
Jaarverelas ?Yasdelafdel"Lns yan de }laaenkamp. 1959.

Otrl 2O novenber rerd de jaarvergadering gehouden., welke vergadering werd
biJgewoond dsor 22 ledenr
Ëet ledental bedroeg aarl het begin van L959.56, ïiÉarvan 28 sonlorea,
1! adspiraeten en 1} junioren, een Eoer gundtg aantal voor een afdeling
a.]-g de oDE€r
Dit Jaar werd gestart laet een grandiose feestdag op 28 februari, zowel
voor junlsrenradsplranten als senioren, welke zeer geelaagd uag hetea,
mede door het optreden vaR een gooeheJ-aar voor de Junloren en adspiranten
die b§k gaf behal-ve goochelen ook nog andere talenten te bezitten.
Ook de seRioron gingen voldaan naar huie, Ra een zeer geslaagde en welge-
vtrlde avondo
Op ! apri} werd de eerste tsare gelopen en wel de ï,entenars, aet 2! J-ed.eao
Enkele wekea laterq op 26 april liepen w!j, in eea stronende regen d.e
traditLonel"e Kaloramatsars. Ondanke deze regen was de opkomst overweldigend.
43 Deelnemers I alles Íneluls.
Op t nei vertrokken we met 24 nan van onze afdeling naar L&erdan on d.aar
voor de eerste maa]. deel te nemea aan de G].asÈàacLaàf,sr
Ruim een week Iater, op 2e Pinksterdag(l8 met) vertrokkea we pnr fiets
met een kl-eÍn gedeelte van onze afdeling raar §uissen yoor het lopen van
de Bwanentoeht a1d.aar. Met een ]e prijs gingen naar hui-s.\'-'' Op zaterdag 5 juni togen 1] adspiranten en l-] eenioren per bus naar de
mooie omgevÈng van Oisterwljkrwaar we voor de 2e rnaaf deàlnamen aan de
Vennenwandeltooht.!Íe gingen toen met een 6e prijs naar huie.L' De Avondvierdaa8se, we]-kr was van 16 l/s,19 junÍrwerd dit Jaar gelopen
met 47 led.en, waa3ysp 16 juniorenr14 adepiranten ea 1f senloren.
Voor de eerete maal. werd.en we dit Jaar binnengehaald door de drumband
vah Eyster. We kwamen binnen 1n het Centraal Gebouw, w&anrsxxx het gehele
bestuur aanwezigliïas ora ons te verwel-komenr Na een verfrissende d.ronk
ging íeder huiswaaatso
Ale laatste veorbereidlng op de Vierdaagse werd. op 4 en ) juli de van
Il{eerdenpoelmanmars gelopenors Zaterdagé liepen de senioren en adspi-ranten
de 15 kilometen. De tweede dag waren ook de $unioren tegenwoordJ-g, zodat we
die dag in totaal f-iepen met ]6 nan. Ondanks de onnatuurl§ke hltte bereikten
allen de finish, raede door de aantrekkÈngskracht van het verfrÍesende ijs,
wat de flnl-ehnog aantrekkelijker maakte dan hij al- was,
Hierna bereikten w§ hut hoogtepunt van het seizoen n,1. d.e Vierda.ag§er
Op d.e voorarrond van de llierd.aagse was er het lmmer aantrekkeltjke schouwspel,' rrel-ke de traditÍonete vlaggenparade ons biedt. Een groot gedeelte van onze
afdeliagwerkte hleraan mee.
Het regeade toen wlj d.e eerete d.ag vol optinisne aan de start versohenen met
6 rfjf en v§ftigersl orlovr Bert lfuIders, 12 veertj-gers met a1s loider Ab ,
van VlÍ-et en 12 dertigers orlrvo Binus Labeur.
Ondanks de aeer goede verzorgingrdie wfj op de weg en re aronde in het
Centraal Gebouw ondervondenris het toch óón van de fif on vijftigers aiet
gelukt de flaÍsh te bereiken.
Aangezien het voor de adspiranten de eerste keer was, dat zij de Vierdaagse
Iiepen, hebben rlj zich kranig gehouden en kond.en ook zij trÍonferend achter
de ï{ystarband aan de glorieuze intooht_deeLnemea. Efi de veertigers liet de
verstandhoudÍng dit jaar jaÍnmer genoeg veel te wensen over, waardoor Ab zieh
als lel-d.er e.q. secretaris, genoodzaakt voelde zich terug te trekken.
.Met veel optinisme werd daarna op zaterdag 12 eeptember 1959, pet eea J4-ta1
leden deelgeno&en aaa de 1] e Airborne-mars te Oosterbeek, onder leiding van
Bert. Esals gewoonl§k, zfir w1j na afloop niet direct terug gegaan naar Nijmegea,
doch hebben in Arnhem de avond verder doorgebracht.
Enkele weken later liapea wij de Herfstkleuron&ars met een junioreRgroep en
een senioren-adspj-rantengroep.In totaal met ]) man.Dit jaar ging het parcoura
de grens over, vÍa Kranenburg en Wyler weer terug naar F:;imegena Jammer genoeg
aoesten wtj, door deze 26er zware tocht, een uttvalster boeken"
Door onnstandigheden heeft de afdeling $edurende d.e wÍaternaandeB geea aetiviteit
ge t oond o

