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I{et jeran 1958 brae}tt j-n verlerlei opzieht lyeer de nodige moeilijk*
heden met zian ííreer
ilet was een .Iubileum-jaar voor onze vereniging, die 2 f ebr. 30 jaar
bestond. Er ir,,ercl een uitvoering gegeven met eeïl record-aarrtal medewer-
kende leden en ondanke de moeilijke omstandigheden ïvaaronder geoef end"
moest worden werd het, door aller ins,oartning toeh een hee] behoorlijk
geheel.
I{elaas bleef de voorzitter, de hr. §ehouten, door ziekte verhinderd
voor de vereniging te doen rnrat hij g;aarne zou wj-l].en. Iifj achtte het
daarom beter, ciat een andere deze yerartwoordelijke taak zou overnemen
Het vinden van een min of meer getijkwaardige opvolger bleek eehter
uitermate moeil-ijk, maar wÍj prijzen ons gelukicig, dat de hr. v.d. I'Ias
berefid bleek tie taak v3l1 voorzíttev" op ztcYt te nemen. Wij danken de hr.
Seltouterr yarl geJlser: irerte voor rvat llij onder zo moeÍ1ijke omstaridighe-
den voor atar,e vereniging ireef t ger133r1'1.
ne hr. v3.ír lonsel-aar legde zL1n i-rltermate moeili;ke en ondankbare taak
als penningmeester neer en viez'd opgevolgd d-oor de irr. PluimrdÍe zÍch
af spoedig on-Epopte aj-s een yraardig opvolgerrercxdle ook d.e eincijes
aarr elkaar wist te houden,Ook de hr. v. nonsel:r.err b1Íjft de verenÍ-
ging uítermate <i-arrkbaar voor het krachtige en tëzon.de fi-narrcÍeele-beleíei
dat hij heeft weten te voereïl,
ljiet Sestuur ond.erging nog een v?ijziging;, toevl de ]rr. de Hartog aftrad err
urerd opgevolgd c{or-rr de ör. Jov.d. serg.
Zodoende was het :iestuur toer aIs rrol-i.ït sa,Ílengestel-cl:

J. v.d. tsl rrs
.l l" c sl o j'--L t-, J

J * Pluim
i:ïw.'I, itlaJs-laruboo
l,'!'. Srinkhuls

J , v. d. L3erg
iid t,,itrn/o "ï. V" fieet *ïirÍtteka*rp
Aw-4.at ef pla.nnen rezei'I om te tr:,r,chtende I{l.zenLcaÍÍlllr }ï(:eÍ: .Lil.}: een ei-3en
-i;erueÍn te i:elpei-i, werd er {ler'.i terreir:*com-inissi: -:ng'estei-ct, w:arin n,.riLeils
iret jiestu.i;-U' zrttj-rig ilglllQit lI/. ii:'iltichriis, J. .,'.d-. i3erg en llievr. 11, 0ee-l-
In d.e leidi:rg der --l,essen r:.oefde ij;Ëen ver';Lrirlering te worclen geb::acht,
zodat rieze nogsteecls berusttqin jraneien vi:-Ji!
!u/. Ï{. J:il1s*n voor de j.f d. Centraal-gebonv,l
J. ,llnit voor de itrfd. I{ezet:kampseweg
I). Kcrstat:.je rroor cle .jfd, Viaters-i;r*"nt,
mej. X., v,d. Lugt lrooi' de kleuterstin lYaterstr. 

-?fr Cent::ai:igeb.
IJe onderliilge wedstri;den werden eën groot succese
Een tijd-erijk terrein kon r,lor'derl betrol<ken op de Gemeentelijlce §portvelden
?.d. ilrieirr-rizerweg, i{et Ís niet idea.a.lr màu.l-" het g;ae-r.t.

