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aiaes en i{eren'zoals 
uÍt dit verslag zal bli jken is let Jaav .Lg53 zeer bewogen

eweest, ïn de J;il-;àadering;à" ia m*i weid door öe vóorzitter medegedeeld,
at hij let met"de houöing vaà enkele Bestuursleden, inzake het Finksterkamp,
Íet eens tcon zi:n. n" uueid een ïtertrollï?ens-Commissíe, bestaande u-it de heren:
.van lriestreenen] A,Jaspers, J.Aode Hti.rtog, l','t.llieerens en S.Klej-nlooh Ín het
everr geroepen om de hangenàe ku,estie tusËen Eestr-u-rr en led.en nader te bekijicetr"

ïn de miland. Juni 1953 werd door deze commi-ssie vers-lag; aan de

leden uitg;ebr*"lrt. Bovendien is dezó comrnissle i:ehulpzaam geïYeest rnet ]:et vizst-
stellen rler §tatuten en l{uishàude}ijk P.eglement, -rorelke op de leclenvergadering
van B Juli door de leden *rà*a*r, goeàg:elceI-x,c1. 0p'deze vergadering.werd tevens
aan. de l-eden het vertrek van de Ëeer-'Kuilart rnèdegedeelo". Bovenclien vrerd" er eell

nieur,v Algemeen Besturur gekr:zen, bestaande u-it r1e vol.gende personen;
€te llr,À.i{r-rÍsman Vooizittev" de }ï:'. J 'Berf elo 2e Yoorzitter
Iievr.J.E.t.iaàpers-f ei jkei: Secretaresse rr rr J.À.de 11:rrtog 2e §ecretaris
d.e l{ro0.van DonSelaar llen.n.,meester rr rr H.J. I{rO1 2e Penn"meester

L'iei .t\'Ï.van Boxtel-, Afd.Spo:'tkeuring'
E Eii;tD Vii{ CCrI,,{1\,1I§S;=ï{ISS.,[1\ werd^ ook definitief benoemil en bestaat uit de heren:

C.Eenkema\ran}ijk;J.iff,Groteyrt:.rris1A"I{uiSmen;h lrsn H]/',nel,.nrr'h.Yan jjroekrroven; Il'1r'J"J curllsrl^§Ilret vi''rr lJ-LJrai Er I ív'uru
r.G"?.Schu1ler' d{r.R,0.I{.F.lyerdmtil1er von Elgg; Aoyan !ïestreenen'

],ElrlING.
ffiingvan.deÀfde}ingL1chame1ijke0pvoed"ing-rvasit:handenvandeheer
ï,,yerbeek, *ulk* werd. ileassísteerd. ià tret-Centraiil Geboirw door de her"en:

Kapitein yermert*r, en i{.ademaker en rroor de Kleutergroep door lr{evr.}',{'.Frederiks-
van lvestreenen. Wegens o,ru*pfoatsing van de heer Vërmeulen, §wam d.aarvoor in d'e

plaats l,uitenant vËn rrj-ehàà:-Ëó; wöord van lr/aerderins voor gufg.gehele leidinE'
voor de efaerinà sààsïelijkó-ontwitreling mochten wi-j gns gelu-kkig priizen een

nieuwe }eider aan te stellen àn rvel ls.wïlàrnard, díó deze*afdering uitstekeno
ter hand nam"

I,ËDfN-ÀIitiil\ Ï §fftÀf I§ ,
ffieenen werd a].s Adrninistrateur vaÍl onze verenl-gl-ng
steld. Aangez:-ón-Sónoemde heer reed-s vanaf de oprlchtÍng 1id iq' en

