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Jaarverslag v/d Gymnast lekvereeniging
tt}e Hi;7.frï{Ki'ïlPtr over het Jaar L932.

Om van een rrereenlging als d.err;',ÀzENKÀl*F" een volled-ig Jaar-
overzlcht te geven zou,rten haast genoodzaakt zlJn om voortdurend

metVeen notltleboekjé 1n d-en zak te loopènom d-e verschlltencie gebeurèn-
nlssen te noteeren, ilchter zal Ik trachten d.e voornaamste feiten ln her-
lnnerlng te breng;en over L932 en U eenlge med"ed.eellngen d-oen omtrent d.en
stand. van zaken betreffende C.e vereeniglng.

In verbpnd" aet het felt dat dlt Jaar een lustnrmJaar ls wll lk echter
ln grcote liJnen eerst even aanstlppen het ontstaan en verloop v8,n Öase
veréenlglng Ín d.eze eerste vlJf Jaar, w&t voor de meest,e led.en a1s onbe-
kend- mag v.rord.en verondersteld".Àls lnter:nezzo lvll lk hler nog de-na§len nee-
men van dle led.en d.1e vanaf d.e oprichtlng 11à zi.)n en zonC.er ond.erbreklng
alsnog I1d z1Jnrn.1. C.edanes lri. BulsrG.Bennlnk, f . CreutzbePSrJ: Dekker,

S.de GiaafrG.Klelnveld.rii.iiryut,L.ï"iastrC.OosterlaanrÏ'l.Schoutenri:i,rlegerlf,
J.v.',u;'estreenen en L.ïïoets en d.e heeren C.BoezerrJ.GrotenhulsrJ.ï{eesbeen,
Ii. i.v. Ïngen en J. Kers.

0p 11 Hel t9?7 werd op een ledenvergadrerlng v.d.. ?rot. Chr. §choo1 4.d..
Hazenkampschevreg ond.er leldlng van !s. Creutzberg d-e rryenseh te kennen ge-
geven om voor d.e Jeugd. meer gymnastiek te hebben lvat aanleld.lng gaf d"at

een cornmissle werd. benoemd om d"e oprichting van een Gymnastlek-vereeniglng
op Prot. Chr. grond.slag te bestudearen.ln vrelke commlssle Is. Sarger en
ond"ergeteekend.e reed.r d.ee1 uLtmaakten.

0p een vergad"ering d..&.v, L4 Fiept. L927 lmari d.e cornrnissle met eenlge_b'-.-
langstellenden biJeen en l'ís.s men tot de overtuiging gekorien d.at de Ie \s-

vaibaarhèld voor een op te rlchten vereenlglng §Es--*.n"*:g=-ftu.'lieJr aà\rb€zÏg,rÍ----;?
men reeds van 39 1ed.en verzekerd. was.

De moelllJkheid d"le er bestond- om een gesehlkte leid.er te vind"en vrerd" we1-
d"ra overj.wonnen door het toeval d"at aàn de school ";e i'ilokkenbergil een

leera.ar nood.lg was zood"at ln overleg met wiJ1en d,en heer P. 0osterlee d-e

aanstelllng van d-en heer ï-luisman kon plaats hebben.
Àanvankeltjlc tctram d-e heer Huisrnan ïioensclags- en ZaLerdagsmid.d-ags val1 liaar-

lem naar tïiSmegen totdat ln Jan , tgz} Ae Iessen aan "De-Klokkeàbergrr oncLer
z|,jn leldlng-pIà"ats hadden en hi J z3"ch hier kon vestlgen.
De-eerste oëfènlng rvas 5.CIct, 1927 blJwiJze van prcef .Deze proe! ls voortge-
zet totóat a.febrl 1928 cte opr.ichtlng d-eflnltlef kon plaats hebben met 724
leden en asplrantled-er:..6plO Junl LgàB haà d.e eerste z.g. openlu,chld"ag plaats
wat toen no[ net openbarè les werd betit&]drwaarblJ nlettenln toch §OO toe-

schouvueÏ's eenïtezlg, lïaren.
0p ë Jan. ïg2g teId.e*vereenlglng L80 led.en,Op 21- i{aart 1929 op een feestje
ià ae gymnasttekzaal- krsam de-vei,eenlglng 1n het roezlt van een vlag door d-e