Geiukkig kon word"ep voorzien in cie rlringenrle beiroefte ae.ï} een clubÏ;l::'c1'

d:r'tt ín een nÍeulve gedaante irL n-ovember lr"et levenslieht he?Z'a'g' onder
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bekwame redalrtie van rle l:r. l{, ,ïeekstra..
Helaas ontviel de verenigi-ng dit jaar een der eoi:rinisserj-ssen, d-e hr.
Th. v. 3:'oekhoven, die meerrna"ler: bli"ik hee ft gegeven, dat hij onze
verenigin.g eel1 \ffarm hart toeciroeg. Zijn nagedaehtenis za! bij ons dan or
ook in hoog .a.anzien blijven.
.De admini-strati-e bereddde ons geen uor€ïen, d:,Ler deze verzorgcl bleef cloor

il3rnï;u*;*h i:§I5:Ë*ïf'*ui ,5r @en in rnei ,5trWJ
6eeFt?J.tiice.9+ïwikkeling. -ïlr ruÍmer verbmcl nam de Stichting Open Jeugd-
werl< dit in llijmegen van oe i{azenkamp over. ïn de Raad van Advies dezer
stiohting zi-tten namens de i{azenkamp l,iw. vo Geel en de hr, v.d. P1as.
noordat het Bestuur een groot gedeelte van het jaar oncler.bezet trvas,
kon hier in engere Jcring niet de aardaeht eran yrorden gesehonken die
wenselijk is, ma,ar wel werd op diÈ temein orff.r een Jeugclkanp ge*
houden te Soheveningen, o.1.v. dr: hr. smit, tlat zeer sJ-aa.gde- en
wercien er voor de jeugd een feestmiridag en avond gehouclen. in het
Pz'or. i'itilitair Tehuiso die zieh in een groie belangstelling moehten
Yerneugen. Er zi-in plannen om weer te komen tot avonclen, waar.op de
leden der ilazenl<eamp in ancler verband nau,lver met elkaar'in kontakt
ku-nnen komen.

!Íat betrtt de afdelingen oie in onze verenlgÍng hun sport beoefenen,
kunnen wij het volgende rneldenl
af d, i{oi:kbal-: ileze af d. na:n rnet 3 teams d-eei aan de eompetitie, twee

teams in de 2e :r.J_asse en i teeru Ín de Je klasse.
0p 2e Pjinicsterdag wwrd eeÍl toernooigeorganiseerd i.v.m.het 30 j:rig b,estaan der vereniging. Sfuell uit Af <lam
won de I,.G.Verbeek-bokaal.
\Yat een hoogtepunt had moeten worden, een tegdbezoek

?*, Zweden, draaide uit op een bíttere te1eurstelling.,
het ging niet door.
In de eompetitie werd het }e ongeslagen kampi-oen, maar
kwam in de promotie-wedstrijden net iets te kort.
Doordat het team dikr,vijls onvol1edig of met vele in-vaJlers rooest spelen, eind.igde ir.et 2e onclera.arn err za)
moeten llegraderen.
llet 3e deerl het zËer verdienstelijk, rÍraar kwam niet
{ieheei aatr z:.}t:r trekken, doordat enkele cli_rlrs verstek klÉt
lieten 6aarr.

Het slot van het se)-zaen werd op de traditlonele vrijze
gevierd en aJ ruet a"1 was het geheel zeer bevrerlígend. enirerd het in den larrde een mooie propagand.ar vooe de naam
lï azenkamp.
l4et twee elftallen werd iaan de zaterd"agmiddag-eompetitie
afd. Nij:negen meegedaallr met l.'iissel.end sllcces.
i{et seizoen u,rerd begonnen met .het traditlonele $oernooi,dat werd gewonnën door sparta uit Opheusden, zod.at clepul nog steeds niet weg iso
Yoor het komende seizoen zalft cle vooruj-tzichten goed,
daar nu reeds enkele nÍeuwe leden ztab hebben gemeld.

De dames dezer afd. presteerden'het om kampioen te word"en
ver"rr de ].e kl-asse der afd, Ge].derl-and en doorda.t ze ook
hnn promotiewedstrijden vyonnen, moehten zaj het nieuïye

seizoen beginnen in de 2e klasse vun het distriet B van
de landelijke conrpetitie der K.Ï,i.I1.3. Een praohti-g z.esul-
taat, verkregen door een goede teerngeest, hard werken en

een Srote dosis sportivltÈit.Ock in hu-n nieuwe om*g;evíng
ztjn de resultaten uitstelcend en B,B een periode val1 s,Ëi3Ë,aË€