Ere-lid werd Uenoöma, ***r.,l*n vrij toch, gezien hii. ook souele jaren
1id en de functie van SecràiàrislfenningËe-ester beklede, .il hem,wel
gevonden te h;b;ó";-om*dít belangri-jke Ë,'erk, d€ ledenadministratie'
te geven.
dUBILEiI',Í.
ttp ,T"Eruari lg53 bestond anze,ereniglng 25 Jaar.
rngevolge het Ëíí*"i;";;;-*;;-Àrg***là*Y.!gla::-l.Xl^T:"d,::*:::I-u,:?.ï";1:,11*"III#rr3VU-LSE rl's u

herdenking van d.it feest een leeËt-commissïe ingeÉteld, bestaande, uitl l,{evr.
W. §chouten-Yermeuien en J.rràn- Geel-Yíittekamp en-oe heren: J ' A' de Hartog'
H.J "Krol, I{.n.J.}e1}en, J. Stolk en J,0osterl-aal1. Eenevens een Revue-commissj-e
bestaancle uÍt de heren: tit.ineórens, A.Jaspers, Itrf.Byunet de Eocheb::une'
ii.,I{. §ei jnder en kï.Ei jkhcut.
Er werd **, gàËa-'r*r"rorgd Ji-ibi1eum-Eoelc samengesteftd en uitge€leYen'
0p 2l 3,ebruari yrerd een*neLnisten-sarnenkomst [ehoudenr u/aarop vele Oud-leden
aen,À,ezig rvarerr. 0odu contaJien wer..*en herstelö ei1 een'3;eze11-ig.§amenzijn volgc-t
waàrïia een $ei^ieenscl:apperi:tà--ràiiietare:r, werd aan,l'eriöht",Tli$_ei.s rleze naalt;rc
werd door de guql-ï,eden, itei Bestirur een bedrag; in önveiCIppe aangeboden a1s

Feestgave r .

Na de overdracl:.t van het centraal Gebouw, wa:Lrbi! o:m. werd g;esproken door de

com_"nissaris der Koningin ,*r:" d* provincià Gerderiand, Jhr.nrleuàrles van L1fford

de waarnemend Burgemeester de l{eer ',V.3e;keà?, de Freàident Comltissarj-s Yan onze

vereniging de À**ï Ír.G,?. §;hutrer, o*rö-'óïalvóorritier rie heer A.0osterl-ee e';

vond" een druk bezocht* "*.Iptiu 
p}1als, waar vele autoriteiten en deputaties

varr zuster-vereniging*o ,ru.i''Ë;; àuàór*í*à àn ber-angstelling bliik gaven'

aange-
daarna als
bestuurs*
dé persoon
in handen



2.
Een glror:t aantal bloerastul:,}ien vergezelde vele gelukrrenseil. Eer: groot gedeelte
hiervan werden na afloop naar het \{iJ.heJ-mina*Zieken}inis geaonclen,
Irïa afloop dezer zeer geslarigde en stijlvoile receptie vond voor BestuurrÏ'eest-
en Revue-Commí.ssie een koffiemaaltijd plaats, in huize }itsel"
Des avonds werd voor een uitverlcocnte Grote Z,aaï van de ftVereenÍgingtt de
Jubiler.rm-Gymnastíekuitvoering gegeyen. fn tempo werden aIle nuïnmers ilaar voren
gebraeht. llet geUeel- vuas ingestudeerd en gebracht onder l.eidi-ng van de heer
I.Yerbeek, die hiervan de dank van de Voorzitter in ontvangst te nemen had"
0p deze aíond werden de 25 Jaren-leden de heer A.ÏIuj-sman en J,W.Grotenl:uj-s
gèliutOiga en hun benoeming tot Ere-lid bekend gemaakt, r,vaarbij het 25-Jar,en
Ëpeldje werd overhand.ígd. Tevens werd een rrllazenkamprt-vaantje als geschenk
aangeboden.
I{ieËna trad het Feesteomité naar vorerr en overhandigde het Bestuur namens a1le
leden een enveloppe met f:l:.oud, als cadeau met dit 25*Jartg Jubileum"
0p Zondag p2 Febiu-ari vond een l{erdenJcingscliens-L plaats i-n de Johanneskerk aan
d.à HazenËamp=eoueg, des mo::l.ens oni 11 Lr.ur, waarin ïs. G.A.3arger, PredÍkant te
Eclam (orrre bre-Vóorz:-tley)-.eri Is. K.Luljend"ijk, Ïredik=-nt van de Joltanneslcerlc,
voor'gingen.
ne 2ö Glmnasi;iekuitvoerir:.g lyerd gehouden op 28 Febrr-r&rl-r e\reneen§ in de
ttVereeniging,t yraar tevens de 20 en 10-ja::en l-r,den werden ge|:.'uJ-i.i6:c1. ne 20*jaren
leden ,naíen de damesl },f .de llartog-van Sovene, J.Jaspers-Tei jken, G"Koets-
ilenriink, ll.§fuít-v.c1" §1oot, C.-lYil}e-Pabon en de heer tr'.}'Ïeiasse:1" Voor de 10-ii:l,reïl
de dames; li .Ïe}link, t.,Benniqik-Jàniehen, 'f/.1{a.inmer-0nderstal en T. Zvrart-van
'{rirnpen en de heren; 3. Compani en, }.lliorstanj e, }.li*ntin8, }{ .len"sinkn G.. Yonk en
S.Vonk.
Vódr de pauze werrl het 1000ste Lid ten tonele.geï'oepen en dit uías ons iong,ens-
fiO, Àlbèrt Jonkers. ilem wercl een volledig Hazenkarnp-u-niform, Fietsvlag en
ïnsigne aangeboden.
Tevens werd zàwe:- óp de }e a1s op de 2e Uitvoering,een Collecte gehouden voor
Àet n#peàfon,ls, ,,vat in totaal eén bedrag van f 308.15 opbracht, hetwelk &&n

