van boetes door de spelers het
bestuur bezighouden, zoals bliftd uit een vergadering
van 9 februari 1986.
(..) Het bestuur stelt zich op het standpunt dat in principe de speler zelf de hem opgelegde boete betaalt.
Indian er geen sprake is van opzet komt de boete
voor rekening van het team.
In bijzondere gevallen kan in samenspraak met het
bestuur naar een oplossing worden gezocht.(..)

oktober 1986 probeert de schaakclub Ter Apel
mottlen te vinden die mee wilier lopen in nun spun%Amp:
(..)Oaar STA zelf als vereniging het al moeilijk genogg nail om deelnemers te vinden voor een spon031100o Is het bestuur de mening toegedaan dat de
Illahlakclub Ter Opel kan worden bericht dat STA
geen kans ziet haar laden te motiveren voor een
800neorloop voor genoemde club.(..)
lr,

Clubblad februari 1987.
Als u dit nummer leest, heeft STA in 1987 nog geen
wedstrijd gespeeld. Sinds eind december ligt de bat
stil.
Mede naar aanleiding van enkele bezwaren tegen
betaling van boetes bees het bestuur zich nog eons
weer beraden was het beleid terzake Gent te zijn.
Uiteindelijk is men tot het volgende besluit gekomen.
voortaan zullen alle boetes de betrokken speler in
rekening worden gebracht die, na overleg met de

Pubb40 lenuari 1987.
S.T.A., met als spelers Andre Bauerhuit, Anno
Harrie Mauer, Chris Dost, Bert Oldenburger,
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aanvoerder en leider, eventueel door het °Mal kunnen
wooden betaald uit hun kas.
Zijn de aanvoerder en de !eider met de speler van
mening dat de speler zelf verantwoordelijk dan
betaalt niet het elftal maar de speler zelf.
2. Als met de speler ook de aanvoerder en leider van
mening zijn dat er sprake is van een scheidsrechterlijke dwaling, maw. het geven van een waarschuwing
waaruh een boete vow-Moen is zo onrechtvaardig,
dan kan dat trio in bezwaar komen bij het bestuur
welke dan, padijen gehoord, zal nagaan of er in dit
geval aanleiding bestaat de boete voor rekening van
de vereniging to nemen.

Jaarverslag 1986-1987.
Op 21 april 1987 bracht de jeugd van STA een beaoek aan Ajax Amsterdam. Voor velen een dag om
noon to vergeten.
Op Koninginnedag werd wederom een sponsorloop
gehouden met daarnaast een mini-zeskamp.
Op 16 januari 1987 vond or wel een heel bijzondere
huldiging pleats. Op die dag word aan de heer M.A.
Scholte een wandbord en een bloemetje uitgereikt
vanwege het fait dat hij 40 jaar spelend lid is van onze
vereniging.
De scoutingsmachine van de Veendam liep
het afgelopen seizoen op voile toeren. Een drietal
spelers word uitgenodigd voor een nadere kennismaking. Een en ander had tot gevolg dat de reeds in het
eerste elftal uitkomende A-junior Gert Hofkamp het
komend seizoen de Veendamgelederen zal versterken.
Het op 14 juni gehouden Eems-DoIlardtoernooi voor
A-junioren word gewannen door Papenburg.

Op 21 april as. gaan de A's, Rs, C's en D's met een
bus A f 500,- near Ajax Amsterdam.
Met de jeugd e.g. hun ouders is niet over kosten
gesproken, weshalve van hen gaan bijdrage zal worden gevraagd. Alhoewel gevoelsmatig wordt ervaren
dat een bescheiden bijdrage op fn pleats was geweest. aobaal worden de kosten geraamd op f 800,-.
Het bestuur is van oordeel dat aan de deelnemers
een schr/jven diem uit to gaan waarin de relevante
gegevens als tijOstippen, begeleiding, gaan alcohol en
discipline dienen to wooden opgenomen.(..)
(Was een begripsverwarring als je de komma na "alcohol" vergeet, red.)

In sportief opzicht kende het seizoen een rustig verloop. Middenmootposities overheersen, met als enige
dissonant de degradatie van de A-junioren uit de
Hoofdklasse.
STA eindigt in het eerste jaar 3e klasse op de 7e
plaals.

Niet alle wedstrirden verlopen coals het eigenlijk ant
moetern
Zondag 29 maart j.l. bleak om 14.00 uur voor de
wedstrijd STA 1-Amboina 1 le 14.30 cur, dat de
scheidsrechter, De Jonge, nog niet aanwezig was. Bij
telefonische navraag had de man reeds in december
bij de KNVB afgezegd. In overleg met Amboina werd
to 14.36 uur een vervangende scheidsrechter, dhr. H.
Kuper uit Vlagtwedde. gevonden. Daze arriveerde o
uur. Besloten werd om om 15.15 uur to spelen.
Om 14.58 uur decide Amboina echter merle dat men,
nu bleak dat niet meer voor 15.00 uur kon worden
begonnen, vanwege concentratieverlies (en in degradatiegevaar verkerended niet meer wenste to spelen.
Een aantal spelers stood reeds onder de douche. Na
daze inededeling keerde Amboina huiswaarts.(..)