àames vervaardlgërterwlJl 1n dltzelfd.e Jaar lnslgnesrelublled.rmonogrammen
erLzt werd.en ult[àielkt.De eerete ultvoerlng had" plaats ln het, Centraal-ge-
bouw op 2O Àpríl lg2g en was rle zaal tot ln c1e uiterste hoeken bezet.
Ap 22 Febr. L93O had d.e oerst e zee.? goed geslaagd.e ultvoering ln d.e groote-
zàal- öer Vareenlglng d"le geheel was ultverkocht. l

ïn l-930 werd" voor-heI eerst aan d.e vterdaagsche afstand-smarschen d.eèlgeno-
me1l.ïn het zelfd-e Jaar vrerd. een goed. op t,ouvr gezette verloting gehoud.en d.1e
on$ ln staat, eteld.e het mat,erlaal uii te brelden,
Voortgaand.e d.e Jaarverslagen d"oor te alen bl1Jkt d.at i931 we1 oen Jaar

van blJzon.lere bÍoei ls gelveest en h.et led"ental steeg tot 06geveer 35A,
Hlervaà vras wel het sueeés te boeken d.oor Ce op 7 Iriaart plaats gehaÖ hebbend'
deröe ultvoerlngrln de groote zaal C,gr Vereeniglng.Een gezond.e kerrr heeft
zleh Ln 7g3L ln-àe Hazenl',amp Sevorm, öoo,p cle prr>efnenlng van een weekend.t
Oud.-Leusden, . Thans-
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ï"niu, g*rïï,;;i;#";;"";;; Ë;iíà *óiaà ten ïredrase van f .L65,64 door het
crfsfs-öomlte d.ankbaar vrerd aanv&ard''
Een zeer goede avond. was 23 Ja].., toen Ds. EiJkrean-voor onzo vereenlglng
là"rii*il"8"i"à"ï;;ï."";t;o*í*,0p 2d.e paaschdaà f"|*.deeLgencrsen aan een ln
den Bosch gehor:d.en af stands-narsch naarvan d-é lelClng berusien blJ i;ieJ '
schouten en d.en heer verrneulet',.,De nedalllekaSt tOOnt het' succes van dezen

A"à.6p ilenelvaartsaag we1d. àen fietst,oeht ondernomen naar Beekhulzen'
lloewel het rveer nu i:let blJzond.er meewerkte mo$el w9 d'ezen dag-toeh als
geslaagd. noemen en dat onaànLs Het groote getal d-eelnemers en d'eelneemstere
zond.er ongelukken 1s verloopen. Dse*stemmln.q vras z-eeï S??d en t'tJd'ens d-e

rust is rulms*ioót,s gebrulk-gemaakt van de [elegenheld.-d-1e er r{as voor ]oa1-

anal an rl opruv! vrr sava

v;;; à; jàngste groepen wercl eenlge vreken later een d-ag aan de Ïlasmolen
d"oorgebrachF wat d.oor z,ee1 mooi wóer werd begunstlg;d.aàn de goede zorgenl'}*
Ield.sters eri leld"ers van aezàrr-A*g 1s het te-d.ankeà Aat alles vlot verllep
zonder ongelukkàn.Dat een d.er 1elàers nog.t'lJdiS ult d'e beek gerd' gereà
vias aan d.ë oplettend.helà van d.e klndoren te d.anken,
óp-Zàà ffnUsterd"ag werd- d.-oor- egn groep.d-arnes en heeren d'eelgenomen aan

een wandeltocht te CIosterràéi(.Een*schi't3ven van de v.v.v. aldaarrd-at ee- ..,
nlge d.agen hlerrra a,&n al'Lz,en voorzlíLev lverd Berieht en vraarln uiting van
ivaarcieerlng werd. gegeven voor-iràt sportleve óptred-enY:-4.ÍÍazenhË,ËË.eir-?;e5" -.-
wond.erlns heef i oigëvrektvoor c.e ondörlinge karneraad-schappell jke geest',
zegL genóeg over d.ezen dag. -,-- ^1-^.^i L ^ -'..*+^e^É y