het Rode I{ruis werd overgern"aakt.
ne muzikale medewerking werd op beide avonden verleen"d door de Chr, liiu-ziek-
vereniging ÍtJubalfi.
Nogpaaï" ï" een eresaluut hier zeker _op ztn pJ-aats voor ow'e nirecteur de heer
í.ïàrnéét, die het klaar heeft gespeelà, heÍde r-;.ítvoerinsen in vlotte stijl
af te werken,
óp i? à"-fg April werd een Jubi].eum-E.evuertHazenpepeï" opgevoerd, rrelice reYue
ià opzet "" "iiwirking 

geheel in handen van eige4 leden was. Teze revue,welke
voor een groot deel eèn eig;en lïazenkamp-sfeer had, was even"eeils een sucees"
gfschoon het voor het eersï gedurende het lcestaan van onze Yereniging plaats
had.. !e nSmit"-band onder d"e uitstekende leiding van de heer Ifl.Eijkhout, zorgde
voor het muzikale d.ee]-.
óó"eA"-Nà"é*n*" werd het toneeistuk I'Job heeft geduldn_ opgevoerd in de firote
Zaal van rle Íereenigingt, afs slotsÈuk van onàe JubÍleum-Yiering. Ofsehoon
het voor d.e eerste màal*was dat önze Toneelgroep optrad. in de Grote Z,aaLr \4/as

ook deze uitvoerlng een succes te noemerra Ié regie-was ditmaaJ. in handen van
d.e heer À.Jaspers.
Ook de kinderàn werden niet vergeteii en hun werd een Sezellige middag gegeYen
in het Prot,i{i}itaÍr Tehu-is, waav rraar hartelust vrerdgenoten,

Tot slot is hier zeket een \noord van grote dank op z t n plaats aan anze Feest-
cornmi-ssie, welke er in,3:eslu.agd is ons Sestuur en a.lle leden eerr orlveri,retefi.jk
Jubiler-im-Jaar te bezorgen. Grote waarderÍng hehben wij voor het vele eïL soms
moeilijke werk wat z.Li tot stand hebben getrracht. DÍt is weer een bernijs, dat
men met goede samenwerking, zéér veel kan bereiken, Nogmaals, heel veeÍ dank
aan deze Feest-Commissie.
Ook de Revue-Cominj-ssie lcomt hulde toe met het enorme sucees,
Revue naar vorerr te brenggen, deze zal bij de l{azerJcamp-leden
nering blijven"
Dan ook een woord van dank aan AÏ,L§N die ]tebben med"egewerkt,
Jaar tot een ONYjIfiGEïETJIJK-JAAR te mhken.