Clubblad September 1987.
Indeling S.T.A. 1.
Musselkanaal, Sc Stadskanaal, Schoonebeek, DVC
'59, Dwingelo. E.M.M.S., Bolder Boys. Asset/ Boys,
Raptim, Sleen, S.T.A., S.P.W.
De eerste wedstrijd gaat in Stadskanaal verloren met
3-4 ( Ben Scholte, Bert Oldenburger, Bouke Costing).
Het muisje had nog een steal)°,
(.1 Na aanhoudende rappellering zal de KNVB aan
STA 1 118,96 Overmaken. Ees. n.a.v. door STA op
29-3-87 gemaakte onkosten vanwege het niet doorgaan van de wedstrijd STA 1-Amboina 1. Compliment
aan de penningmeester. (..)
(.1 Venrolgens komt Hans Babtist ter vergadering met
een concept-jeugdledenwertfolder. Rondom de uitbreng van de folder wil hij graag aktie voeren, teneinde es.. in de publicitiet to brengen.(..)

Clubblad mei 1987.
S.T.A. 1 speelt gelijk tegen Amboina, 1-1 (Jan Penning).
(..) Na een gedwongen winterpauze van plusminus 4
maanden rnoest STA het opnemen tegen het onder
aan de ranglijst staande Amboina. (..)
STA won de be/angrijke wedstrijd in Stagharen tegen
EMMS met 2-0 (Jan Penning, Ged Hofkamp). Rapt m
werd door de gehaktmolen gehaald met 6-0 (Jan
Penning 5x, Gen Hofkamp). Steen tenslotte dolt het
onderspit met 1-0 (Bert Oldenburger).

Clubblad °Haber 1987
S.T.A. 1 speelt tegen Musselkanaal en houdt het op
een gelijk sp., 1-1 ( Ben Scholte).
S.P.W. wordt verslagen met 4-1 (Bouke Costing,
Klass Dubben, Ben Scholte, Albert Dubben). S.T.A.
kan het tegen Sleen niet bolwerken en verliest met 12 (Jan Penning).

De "Old Stars" hervatten de competitie met een 3-3
gelijk spel in en tegen Dalen.

In de laatste wedstrijd van dit "seizoen" stelden de
spelers van E2 hun kampioenschap veilig. Door een
overwining van 11-2 op KSC E2.
Ook innde laatste wedstrijd van het seizoen Sleet Dl
ongeslagen. Tegen TEVV DI wend het een 8-1 overwinning.

Clubblad juni 1987.
Asser Boys en STA delen de punten. 2-2 (Bed 01denburger, Jan Penning). Tegen Bolder Boys wordt
een zware nederlaag geleden, (0-4). Het herstel komt
tegen Twedo, 3-2 (Klass Dubben 2x, Jan Smalbil). In
de laatste wedstrijd, waarin niets meer op het spel
stood, verloor STA kansloos van Musselkanaal, 1-4
(Ben Scholte).
BO

gespeeld tegen DVC '59, (1-1, Jan Penning), gelijk
laden Bolder Boys (3-3, Jan Penning 3x), gelijk tegen
Asser Boys (0-0) en ook gelijk tegen Raptim (1-1,
Herman Wortelboer).
Na de wedstrijd tegen /loser Boys schriffl Toeschouwer "Door dit gelijke spel is STA op 18 punten gekca
men en het moat al heel rear lopen dat de degradanten dit aantal nog zullen halen, zodat het derdeklasserschap voor het volgend seizoen weer verzekerd

De voorzitter schraft in een nabeschouwing van het
seizoen 1987-1988:
"Met het afscheid van Jan Penning en Heinz Wortelhoer is er toch een ande aan een hoofdstuk STA gekomen."

STA 8.11-1981
Achter E. Kuiper, K. Dubben, B. Oldenburger, B.
Wolbers, A. d'Haan, A. Reinders, A. Lubbers, A.
Dubben. Voor C. Bost, H. Wortelbcer, J. Penning, B.
Scholte, Smalbil,
Oosting, H. Wortelboer

a

Clubblad december 1987.
S.T.A. 1 wint van Raptun met 2-0 (Albert Dubben,
Ben Scholte), vediest van Bolder Boys met 0-4, speelt
gelijk tegen Asser Boys (1-1, Bert Wolbers), wint van
EMMS met 2-0 (Bouke Oosting, Bert Wolbers), verhest van Dwingelo met 0-3 en van Schoonebeek met
0-2 en speelt gelijk tegen SC Sladskanaal (2-2, "klutsbal", Jan Penning).