Jif d. ï/o etball

Af d. llandbal:
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aaflpassing, lro]gen de _overwinningen elkaar $/eer opr Tot nu toe werdeen zeer eprvolle 4e plaats veroverd, rrraar dit 1s-nog voor verbete-

. ring vatbà.fiïr
Ltok bij zaa-lhandbal bleken de dames onverslaanbaar en na het behalenvaír het kanpioensehap rr-Ë§X en het wÍnnen 6er promotie wàOstrijtlen- komt deze afd. voigend seÍzoen uit in rle cornpètitie van het iÏ**ïi"t
0o st.
lVii \lIefl§en deze afd. van harte geluk met d.eze fantastisehre resutaten,
ïÍIae.ir bovenal met de geest d.ie onder itun troepje l:eàrst. Ongàtwijfeld'vertegenwoordigen zli tot ver bu-iten onze stàà de verenigiög op ee3unieke walze. i\ïamens rle hele ;'{azenkanp i:ieï:voor lul-del
Ook op de toernooien die nog'voj-gen in rret gesloten seÍzoen, v;,rti*:rttot sept", zu]len zÍj \'ï/eer geiluoht vain zich cloen sprelcen.

ry:.§-:*1,:,=i-13}.,ËfiT"ï.;5-5,*j,t::-,,,;ËÍ;i;:;':;-i-o;::,fi"*".Ilazer:icamp "*rerd pitiru-nten,J iroog geiroàaen"
Een r.r-]]ti;i l-eden rrer.j;el:efiyooi:àiàoe de vereniging bij destÍIle toc?it oÍr 4 mei en ex. u,erà een trcrane e.Eiu§O Oi3 hetnonuJ_net1t voor de gevallenen"
f u 4:,taa,Ese vsr,s weer ne-b hoojtepunt van het seizoen" LIetfesult="at iÀ/as weer goecl en i'iijrnegen sprak lnieer over deli:rz enk amp .
Yerheugend bij cleze dd: is vooral, ctat ce jeugd er heel
6oed is vertegenwoordigd? aa mae,Jct rlat het öurË voor decornmissie er nj-et gemaEkàtÍ jker o.o.

Af4. Tafeltenniss jJeze afd. speelcle r:en onderlinge competitie, die een
zeer_geanimeerd verloop had. Er werd dèelgenoriren aa.nenkeie toernooien, met wisselend. sueees en en werden

Afd. Turnenl

wedstrijden gespeeld I waarbij de leden zieh dirchtig weerdel.
Plarrnen bestaatl voor aansluiting bij de K.Itr.,I,.8.

deze nog jonge aÍd., die nog ni-et lan€' als zelfstandige onder-
afdeling draait tgaf bi j enkel e gelegen-heden blijk van haar

kunnen. Geeonstateerd kon worden, d at naast e&.kele oudere en
meer getrainde l-eden ook jongere leden rnet enthousiesroe oefenen

en dat er reeds zeev bezienswai;rdige prestaties r,^rorden geleverd.

]f xxxamcökm xx ëëï,-Hffi ëxxl{§ëru
- Afd. Toneel: hels6s is deze afdeling min of meer ter ziele door allerl-ei

oorzakene orào door vertrek van C::kel e leden en het gebrek
aan belaÍlgstelling ven de jcngerene ïvàË:ffcl-oor cle opengevallen
plaatsen nj-et meer werden bezet" flelukkíg i'ro:'den er nu iyeeï.
pogingen in iret werk gesteld om hieï. weer nj-eulv leven in te
blazen.

\tan de overige afd. ztjrr geeíL jaerverslq;en ontv.:.ngene zocl-at wij iriwrorrer
niets kunrlen rneklen.

-Er kan'.i,,-';',.ro-:'l3n r.astgesteldl rlrrt het jaar 1!)5ö ni-et ong;unsig i,s 5elveestvoor d"e vereniging, a"l is er in vele opziehten geen recien tot uitbiinriÍgheid.
Yoor de vel-e llsllnen die er zijn en die op uitvoering yraehtenr zal eehter
aller medewerking vereÍst zijn-en wj-j hopèr- tlaarop dlnook te'mc,64en rekenen
voor liet rij-euwe vereni-gin{rjsj aer"

I'i jnteg en, 15 neÍ a959