ow zatn pracht
steeds in herin-
om dit ,Iubileum-



het Sestuur 21 naa]- bÍj elkaar ter vergadering.
}T,}ENYBNGA}M]§gHV.
re@1nginditjaarvondp1aatsop73ebruari,waar5+stemge-rechtigden en 3 niet stemgerechtigden J-eden aanwezig wareno
0p 22 &Iei werd in het centraal- GeEouw vergadert, $/aar 9l ster.ngereehti6den zj.in'
§èn Suitengewone Algeraene Yergadering werd gehouden op B luli, waar 97 stemge-
reehtigden leden s&ren en 2 niet stemgerechtigd"en.
De laaïste vergad.ering van dit jaar vónd plaats op 10 November, eYeneens in
het CentraaJ- Söbouw, waar de benoemlng plàats vond van de Kascommissie over
qit jaar bij name: Mevr"J.Yan Geel-\{ÍÍtèt<amp en de heren }Ï'Brinkhuj-s en
r.ï,antins. Ter behand.eling ;;À;" ,óf . +é:-J-ïu5"9r*f3'eén van Seeretaris en Pen-
ningmàö-dïórï "Ëiëi' riàföfr-4ï Ëtömcerechtisdén leden aan$íe zi,s.



3. \
YAC;ri§TïE§.
D'eTaa§'vecfirttie ïverd clit jaar Eehötlden ven 3 tot LZ April. ne Zomènracantie
van 27 Ju*li tot 22 Augustus erl de Iíerstvacantie rran 21 neceiaber tot 4 Janl54.
ï,ESSEi\I fIf§E FI;LZE]',IK:i-1,:IPZ§ET, Efi CEHTA",téI GEE0U'fí.

stieklessen Segeven, waarvan:I Kleutergroep, 9 Heisj€§-r 5 Jongens-, 4 nanres-, 2 Da:res-Senior€fl-r ] ]ïeren-
en i i{eren-§eniorengroep. ïn het Centreial Gebouw 15 }esuren per weekrvraarvan
1 Klelrtergroep, 5 Ï.,ïeisj€§-r I Jongens-, 2 names*r 3 }amee-seni-oren en
1 Herengroep.
S}ORTKEIIRÏÏ{G.
0-p-Ïïre'öföffir vond een §portkeuring plaats, $/aar 32 names-leden lroor werd.en
aangeschreyen, 2 zonden berieht van verhinderir:g' en 7 Xames l.j-eten verstek
8,aan, zodat 23 }ames-l-eden werden gekeurd en i:,llen gjoed , Ap 22 Oetober u/aren
de lïeren aan de beurt, v\raarvoor 35 werden aangeschï'even en hÍervan 3 bericht
van verhlndering st'r:urden. I€ overig;e 32 vrerden allen eveneens goedgekelrrd.
lE'rENf'r'i.T..,.
FëËTffiuari 1953 warell 903 werkend"e led.en ingeschr.even, 5]. Euiten$evrCIne
leden evl 55 Xonateurs. 0p 31 necember a953 stonrièn ingesàhreden GiröIecien
291- en I(witantieleden 521 j-s 912 leden, Àls Sasis-ledén stonclen genoteerd
57, dus een totaal van 969 leden" Tevens stondengeiloekt 53 1onatóurs.In het lopende jaar bedankten als ï,id onzer YereÀiging 2AT ï,eden.
}IVtrR§E AV0NlEli. !ï:t..fr 0NUA Lln§i§ :UrN I',ïffi -,WEHKTXIiI'.

o0r el-e Gymnast1e.l(-sro epeït lYe
in de Grote Zau"L vari t'Ie

nedegelverfir aan de Oranje-avond op
stond on.cler I eiCing van30 J\pz'il

c1e heer:
ïrïcreeirigin.,i"t,, IÍt

L .lur$rbeek .