Wortelboer en Penning
nemen afscheid van STA

De "Oldies" drogen Oring of met 6-0.
Clubblad januari 1988.
Van de voorzitter:" Immers, met een links- en rechtsbuiten "binnen eon jaar stand er in de laalste weken
van het nude jaar wel wat antlers op het programme."
(N.a.v. de geboorte van zijn coons).

penning (links) en Heinz ...Moen
TEH APR-Jan Henning Met meager... Hennin.
(37) en Heinz Wortelhoer kwarn ale devenlarige pupil
(30) trekker. eanstaande Oa de• nu denlekl.ser en
vriMagavond voor de Mat- speeldasanal zan 7.enlien.
ste keer het vert.zwart van de in hat .rste sisal. En
. voethalvereniging STA h.oewel HennIng el onkele ta.
sit Ter Apel aan. Heiden nen in Mead. woont, Meer
denken er Met min bun ha STA trouw. Heinz Wort.
voethaischoenen delinitiel .erkr.g werkenVeendam,
aan de wilgen te hangen
dear Olds ken en zal
Mbar hehhen door een an- Oil het ing.n van. meows
sere bean en woonplaats
ll hat
net nu
riletral70gS Jan
dat zijn is niet mosilijk le re.
vrne7d 't g
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,,En ge. maw dat de namens bestuur en Wen..
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ladenHeerlen, pijn abet. We men.
hehhen een pracht van een pen
weet W nog
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I. klaar dat in het to.
moil over een
=0
Hoewel or lee eel niet
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Heat
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en maakt Jan steal vasf.Be=r'Zstr
nd
Henning preci es dertio voel.net ...tend geed 1. STA
haljaren hij STA vol, een gedeen en lat. dan.k een
Wein sass). near. HOten- pear nog Mot ingevuide
OrocFSter voetheivereniging
piaatsen ashler.
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Op wag near een driest) record????
Onlangs onhang de secretaris de kwadaalafrekening
van de KNVB.
Teen we het bedrag laden dat moest worden betaald
schrokken we wel even. Schrikken, omdat daarin een
fors bedrag aan boetes was begrepen. We realise.den ons dat het aantal boekingen, waarschuwingen
en straffen dit seizoen aardig uit de hand dreigt te
lopen.
Nu heeft dit niet alleen financiele consequenties voor
betrokkenen, ook dreigt S.T.A. er door in diskrediet to
geraken.
Het bestuur meant den oak een klemmend berOep op
de spelers te moeten does zich wat meer te beheea
sen. Men loop) nu eenmaal niet in het veld om te
mekkeren, deme
er tender onderuit te schoppen of
om een grote
op te zetten tegen de scheidsreciter, maar om te voelbellen.
Zou 1988 een jaar kunnen worden zonder straffen?
Last het ons hopes.

tl

S.T.A. 1 eindigt het seizoen op een 8e plants met 19
punten uit 22 wedstrijden en een doelsaldo van 3340.
Vanaf januari wordt gewonnen van Musselkanaal (02, Bert Oldenburger, Klass Dubben). gewonnen van
Sleen (5-2, Bouke Oosting, Bert Wolbers, Kleas
Dubben, Berl Oldenburger en Chris Dost), gelijk
gespeeld tegen SPW (2-2, Klass Dubben, Bert Wok
bars), verloren van EMMS (1-4, Bouke Oosting), gelijk

Op een bestuursvergadering van 9 juni 1988 wordt
besloten to beginnen met een mascotte van de week.
(..) Besloten wordt hiertoe over te gaan. De voorzitter
zal Bejo vragen om een trainingspak en om golden
t.b.v. 11 baleen.(..)
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Events een decennium geleden eindigde het
competitie-gebeuren in de "Groninger derde klasse" in
een traumalische ervaring. Grua puntenaantal en
Dotal doelsaldo was het een dieptepunt.
Volgens mensen de het denken te weten de schuld
van de trainer; volgens de mensen die het weten een
chronisch gebrek aan afrondend vermogen met als
gevolg een knagend zelf vertrouwen.l.)

Clubblad augustus 1988.
Het vorig seizoen is besloten alle boetes de betrokken
spelers In rekening te brengen. Hoezeer dat een
goede maatregel i s geweest moge blijken uit het
bedrag dat de KNOB de vereniging in rekening heel
gebracht. Ruim f 700,- moest warden opgehoest.
S.T.A. 1 is dit seizoen ingedeeld bij de volgende vetenigingen:
Zuidwolde, SPW, Sleen. Zwartemeer, Raptim, Dalen,
Stadskanaal, KSC, Asset Boys, Dwingeloo en &hoenebeek.
De eerste competitiewedstrijd tegen Dwingeloo gaat
verloren melt -3.