BlJzonC"ere aagen ïyaren 2-5e;,4 Juli ríaarop het weekend te Lunteren vrerd'

gehouden rvaaria.r. d.oor rulm 60 led"en v+erC. deelgenomen en d"oor prachtig
,ï""t begunstlgà uftgezonderd. een frlsch bultJà op d"e heenrels te n'ent wat
echter d.e steilmlng lf"t verstoord.e,ilaren t'iJ l:.et eerste Jaar ln Oud-leusd'en

al vrat verwenö,iui:teren behoefd.e zekex niet onder te d-oen.ïenken vre aller-
eerst aan dlen avondriandeling over d.e heide met Jachtopzleners-avonturen
àepàara gaande en als slot vàn dlr* dae- c1e gezelllge kI+19-*""I!*i thee
en krentebollen ntet ontbraken enfi.d.e sóhoone zan$ van tsIoms - Enèmble
luister b1:. ,àlt"lÈ""À door d.en Ielder,D.s.tsarger goed- lnqeàeë1éÉ zond-ags-
pààr***" d.óed. a1les vlot verloopen al was voor een leder c1e nacht' geen

1O volle uren gev;eest.De groote momenten Ylaren een Jeu6d-dlenst ond"er d-e

d.ennenboonen, eell snlpperJ*ii.t -s, rnÍd.dags en iret kampvuur -s, avonds, afge-
wlsseld- öoor wpel en^iratórpartiJón.§ilsI het grootste ged'eelte nlet viat
een snlpperJa"àt beteeken&àrna àrtoop voeld-e-een ied.er het aan zLJn beeRen

behalve de leld"er d1e net bóter vond- op d.e fietsen te passen daar hiJ te
veel met d.e gehelrnen bekend. was.Later ÈteeX echter clat crlt voor een d'oinlnè

op zonöagmfada* Àen mlnder geschlkt baantJe is d"aar^hlJ,ln d"iepen elaap
Éï;-Oó àÏn-rrem*toevertroulvd.ë fletsen ruiercl aangetrof fen c.oor eenige voor-
blJgangers.ilat öen dlrecteur het eerst met zlin- Plo-og-op-d-e hem alleen be-
Èó"ö* Itaats 1ïas voï1d- nlemand- een prest,atle en hriJ had- 6an ook Seen sue-
ces met zi)n kwatta-betooglngen.
iiet kampvu-ur was y{eer een goed. slot van öez en uíffia waarbiJ 6en heei' van
ífnsnergeh een d.ankbaar g*il.oo" haö met ziJ1;, verialen.NaÖat -smaandags-
morgens d"e net schoolfrifuóà-aang;ecfufa-e pÍoeg reed-s vroe6 Yras vertroklcen
werd. Iater op d.en clag Coor-Ae gr§ote ploàg mét- een omrieg.d'e-terugto*ht
ondernomen met als slot een keísenfuli in een boom6aard" te lent.
Het buitenspel wat lnmlid.el§ i4 vollen gn-ng }cwam vond- voor het oerst p1a&s

op het nleune sportterrern-vaiiïii,wrG*i,goËgril".Ëen vtoord van dank past hier
zàter aan d.e Dilectle aer'sii"htrng Öat wiJ als Ëlazenkamp het "ffiï:;::
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, Ë:enletet de eerste keuze te hebben over d-e voor on,q benood-l9èe
oef enavond.en en mld-d.ager: voor een huur naar d.raagkracht,.