llen knobbelrit werd georsaniseerd. cp 1J September voor oe J-=eftijd.ranaf 14jï,
0,r: iJ Cctober vond in de Goffert-Soerderij een Sridge*en Canast;r-tourrlooi
plaats rroor onze leden, hetwelk een groot succes urerd,
20 0ctober was de eerste bijeenkomst in lr"et Ceiitraal Gebouw, \ffaar het Sestuur"
de níei-rw samengestelde Contact-comniÍssies van d"e diyerse afdelingen had uit-
genodigd.
ne Kerstavond op 22 lece:nber werd dÍt j aar geirouden in cÍe g:rote zaaA v*n het
Centraal Gebouw? vi/aàr een" spe}- door i{azenkamp-meisjes v*erd. opiïevo*rd, ond.er
leiding van irlevrouw Barnard" neze avond werd goed bezocirt en het spel was
keurig verzorgd.
}TYSRS EN.
Wsfinarrcie}eomstand.ighedenkozrhet},{aarrr]b1adnietmeer
Ïe,Aere maand verschi-jnen, doch hiervoór kwam in de plaats het }'{ededelingen-
blad, ofl zodoende tóch de belangrijkste mederlelingen van Bestu-ur en diverse
afdelingen der Verenigingg bij de leden onder aandaeht te brengen. Een uitz,an-
deri-ng werd nog Semaakt rset Kerstmis, toen verscheen als van ouds een rritge*
breíd Iï az enkamp-li,iaandblad .

§}OfiTTEARETN.._-
Ook dit j aar roaakten trne i{aardil en tt}e Valkhorstrr 2 avonden per week gebruik
rraï] öns sporttercein aan de lïazenkampseweg. ïevens werd door hun vanaf 27
Juli tot L5 Aug;ustus het vilcantiespel gehouden.
3UftG}T,IJKts §TÀ§}.
ffieI{azenka:np.fami1iesontv1ngenvrijberichtenvarr5eboorte
van [oon resp. Xochter, Ook HuvueJ.ijksvoltrekkingell vonden plaate. lveneens
verlovingen werden aangekondigd, Ioor het Bestuur werden allen felÍuitaties
toegezond"en of bezoeken afgelego"
CiliTRÀÀI G§30U1ff.
ffiGebouwkwame]-snieuweConcierged.eheerI{.lïoekstra,a.]-s
opvolger van.è famil-ie van G.aalen. Van de f amilie Hoekstra hebben wi j de vol*
le medewerking, voor orrs wepk in dit Gebouw.
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N]\TEE§E AFDE],I}TGEN .

§Ài\ÍiEN ST§LL ïNG ifAI'{
Afd.l{andbal t

Af d,l{onkbal i

Àf d,Taf eltennis : rt

DE CONIACTJCO}.,$fl§S]ËS :
líej. T.t'iesing5att n. §ipmanil J,v&ï1 Haalen
Ilr. W.Srunet de Eochebrunerr c.A. Il0e§ertt S. Yottk

Voorzitster
Secretaresse
Penningmr e sse
Voo::zittep
Secretaris
f'enniqgrnee ster
Voorzitter
§ecretaresse
!enni-r.igm. esse
Voorzitter
Secretaresse
Fenningmeester
l,roorzitter
Secretaresse
?ennlnglti. esse
Voorz"i tter
Seereiaris
Fenningmee ster
Yoorzitter
Secr. -leïlrr.meester
Voorzitter
§ecretaris
Pennlng;meester

iif d "'I'ennís i

Af d.Toneel i

Afd.Voetbal i

Af d. Vo1le}rfoa1 !

;!f d . lVand elen :

J.0oster1aern
il,I{enctriks
ïf TJnfe*aa,ÓI]UTUUUU

C."'lYeste:'a
,ï o Y.Icns elaar-i'jul1er
Ë. ,i:fnO]-d
À.Jaspers
C.lila,nts
öI,Uij ck
ï 'ïl ain ar-
À .,\/:IIUI

,3. Titonas
5 . I(,I e l-i1l o olt

r,rv j .
tl

'4 f "

Tr,Í.r,1

-Ér
tl

tliu d .
It

Lf*
I la .