Het seizoen 1990-1991 speell STA in de 4e klasse H
met Titan, Weerdinge, Bargeres, DVC '59,
Schoonebeek, Sp. Oranje, Protos, Hunso, TEVV,
Gasselterniiveen en Gieten.
In dit seizoen gaat ook de samenwerking van start
loosen de jeugdaldelingen van STA en it Klooster.

Het verhaal van de boetes wordt voortgezet in het
clubblad van oktoberr.
De cornpetitie is nog maar enkele weken oud en
reeds nu moet worden vastgesteld dat het aantal spelers dat tegen een boeking opliep de spugaten uitloopt. Het mekkeren tegen de scheidsrechter; daze
soms uitmaken voor Mies wet niet moo meet
natrappen. spelers onderuit halen is aan de orde van
de deg.
In het Clubblad van november wordt gemeld dat het
bedrag aan boetes in dat grille stadium van het seizoen al is opoelOpen toll 555,-.
All maatregel publiceert het bestuur de namen van
de overtreders in het clubblad.

A-Junioren, spell 1989, kamplcen selmen '88- 891
Achter, Hennie Meijering (grensrechter), Arend
Niggendijker, Jos Boshuize8 Richard Schutter, Gerard Telkamp. Dennis Kruise, Richard Visscher, Erik
Holkamp, Hans Bablist Marne°, noel Soer (leider).
Zittend Paul Read (leider), Edwin Heijne, Johan
Peper, Edwin Heidema, Martin Drenth, Jos Bois, Marcel Trechsel, Richard Trechsel, Robert Schuitema.

STA 1 - Seizoon 1988-19891
Staand. Erse Kuiper ((eider), Ronnie Hartman, Bouke
Costing, Aaldrik Reinders. Frits Puschman, Ben
Scholte, Jan Smalls° Andre Bauerhuit, Herman WorMlboer Knielend Frits Schlimbach (grensrechter),
Anne d'Haan, Bert Oldenburger (trainer/sperm), Klass
Dubben, Albert Dubben, Herman Suelmann
STA 3 - 19891
Staandr Erik Krijgsveld (Mider), Herman Dreier, Jan
Ramping, Johan Berendsen, Honk de cries CorrM
Scholte, Genie Mite, Bed Kruit Zittend Bert Hossing (101801 020011, Jan Schaten, Frits Schlimbach,
Marne Spreeuwers, Harrie Naaijer.

Het seiner 1989-1990 speelt het eerste elftal van
STA in de derde klasse D, de "Groninger" klasse met
Oosterparkers, Noordster, Zuidlaren, Musselkanaal,
BATO, Muntendam. ZNC. WOO, BNC, MOVV en
ASVB.

Jamverslag 1990-1991.
Nieuw, (MO uitermate belangrijk en ingrijpend is wet
het samengaan van de jeugd van STA en I Klooster
onder de naam Combinatie STAit Klooster.
Na vele vergaderMgen vooral is dit seizoen voor het
eersl de nieuwe cornbinatie van start gegaan..

1989 - 1994: JEUGDCOMBINATIE
STA Mndigt als laalste en degradeed naar de 4e klasse met slechts 7 punten Mt 22 wedstrijden en een
doelsaldo van 15-55.
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STA zakte na de paaseieren ineen
Halvenvege het
vorige seizoen Mend het eerste
elf tal van STA op gclijke
te met de latere kamajoen
Weerdinge. Na het alwetken
van eon velledige conapetitic
Blonder de Groningers - op een
vijtde stek en het verschil met
promovendus Weerdinge was
mear liefst ongelopen tot
twaall punters. Vokens elftal' leidcr en oud-eerste elftalspeler Frits Schlimbach moot het
Paasweekeinde als oorzaak
voor de terugval warden aangewezen. Your en na het veror■ TER APEL -

beren van de Paaseieren werden nit twee wedstrijden
helemaal geen punter aan het
tetaal van de voetballers uit
Ter Apel toegevoegd.
„Aan het begin van het seinoon dachten we echt aan een
plaatsje in de top Brie. Met de
wiMerstop stonden we er cells
heel goed vow en we deden volop mee in de periode. Vanwege
een slechte trainingsopkomst
en door strubbelingen, tussen
trainer Harm Tent en een gedeelte van de spelersgrcep was
het al gauw gedaan met de

STA wil snel terug

naar derde kiasse

■ Tea OPEL - STA is het kemendeseizoen een buitenbeentje in de vim-de blame G. De
plceg uit Ter Apel is ingedeeld
in een Masse, waarin normal:teralleen clubs nit het Oldambt
spelen. De technische
ine is het komende seizoen in
handen van Jack Geerdes. De
Veendammer cefenmeestet
volgt bij de Terapelers Hann
Tent op. d ie STA verruilde vow
Veelerveen.
In het afgelopen seizoen tract
Geerdes na de winterstop in
dienst van Wagenborgen en
haalde die ploeg uit een diep
dal. „STA heeft een vrij jonge,
technische ploeg. 1k zie er eel
mogelijkheden in", luidt het
eerste oordecl van Geerdes.