De 4 d.aagsche af stand sóhmarschen Fíerd.en d.oor cle rrÈazenl<ampt'weer
met succes volbracht en bezorgd.e d.e neöaille-kast wed.erom eolf sre-
med-a1lle.Dank voor d.e 1eld.lng.
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d.lnsdag JO Àug. y{erd. ondernomen ond.er d-e energleke leldlng van Ds.Barger
1n zlJn toga van Brabantsch-bont.F,et Is een led.er aan te raden regelma-

tlg spaarzegels te koopen oïÈ een d"ergelljke tocht med.e te kunnen maken.
Iiet zou te veel vrord.en om alle herinnerlng;en ln detalls hier op te soinmel?
van d"eze vier dagen.?íat echter ln mlJn ge[eugen is gebleven ls víel dit:
d-at het Juist öe d-ames waren r,raaroïer d.e Jeugdherbergvad.er te ïdlëeggen
de klacht uitte over het nlet behoorllJk opmaken d.er bedd"en enz,
Ook ls het miJ opgevallen d.at d.e leid.lng van zrn tocht ook nog aand-acht
heeft te sehenken aan d.e senloren-a,fd"ee11ng.fian de een nlet slapen door
last van een llultsche-vloc een anàer moet na slultlngsuur nog mei veel
moeits 'lvorden blnnengeloodst,tervriJl onder d.e wand.ellnger: het slootJe
sprlngen ïveer het trerk van èen senlorenlld" ls waarblJ een nat pak word.t
gehaald, om v&n d"e d.orstlge maar nlet te spreken.
Voor öegene d"1e nlet al te veel thuls zlJn vervuend" vlel logles en eten
1n de Jeugaherbergen bulten gewoon aee.Dat er veel schoons vlel te genle-
ten en er veel afwlsseling was bleek r:it }:ei felt d.at er 30 a 15 lfi',I.op
twee aehtereenvolgend"e d.agen vrerd, gewand"eld" met volle bepakklng zond"er
bultegeríone lnspannlng.Dat àeze d.agen geslaagd" zlJn bevrees vrel de siem-
mlng d.le er heerschte op d.e terug:tocl:t ln d.e autobus.0m d.e lange rels
te bekorten vrerd. d"e hoofd.rol ln d.e verlovlngs-scène d.oor Jo en ïflm u1t-

stekend vervuld wat bllJkbaar zco aarj.trekkeliJk heeft gewerk't, f,s+, het L--'
somr*1ge blJna d.e werkellJkheld. heeft benad.erd.. -.

ïntilsschèn raakte het àomerseizaen weer ten einde en werd" beslotà-
een openluchtvred.strlJd op zaterd,ag 24 Sept. vooraflqegàan door een mars.
d.oor d.e stad. d.le propogand.lsÖhsch goed. geslaagd. i§.
Eveneens werrl d.oor d"e ÀelsJesgroepen ln Sept. nog d.eelgenomen aan het ge-i'
georganiseerd. melsJes irerk o.1. van lieJ. v.d. Berg.

Hlernà vrerd" het zaalwerk yíeer 1n zlJn volle omgang begonnenruitgebreld" raët
en nle'Jrqe Eroep melsJes en Jongens van d.e L.S. Klokkenberg tervlJl tevens

een z.g.Jon§ensèlub werd. opgerichtrond.er leld.lng van den heer I'iauta blJge-
staan àoor àen heer Hekkelman, en gehoud.en in het clublokaal op het sport-
terueln.Begonnen werd. net een groep van 16 Jongens van 13 tot L6 Jaar.
llo,cr ultbreid.lng d"er groepen yías het 1n Oct. noodzakellJk d.at naar een
asslstent-1eld.eí werd. ultgezien d"aar het voor d.en heer v.Binsbergen, dle
d.it t1Jde11jk had v{aarlj,enómen,te veel tlJd" ln beslag nam en het voor d-en

heer Hulsmaninlet d.oenffJt we"ó aIle leesén te leld.en.iilertoe ls d-en heer
Verbeek op 1'7 Oct. J.1. a1s zood"anlg aangesteld-.