tÍ

il
rr J. Stolkt' G. Vo€ïelrr II.ïrensinktr I.J.Korstanj eir ;i . c.Onrus-b

lAii,ïE§-HAI{D31il
ffiiheeftin195Jeendames-teamd.ee1gen0menaand.eHandiia1com-
petitie van het Ned.l-landbal Verbond. Zonder van te voren te tralnen rroor deze
competitie, slaagden de darnes er toeh in op de {e plaa.ts te eÍndigen. }it was
de middenplaats, omdat er 7 verenigingen aan cle competitie deelnafiren. In
§eptember hebi:en oil?,e dames f1-ir:k aangepakt en begonnen het seÍzCIen met een
reeks Yan 9 overvrinni-ngerr op hr"in tegenstandsters. ïn trecember zap: het er dus
voor de Àfd.l{andbal al vee'l roosk}euriger uit dan het afgelopen seizoett. Yoor
een groot oeel. is dii; te danken aan de uitstekende training die bij de heer
L,"Yerbeek in €;oede handen w&sr
HONKEÀI.
5'ffjaar werd met 3 teams aan d.e competitie van de K.N.H,Bond. dee$genomerr
en de resultaten waren zeer be''rredÍgend. Yoor ons junioren-tea:n was het jam-
merdat al.leen het N.§.C. junioren-team als tegenstander kon fungeren. Fïet
mocht Hazenkamp 1. niet gelu.kken om kampÍoen te worden, EÉy werd deelgenomen
aan het líonkbal-tournooi op 25 en 26 AprlJ-, rvaarrla een é.{ezellige avond in de
Goffert-Boerderij. Sovendien werd dit jaar een tocht ondernomen naar Àntwer-
leor om ook daar een sportieve partij l{ankbal aan te gaan.
TAFTÏJT§i{I{] §.
Tn Bepbëffier werd" gestart met 20 I-erlen, zodat d,e verwaehtingen voor dÍt sei-
zaefi veelbelovend Ïvaren. Er werd met 3 -beams ingieschrevefi. voor de competÍtie.
iiet le team in de le klasse, ]r.et 2e en le team in de 4e klasse, Àanvankelijk
iryas er grote anin:"o, zotvel voor de vredstrijden als voor de training;savonden.
l{a enkele vre}<en werden de trainingsavonden al sleeilter hezoc}rt, terwijl er in
de competitie slechts nratig succes kon worderi geboekt. LIet & team bracht het
er het beste af en wi-st nog; enkeie overwinningen te behalen. Xoor vertrek van
en-lcele spelers moest het Je team uit de competitie lyorden teruggetrokken. I{et
1e team degradeerde naar de 4e klesse,terwijl het 2e zlch kon handhaven"
TEi;}TIS.
Dïl--Far:,verd met 65 ledevr op de Goffert-banen getenni-st en hiervoor werden
10 banen gehuurd, 0! Hemelvaartsdag u.rerd een onderling Tennis*tournooi gehou*
den, welke onder leiding stond van een speci-aal hiervoor benoemde fournooÍ-
commÍssie, bestaande uit 2 dames- en 2 heren l{arenkamp-1eden. I)es avonds vond
in de Goffert-Boerderlj de prijsuitreiking plaats, waàrna men nog eenig;e Llren
gezellig salneï1 w&sr



Ë

TONEEI,.
Yöol*ïe Toneelg,;roep is het ciit Ja.ay een druk jaar geureest" Zowel de Ínscha-
keling \ïan otLze Toneel-enthousiasten in öeïÏubiler.m-Rerrue "l{azenpeper" aJ-s
het verzorgeíl ven t1e Kindermiddag, bleven zli ook niet aehter met het opvoe-
ren van het toneelstuk trJob heeft geduldr in de Grote ZaaL van rfJ-ae Yereeni-
ging.Door het bedanken van de heer }lï.liiieerens al-s 1id van ttle Hazenkampi' is
de heer A.Jaspers bereid gevonden de regíe van de toneel-afdeling op zich te
nemen. loor het enthousiasme van de leden van deze afdeling is het een pret-
tig saÍïrerlyrerken geweest en heeft naar onze mening deze afdeling lnaar bestaans.
nood zaak wel bev,rezeít.