Strubbelingen
Na de degradatie uit de derde
klasse D kwam STA nit in de
'Drentse' vierde klasse H en
draaide een sterke eerste he/ft
Velen hielden wits rekening
met een snelle terugkeer near
de derde Masse. Door allerlei
strubbelingen hop het ineen
Met meer near wens, waardoor
STA de promotie rniste. Geerdeszietvoor- en nadelen wat de
indeling in 4G betreft. „We
spelengeloof ikmaarden derby
Leger Sellingen, terve* de andere ploegen er veel moor spelen. Die pakken elkate de punten wet al"
Geerdes is echter m
' inder teereden over het felt dal er

slechts elf teams in deze Masse
zijnopgenomen. „Dat betekent
datjevmtzit aan twee periodes
van lien wedstrijden. de kan je
dus niet al to veel mimtappen
veroorloven om in aanmerking
to komen voor een periodetitiel."
STA moet het komende seizben routinier Bauke Gosling
missen. Deex-prof van Emmen
speeltditjaarbij Musselkanaal
m de tweede Masse. Daarentegee kwamJos Heinen van Mtnselkanaal near STA. „Met Min
komst ben ik zeer tevreden, alleen moetik nog kijken op we/Ice pleats hij het mewl tot zijn
recht kc,nt."
-

Positief
De eerste indruk vanGeerdes is
zeer positief. „Ik heb de ploeg
alleen nog maar op een pear
toernoMen aan het werkgezien
en over het spel wasik toenzeer
tevreden." Zelf koestert Geerdes wet hoge verwachtingen.
„Gezien het materiaal denk ik
dat we bovenin mee kunnen
draaien. STA beef t in Gerard
deVries een goede keeperen op
het middenveld is Arjan Elling
voor ons van groot belang. Hij
is in Groningen gene studeren,
maar blijf t bij STA voetballen.
Food een goede klassering blijf
je echter wet afhankelijk van
de factor geluk. Bovendien, ik
heb gehoord dat het bij STA
nog wel eens aanvechtlustontbreekt."
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de prestaties met als absoluut
dieptep.t de twee wedstrijden in het Paasweekemd."
Als leider van het emote elftal van STA heeft Frits Schlimbach het voetbal in de derde
Masse en in de vierde klasie
meegemaakt. Hij Met nom zijn
dub echt wet mogelijkbeden
om binnenkort terug to keren
naar de derde Masse: "Ondanks dal we nu in een andere
klame Min ingedeeld zie ik wel
mogelijkheden om bij de eerste
drie to komen. Alhcewel de setootle voor de eerste twee ciliation amt de krappekant is, 27
man, pie ik het nom de toekomst best wet zonnig in. In de
A- en de B-junioren voetballen
een aantal jongens die binsen
korte ins toch een versterldng
kunnen betekenen voor bet
eerste elftal." •
Edo van de A-junioren dienu
al doorstroomt naar de lop van
de senioren is Raymond Boom.
In het laante half jaar heef t hij
al wat ervaring kunnen opdoen
in het seniorenvoetbal en door
het vertrek van Bouke Gosling
naar Musselkanaal, het stoppen vanuit medische achtergrond van Bennie Schlimbach
en het verhuizen van Anne
Lubbers near het Twentse
land, moo! Boom een basispleats kunnen veroveren. link
Jos Heine, at komstig van Musselkanaal, moot zicheen pleats
kunnen bemachtigen in het
keurkorps van de nieuwe oefenmeester Jack Geerdes. De
eerste indruk van Schlimbach
omtrent trainer Geerdes is positief. "Hij komt spontaan en
fanatiek over."

Verschillende taken
Schlimbach heeft bij STA al
verschillende taken vervuld.
Zo is hij al eons een periode
wedstrijdsecretaris geweest en
ook beef t hij ook al de jeugd
getraind. De teak van !eider
heat hij inmiddels zeventien
j aar lang vervuld. Ooit begonj
nen bij de C-junioren en lang-,
zamerhand opgeklommen tot
zijn huidige leiderschp bij het
eerste. Wat is nu het aantrekkelijke van het uitvoeren vaneen leiderstaak? Me bent dicht
bij een elftal betrokken en je
hebt een stukje verantwoording naar andere mensen toe,"
aldus de 4 0-jarigeSchlimbach.
Voor bet komende seizoen
tip! Schlimbach de elftallen
van Sellingen en BNC als belangrijkste titelkandidaten.

volgende verenigingen.
Wedde, Sellingen, Veelerveen. Scheemda, Bellingwolde, P.J.C., B.N.C. Pekelder Boys, Menden en
THOS.
STA promoveert naar de 3e klasse.