De secretaris,
Ilein van Teeseling
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'a*ryef *lag afd. Iadplntcn.

Àlhoesol e,r geea- elgenltJke- afdel.lngsromlrrle benoemd, rÍra, ?reeftendergetekead,e, ta le.@enrëtrklng met*uevr. rluln, -;í;;; taak'op-iiànsene&en ra*rblj gezegd. meet vorden dat hct meeEïe ràit, rËnàË à;;"aontrlbutle, zesgën yt@r lhuttler eng. enz. d.eer leaistgenoemde lgEedaan.

§!ï*!i' ?* ::ï, ;Ë"*ï.;' r :.; :' i : i#":;""#,13,':f;Ë',*; ï" ïn;:l*;i,, n'i e r
bestrnd. de aföcltrnE badrlnten uít 3B 1odcn. ,Da-epkoaoat.wer rieods geed. te noeuen, d,e iieer prettlg en ncelllJkhadenslín er nlèt geredelt. ' '-- ! '"v"?l
a+n wedltrtjèen en teurneoles.nerd, noE nlet aeeged,a*n door cnue led.en.Er altten onder de Junlsrön d,lverge ileie* uet aanl"g. lrlssohlenk*n blJ }ret nlcurÍe aelzoen het s-ed,atrija-eleusent ,ààr'lagelatt werd.en.EcpentrlJk kan ïre€r @ïer d,e zaal aasohilt sorden. bE iporthal le etrldeaal yoof.
Het flnanclele veralag wat hlerbl*{ geat ls van d.o hanrt van§svl. Pluiu.

X'r, Peters.



ÀFlEtïI\iG HOïfK3ÀL.

Jaarverslag 1959.