VOETBÀL.
Effien 2e elftal hebben het sej-zoen g;oed" uitgespeeld. À1leen was het jam*
mer dat de competitieleíder het prograÍrÍna niet heeft kunnen uitbrei-den, van*
wege het slechte weer en ;Lfgelaste wedstri jden. ne ad.spiranten z:-Jn goed.
geÉinOigO en hei:ben getoond dat de toelcomst voor de rl"fd,Voetbal hoopvol is.
Óp een prettige en sportíeve wijze werd het tourrrooi en de competitie in deze
af dellng beeindigld.
V0I,],EY§41,.
H'ëï-affif leden dat rtdn voor cteze tak van sport opg;af lvas zeer g;eringrn.l.9
!e eerste trainj-nilsavc,nden in het Centraatl Gebouw wercien zeer goed bezocht.
noordat echter de cornpetitie niet op tijC kon beginn"en !veg,"{3ns gebrek i'r3rr 8oí}
goede za,a]L, vuei.d cie anitlc vooï rte training,;sa-Lvonden steeds illinil"er, Verschil,-
len'3e r.riendschappei-ijl:e rvedstrijden we::d.eri fireorg:àrriseerd, ofi Ae belani::stel-
ling y.ieer eeil'beetje te rtoen opleven. iiloen d-e eompetitie-incielinl vrerd,1e*
mae.kt, 1:laatste men. d.eze;fdelíni,; in de 2e kl-asse, te:'iviji er voor c1e Je
klassè werd in5escrrr,evr,-i1" Zowel c1e ,;it- a-"|-s thgiswedstrijden moesteri al-i en
in vreemd.e zalen i5espeel-u3 worden, om,fat de ilazenkampzaal vrerd ::fg,lekeurc1. I{et
team was niet erg gelukkig en ver'loor 6 van de I wedstrijcien. Tegen h.et
elnde van de competltie verminclerde de animo, waardoor de laa,tste wedstrijd
eenmaal moest worden uI-tgesteld en de volgencte maal- er niet $enoeg speJ-ers
waren om de parbij reglementair uit te spelen" l:la afJ-oop van de eompetitie
was er Ëeen belangstelling aeer voor training of vrieniischappelijke
r,vedstri j den.
Y{AN}ï!EN.
ïn de rflài,;fi.d Juní, werd \$eer eeïi lllandel--afdeling opgericht.0p 10 Juni werd
deze afdeling lid van hetttllijm.VlandeJ- Verbondrt. Ie eerste officiële tocht
\a/as de Avond-r.IÍerdaagse van 16 t/«r 19 j-irnÍ, waar 26 ilazenkamp-leden aan deel
rrarren. ]ïet eerste succes werd. beloond met een keurige rnedaÍlle. Ook we:.d
deelgenomen op 28 Juni aan de "Yan Y/eerden Poelina^nfonrfs-marst'met 24 rr',randel-
enthousiasten en daar vverd eveneens een medaille aangeboden. Àan de Vierdaag*
se-Àfstarrdsmarsen werd deeigenornen door I ii'.leisjes, 1l naroes en ? ileren-leden.
Het mocht deze 23 llazevskamp-leden gelukken, als één groep de laatste dag bin-
nen te komen. §en warme hulde voor deze gewel-dlge prestatie is hier zeker wel
o! ztrr plaats. fn het najaar J-iep men de Herfstkleuren-mars mede CIp 25 0cto-toer, waar 2l Hazenkampers voor op pad gíngen. De zf e med.aiJ-1e in dit jaal,r werd
in ontvangst g'enomen, en met trots kunnen ow,e \{andel-aars(sters) dezàn in de
medaÍlle-kast zi-en pri-jken"
Genoemde marsen $/aren onder d.e uitstekende leidin6 van de heer l.Korstanje,die alle lof toekomt voor de geweldige successen geboekt in. dit jaar.
§x0r\4/CI0an,
ffi-fef' eind van dit verslag lcunnen wij nog mecledelen, dat wij nog steeds
geen verdere berichten hebben ontvangen over een eyerrtuele vorderiní-q van
óns tercein. *
l'let verheugt ons, da"i; ook dit jaar weer diverse v&n onze leden voor hun
scl, ool- en/of vakexamen {ïeslaag:cl ztjn,