STA 2- 1990:
Staand: Harm Tent (trainer), Koos Draijer (leider),
Tonnie d'Haan, Dick Bunt, Martin Drenth, Menno van
Riezen, Jan Schiiten, Freddie Schlimbach, Jaap Telkamp (sponsor). Knielendt Jan Wiegers peided, Erik
Schlimbach, Albert Jan Louwes, Johan Papal Timm
van Goor, Dennis Cruise.

STA 5- Kampioen seizoen 1990 -1991:
,Anhtereteny Ruud Berken ((eider), Tonnie Scholte,
Herman Wortelboey Willy Heller, Wont Boom, Dolt
Klok, Bert Kaspers, Peter van Dijk, Jans Wooten,
Frits Bongers, Johan de Boer (bidet) Gehurid: Beaus
Scholte, Rieks Kral, Henk Plagge, Bert Winkel, Harry
Stet, Andre Boers, Frits Schlimbach, Martin Woppenkamp.

Voor een ieder was het een vraagteken hoe het sotnoon zou verlopen. Er moest een reglement warden
opgesteld; de leiders (26) van STA en 't Klooster
moesten warden gaintegreerd, de elttallen monster
warden geintegreerd. De STA A-junioren van de notdog naar de zaterdag.
Er moest een Meow jeugdbestuur warden gevormd.
Er moest een nieuw tenue komen. Samenvoeging
van het materiaal. Afstemming op elkaar van de con-

Jaarverslag seimen 1992-1992.
Het samengaan van de jeugd is ook het 2e jaar op
organisatorisch en spaniel gebied een succes. Zo
waren er maar liefst 5 teams herfstkampioen en 4
teams voorjaarskampioen.
De competitie van het cots to elftal began met veel
pech. Door blessures warden er maar weinig punten
behaald. Tot aan de winterstop war on we een middenmoter. De tv/eede hel p van de competitie verliep
des te beter en begon de inbreng van once nieuwe
trainer zijn vruchten at te werpen.

En dan te bedenken dal dit nog maar een greep is
van wat er al wet flint moest gebeuren om doze integratie le doer slagen.
Wendel-wet Kan warder vastgesteld dal het jeugdbestout zowel in organisatorische als ri tinanciele tin er
jets geslaagd de combinatie een succes te doer zijn.
Vanuit STA zaten Albert Brinks (voorzifter), Dolt Kink
(wedstrijdsecretaris) en Bertha Schrik-Wijbenga (redaktie clubblad/toernooicommissie) in hot jeugdbestuur.
En den nu het klapstuk, ofwel het 4e elftal.
Niet veel elftallen zullen kampioen zijn geworden met
een eindstand van 14 gespeelde wedstrijden met 28
punten. Een prestatie die er zijn mag. Proficiat!
Het °Mal bestond uit de volgende personen:
Andre Boers, Wont Boom, Frits Brongers, Peter van
Dijk, Jans Grooten, Willy Heller, Ben Kaspers, Dolt
Klok, Rinks Kral, Djurre Leenstra, Henk Plagge, Frits
Schlimbach, Bonus Scholte, Tonny Scholte, Harry
Stet, Bert Winkel, Martin Woppenkamp en Herman
Worteltmer.
Din altos onder de bezielende leiding van Birdie Bet.
ken en Johan de Boer.
Op zaterdag t j un i ward afscheid genomen van
hoofdtrainer Harm Tent, die na 2 jaar STA vertrekt
roar Veelerveen. De nieuwe trainer wordt Jack Geerdes.

STA 1 Seizoen 0990-09921
Staand' Hendriks (sponsor), Jack Geerdes (trained,
Gerard Manning (masseur), Erik Schlimbach, Ronnie
Hartman, Raymond Boom, Martin Meulman, Jan
Alike Wiegers, Jos Heijne, Menno van Riezen,
Gerard de Vries, Johan Wubbels (bidet). Gehurkt:
Frits Schlimbach (grensrechted, Jan 'trends, Kenneth
Osayande, Arjan Elting, Anna d'Haan, ideas Dubben,
Tonnie d'Haan, Baron (sponsor).

STA 1 eindigt dit seizoen op de Se pleats met 26 punten uit 22 wedstrijden en een doelsaldo van 40-18.

