
Een stukí e geschiedenis;

Jos I{i j nakker begon met een nieuwe pol Ít ieke part i j metslogan: LÍj st 6 voor de j eugd op de bres.
omdat er in Heumen voor de meisjes níets te doen was, werd er eenidee geopperd om een korfbalverenig ing op te richten. fn samen-werking met twee bestuursleden van de voetbalclub te weten Leovan ÍJzendoorn en Theo Derks, en een bestuurslÍd van O.N.A. uÍt0verasselt, Gerard Broens, werd dameskorfbalvereniging rHeumenrl
opgerÍcht.
De eerste competitÍe startte op de velden van de voetbalclub aande Looistraat. De dames mochten ook gebruik maken van de kleed-loka1en.

de

Na een jaar of zeven wilden ze
ze verhuÍsden naar het veld aan
en in december Lg74 kregen ze
bij. Op dit veld moesten vaak
sporen en voor de wedstrijden
hondedrollen.
Ge lukkig kregen ze m. i . v. het
Maasstraat met drie pracht
berghok en twee kleedruimtes
verl Ícht íng .

wel eens op eigen benen staan en
de Dorpsstraat ( thans De Hosterd )
hier een houten kleedaccommodatÍe

de gaten gedicht worden van auto-
kontroleerden de dames het veld op

seizoen 84/85 een nieuw veld aan de
ige kleedlokalen met douches, een
voor de scheídsrechters en een goede

Hoogtepunten:
Het eerste kampioenschap werd behaald
!Íaalvogels uÍt OoÍ j (nu S. V. O. ) .

rn hetzelfde j aar werd het eerste twaalftal kampioen
klasse met trainer Hans verstegen uit Nijmegen.
rn Balgoy waren meer dan l5o supporters met toeters,
e.d. en de wedstrijd werd dan ook met ll 2 gewonnen.

TraÍn(-st)ers:
Joke Broens, Bart Meyer, Hans verstegen, cees v.d. Iíoerdt, Jan deBock, Theo v.d. Boogaard, Jau trielink, Nico verberkt.
In L982 kwam traÍner Jan tíieI Ínk, die het voorverdedigen intro-duceerde. Dit was voor de ervaren speelsters in het begÍn weImoeÍ1íik, maar het leverde uiteindelijk promotie op naar dehoogste afdeling van de Dameskorfbalbond.
In 1989 eindÍgden de dames van het eerste seniorentwaalftal op detweede plaats Ín de Hoofdklasse.
M. i. v. Augustus I 989 g ingen a1 1e afde I ingen van de dameskorfbal-
bond van 3-vaks naar 2-vaks (= 8 speelsters).

Naamsveranderíng:
Aan het bestuur werd een voorstel gedaan om een andere naam tebedenken. De leden mochten zeLf suggest ies insturen en hetseÍzoen 79/80 begon met de níeuwe naam, Minerva, ( GodÍn van dewij she id en de dapperhe id ) .

in de zaal Ín 197 L tegen

in de derde

spandoeken

Ledental:
De verenig ing
en j un ioren.
Het komende
seniorenteams
op woensdag en

begon 25 j aar geleden met twee teams t.w. senioren
seÍzoen spelen ze met ongeveer 6o leden, tweeop zondag, een recreanten- en een mÍdweekteam
een aspiranten- en een monoteam op zaLerdag.