Ëet aantal werkenàe leàen en asplrantled.en bedroeg op J1 Dec.3BZ be'-
nerrens 22 oud.erleden; totaal 404.!1eÍ, aantal donateurs-bed.roeg ln 1,912 46,
De vereenlgtng sloot zídn ln 1"932 blJ het bureau voor I',{ed. Sportk. aan
en nieuy,re Íedón vrerd.en verpllcht zLch aan een keurlng te ond.erwerpen.

Voorts vrerd- aan een riensch van vele led-en vold"a.an betreffende d.e lnsteibllry
van een spaarfond.§ orc meerd.ere ln d.e gelegenheld" te stelleq gebrulkt te

kunnen r,laken van weekend"s en d.erge1iJke.ln totaal weri.en * 1600 spaarzegels
geko cht .

hn hlemede d.aines en heeren raak ik aan het elnd-e van mlJn Jaanrerslag,
aóàrrtzou art onvolled.ig achten yranrieer lk nlet met een enkel woord. het me-esi,

ernstige felt dat z|eln ln d-e Hazenkanp heeft voorgeCaan zou rnemoreerer{n"I.
het beÉend- rryord.en d"at D.s. Barger ons a1s voorzltt,er gins verlaten.Iïat
d.lt beteekent, behoef |k hler nlet verd"er uit te YrlJd"en,hlervan ls een le-
6er we1 van overtulgd..Laat 1k hler,ried.e tlan ook kort z:-ln en alleen onze

d.ank ultten voor Ëetgeen htJ hler tot st,and heeÍt gebracht met iie wen*ch
dat
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d.at ook 1n zlJn nlerlwe ggireente Gods zegen op zlJn werk
no6en rusten.r{oge het voorts voor eB.§ een troost zlJn d.at wlJ
den heer Oosterlee bereld, hebben gevonclen het voorzltLerschap
e wlIIen overnemen en d.e wensch ultspreken daË het hem vele j*-ren Segeven mose ziJn voorzltter te bIlJven,te besluit 1k d.tt verslae met rlank a.n.n ànn riTen slotte besluit 1k d.tt versla,S met d.apl6^aan àen d-lresteur d-en heer Hu-is-

man en aan ziJn med.ewerkers cle heeren 1,futtEF en Verbeek voor de aoerie 1ei-n aan ziJn med.ewerkers cle heeren Lïu en Verbeek voor d.e goec"e lel-
d"1n51n het afgeloopen Jaar.Eveneens d.ank a,an de heeren }ïauta en Èekkelmanvoor de }e1d"1ng d.er Jongens CI.\Í;/.e.
líoewel men met het noemcn van nameï] van hen d.le med-ewerklng verleend"e voor-
z1cht18 moet ziJn meen lk toch eon ultzond.ertng te moeten àaken en een af-
zond.erllJk woortl van d.ank te brengen aan }*eJ. J.Dekker d.1e het geheele Jaarzor6d.e voor d._e inn1n6 van d.e eontrlbutJ-e d.er 2 melsJes-groepen op Ero€rrs*
d.agm5"ddag zu3-ke ter vtrllchtlng vàn n€t be§*i,uLlr=e

"Een woord ve,n d"ank aan het sehoolbestuur v, à. I{azenkampscheweg en a,an d.lreftlerleerarer en bestuur van de Klokkenberg voor ae besàhlkbaaFste1llng vanlokalen eh voor d.e prettl6e samenwerklng,
Voorts d.ank aan medó bestilurd-ers en led.ën d.1e tot ci"en b1oel van anze v€r-eenlglng hebben blJgedragen tevens d-e beste wensehen voor het Jaar L933.

gE SEÉRETÀRÏ§-PE}INÏNG&I.
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