STA 1 komt in de competitie 1991-1992 uit tegen de
sa

—Sport WINST NA STRAFSCHOPPEN

STA promoveert opnieuw
naar de-d€P,klasse
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STA-doelman Gerard de es stops de beslissende strafsthop.
NWEnot NOE • Spode!. Ter Apel le
na een meer den spannende
voetbalconfrontatle met DOC '59 ult
Meow Dordrecht gepromoveerd naar
de der., Was.. Na de reguilere
epeeelld en 30 minuten off/ending
stand op het
steed nog steeds een
acorebord en moesten straWchoppen
de Destining !vendee. De Terapeler
formed. van trainer Jack Geerdes
Week dlt onderdeel geed to beheersen
en ecoor.100 proems, terwill de
eandeweeen pIngelspeclallsten van
DOG ...lien vans/ ell meter taaiden.
STA wan het duel verdiend en kende
in middenvelder Marcel Ottens en
deelman Gerard de Vries de grote
uitblinkers. Met name de doelwaehter spoelde de wedstrijd van eijn leven en verrichtte de ene frame safe
na de andere. STA nam hijna halver-

wege de aerate heltt een /-0 veer.
sprang toen Cart Hotkamp doelman
JalvIng kanstoos liet, cadet hij up
meat was erijgcspeeld door'Kenneth
Osayende. Het verwachte offensief
van de plocg uit Zuid-Oost Drenthe
resulteerde in een greet aantal mogelijkheden. mean de Terapeler stuRpost leek vooralsnog niet to passeren.
Aan de andere kant veranimde STA
de minimale voorsprongverder uit le
bouwen en de voetbalthriller voorlijdig to beslissen. Zo gook Osayende
alleen op voor de DVC-doelman.
maar redde de keeper heap. Ook
Henri Mink van DVC tag geen kans
om De Vries in een eenTeden.een
tussle to verschalken. In de slotfase
van de wedstrijd kwam PVC slang
op gelijke hoogte. Wilfred Medering
kopte sedan de lat. waarna Raymond
Boertien de rebound anent Morten-
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knikte (1-l). in de laaWte minuten
moast Mealier Ferry van der Laos
van DVCann doelman twee keer assisteren. Renal werkte hij een kopbal
van Kenneth Osayende van de deallijn en oak bij een sneer van Ben
Seholle Mond hij op de goads plek.
In de verienging wend nint meer gosword en moesten do vemorgers re.
gelinatig opdraven om de moegestreden spelers weer op de been re
helpen. Strafschoppen moesten uiteindelijk de beslissing brengen. Ken.
neth Osayende, Gerard de Vries en
Klaas Dubben schoten onberispelijk
rack venal de witte kalkstip, terwip
de DVC-ors Jurgen van der Lens,
Luuk Vorsteveld en Richard Meije.
ring bun zenuwen niet meer in bet
dwang hadden en vanaf elf meter
misten.
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GEVECHT VOOR KLASSHBE540UD I

Gert Hofkamp bezorgt STA
laatste strohalm
Tait aims In hear voorlaatste
tompettg awedsirlid rnoasten de
m•nnan van sporlpark Item
bastIst *Innen om nog entge kans
'op klassekehoud te betaken. In de
oars. haat Mak het daar In de
verste verte Met op. Al In de 14
mlnind accord. Twedo, toen da
STA-doelman een room. met de
outman alweerde. Op de rand vanhel
stralschoggekled slond Jan Stormer
Haar om de bat Minims legen de
touwen te jagen. Een damper van
jewels. en dat was aan het spel van
de gastheren le merken. Veel g1ng
er mls en alleen met veel Mzet wIst
men g en overmans mor hear Malste
Mins vachtend Twedo van atch al to
houden.

Schoonebeek -STA 7-014-0)
Het ging makkelOker do
vooraf was gedacht. Schoonebeek had aan een punt genoeg
om zich veitig te stellen, nuar
toen het al snel op voorrProng
kwamviaPeterStriperenSTA
demoedalopgaf, kondeformatie van trainer Bennie Kracht
doen wat het wiide. Robert
Scherpen, Rene Huser en
Frank Steffens ...Men de
ruststand op 4.0. Na rust ging
Schoonebeek door met scoren
via twee doelpunten van Rene
}Kiser en een goal van Ojn
broer Wilfred HUser.Ronliartman van STA kreeg een gete
kaart na een overtreding. Aanmerkmgen op deleiding
teerde vervolgens in een tweede gale prent en dus een
voortgdigvertrek.
n ,r 1 ,•11,

C;••-•1.15.-‘"3
q

Z.'"

Ingmar Wicrenga leek 1.1 op het
hoofd te hekben. maar zijn kopbal
ging rakelings oveT lode
uit 'randje
Sog moo01000l02501eoedjo
buitensper alleen op de doelman afgaan en hij scoorde beltwiam (0-2).
De wedstrijd leek gespeet4 zeker
toen Gert Holkamp vlak voor rust de
hens op 'de psychologische Anschlusstreffer' niet wist te verzilveren.
Kamen

Na de thee een heel ander MA. Het de
wind in de rug en aangemoedigd
door het talrijke thuispubliek ging
men op jacht naar de galijkmaker.
Het voorstopper Eric 'Schlimbach
naast spits Gert Hotkamp stonden er
nu twee kopsterke personen. waarbn
Schlimbach met een,doorkopbal Hof
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kat, de 1-2 op de Schoen deponeen
de. Vlak daama was de puntspeler
wederom succesvol en voordat Twedo
good en wel beseRe t10000 gelmunte
maakte Holkamp zijn derde en daarmee ems zuivere hRfick. Kansen op
een Nude en vijfde treffei waren er
daarna Mnor hem ook nog aanwezig.
mar het bleef voor een enthousiast
publiek bij 3.1
Komende zorklag valt de MoorlopigeR
bestissing. want den mceten de STA'peters het opnemen tegen het twee
punten op hen voorliggende
Schoone-beek
A11000 bij winst votgt er ern evenmeet Idassebehoud. middels een beslissingswedstrijd tegen datzetfde
Schoonbeek.
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Tonne d'Haan. Baron (sponsor).
STA behaalde de 2e periodetitel en kon zich opmaken voor de nacompetitie. Door gelijk to spelen tegen
PJC (2-2, na verlenging), moest er worden gespeeld
tegen DVC 59. In Weerdbge ward ook deze wedstrijd
gelijk gespeeld en moesten er stratschoppen warden
genomen om tot een winnaar to komen.
STA bleak dil Deter to kunnen dan zijn tegenstander
en de promotie naar de 30 klasse was een feit.
Het seizoen 1992-1993.
In de derde Masse kwam STA het seizoen 1992-1993
uit tegen de volgende ploegen:
Sp. Erica, Ommen, HODO. CEC, VKW, Schoonebeek,
Asser Boys, Annen, Zwarlemeerse Boys, Weerdinge
en Twedo.
Clubblad december 1992.
(..) Hierdoor aangeland in "de veilige middenmoot".
Hoewel een wedstrijd verspelen en de onderste regionen komen weer dicht bij. (..)
Een vooruitziende blik, want aan het eind van het seizoen stood STA inderdaad op de laatste plaats en
degradeerde wederom een keer naar de 4e klasse H,
waarin het in het seizoen 1993-1994 uitkornt tegen
Raptim, Titan, Zwartemeerse Boys, Bargeres. EHS
'85, KSC, Sc. Oranje, Proton, Twedo en Weiteveense
Boys.

Tot zover onze rem door de tijd voor wat betren de
v.v. STA.
U zult hebben bemerkt dat we de laatste jaren met
grote passes hebben genomen, omdat we ten eerste
dean tijd niet echt als "geschiedenis" kunnen zien en
ten tweed y omdat we anders een boekwerk zouden
krijgen van enkele honderden bladzijden.
Het is heel moeilijk een keuze le rnaken uit all y Bingen die zich in de afgelopen 75 jaar hebben voorgedean binnen de vereniging. Je hebt constant de noising om alles belangrijk to vinden. De gegevens in dit
book zijn een zeer summiere weergave van de historie van de v.v. STA.
Een derde reden om de laatste jaren heel terughoudend to beschrtven is gelegen in het fait dat er in de
notulen van de bestuursvergaderingen vaak wordt
gesproken Over vertrouwelijke taken personen
betreffende, hetzij bestuursteden, trainers, spelers, of
anderen.
Bij het 100-jarig bestaan van de vereniging in het jaar
2019 zal ook dit ongehvijfeld worden vermeld in het
dan uit to seven jubileumboek.
Wat dat tetrad volgen wij de atom erkende richtlijn,
open pas de archieven als de betrokkenen voor het
merendeel "uit de tijd" zijn.
We hebben bewust gekozen voor een chronologische
volgorde van de gebeurtenissen, zodat u de nodige
data en jaadallen antler og en hebt gekregen. We
hebben dit gedaan om het geheel overzichtelijk to
houden, zowel voor ons. de samenstellers. als voor
de lezer.
D. Klok.
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Bestuur S.T.A. seizoen 1993 - 1994 ban. '94):
Staand ,I.n.r. Frits Schlimbach, Heinz Klomprnakers,
Rieks Wolters (ivedstrijOsecretaris), Gerard Groen
(Supportersvereniging), Johan de Boer, Hans van
Ingen Sohenau.
Zittend Janie Wingers (Secretor's), Reind
Krikke (Voorzitter), Chris Hartog (Penningmeested,
Abe Sohoonbeek (Jeugd).

Klok

Krikke

orukkern Abbey -Hummel
Meuw-Weerdinge
Tel. 05911 - 2784

Met dank aan iedereen die op welke mite dan
ook heed meageholpen aan de totstandkorn ins
van dit jubileumboek