Het seÍzoen t-g59 ïyas voor de honkbalafdeling minder gUnstig dan voor-
gaand.e jaren. Zowel d.e aesultaten van het eerste team aLs het led.entaI
liepen sterk tenrg. Ëen l.lchtpunt wary de goed.e opkomst van d"e spelers
van het tweed.e negental eÏ1 na een zwak begin kon dit team zich later
nog behoorlijk omhoog werken.
Sa d.e 'Índoortraini.ng in de zaa3. aan d.e Hazenkampseweg ond.er Leid,ing van
d.e §eer Joh. §rgit on enkele weken veld.training werd. het seizoen geopernd.
met een vriend.schappelijke v,'edstrijd^ tegen d.e d.erd"e-klasse kampioen Base-
ball Pals, wat Yoor d.eze verenigi.ng bed.oeId" rvas a1s een voorbereiding
op d.e komende promotievred.strijclen. leze wed.strijd. vrerd. d,oor d.e d.erde klasser
gelvonnen.
Het tweede tea-m kon in het Rayontournooi niet tot de finale of, halve
finale doordringen.
Over het competitieverlooSr kan dit verslag kort z!in. ÏIet gerais s,an een
geoefand. reselr/e-werper werd. al spoedig gevoeld. en hieraan zal- zeker meer
aand.acht moeten worden besteed. De slagprestaties leken eveneens minder
d.an voorheen. Ie corapetitie werd af,gesloten met een vierde plaats voor
het eerste tea.nn, terwijl het tweede negental, eveneens d.e vierde plaats op
de ranglijst innam.
Voor de bekerconpetitie Lootte onze vereniging vrÍj van voomonde r s en
moest tegen de hoofdkl-asser E.!,0n traohten in de achtste fÍna1e te komen.
Ïïelaas konden we niet met een voltedig tea,u partij geven, maar zelfs d.6,n
zouden de EaarLemmersr die foutloos speelden, de zege royaal- behaal-d. hebben.
Via de E:rgemeester van l$ijmegen bereilrbe ons van een Amerikaans leger-
onderdeel het verzoek honkbal- en softballwedstrijd.en tegen hen te spelen.
0p een uitnodiging dezerz{jds vrerd echter niet gereageerd, zodat deze zaa.k
a1s afgedaan kon word.en beschouwd..
Ie 1,-G. Yerbeek-bokaal letpam eveneens niet uit de watten. Het ]-igt in de
bedoeLing van d.e Commissie ied.er jaar op [\ueede Pinksterdag met tenminste
vier tweed.e-klassers om dezo trophee te strijd.en. 3e verenigingen &èIL ,
SLoemendaaL en later ï[.C.K. en ÀIlen ïfeerbaar konden dit jaar geen gevolg
Seven aan onze uitnodiging. Nadat hun antwoord binnen was, bleek de tijd.
te kort om nog and.ere verenigingen uit te nodigen.
Tot een junioren-cornpetitie kwam het in l[ijmegen nog niet. Wel speelden
de jongeren van onze afdeÏ'i.ng een tweetal wedstrijden tegen de P.S.V.-
junioren, dÍe beide kersn in winst werden om6ezet. Ook op de tralnings-
avonden rtras een aantal juníoren regelmatig present.
!e wedstrijd Jong-Oud kon j-n verband met terreinmoeilijkhed"en niet d.oorgaan.
}{aar aanleÍd.ing hiervan werd door da Commissie contaot opgenomen met het
Hoofdbestuur, waarbij ons b1eek, dat deze moeilijkheden zich in de toekomst
niet meer voor behoeven te d.oen.
Ïn October werd de jaarl{kse f,eestavoncl in de Goffert-Soerderij g.ehouden,
die, hoel,vel aiet druk be'zocht, y\reer zegrvgeslaagil was.

De SecretarisIíijnregen, L Novembey L959
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VERENIGING VOOR
LICHAMELIJKE EN CEESTELIJKE

ONTWIKKELING

-DE HAZENKAMP"
NIJMEGEN, lJ mei 1960.
Secretariaat:

OPGERICHT 2 FEBRUARI 1928
Kon. soedsek. 22 Nov. '35 No 48

0n de rgetekevr d es. Chr. Oriru,s t ep. ïf. P . J . Bru,ae tb
de Hochebruae verkla,ren hierbij de kàs eu giroboekem.
over het jaar 1959 van de Vereeigiag v.LÍcharnelijke
es. Geestelijke optwikkellag tfle H azeskamptt te hebbeu
gecoatroleerd" em. acoord bevopd.ee.

He* kasseldo op lJ raei 1959 bed.roeg Fl 8r{l
welk bedrag ilr kas aanwezig was.\- Dc saJ-di vaË het spaarba,ekbeekje alsmed-e
d.e afrekepieg van d"e girod"lenst sreren conform de
op d.e baleas opgevoerde bedragee.

Zii stellep d-e vergaderiag voor d.e pea.aiagmeeste:
te d.echargere§. voor het beheer d.r+r rnid.delee over het
jaar lPJP.



§i,jnegenrS nei 1960

JA33y3R§r,ÀG VA§ DE ÀrDAÀFELtEt{§r§.

Eet belaagriftste feit vsor onze &fA. isrrlat re ilit Jaar voor b,ot

eerst aa.n dle oornpetiti€ va:r de ït7t.t.B. hebbca dce§eaoaen.

lÍe a{p uet éóa teas gestart en het is nu $el

zo goed aLs gekerrdat rre volgencl seLsocn uot tree team,s uitkoaea,

$eard.oor oage ka.:rsea seker aullea eti§eu.Eoercl re het slechts tot
tle vierde plaats braohten va,a de EGvea teansrdlic aa.ro. da eompetitie

deelaaaearrerdea aLLs led.en va,a @aa tcanrrregone Bereoeall$c pres-
'--z I

tatLeE Ln het }ï,t.Íf .8, b3.aad,Je vctacld..
Ect ierlentalrra oerat €rraa teruggalopea te zi,'ire,stilgÈ

geetaèl6rboevol J.a,ngaaa,m ea ig aea gerltge rl.soclLag oaderhevfu.

Eet leclental beitraagt thaas e1f.
Da tossta.ud van bct aateri.ar*L verrukl,e oag e,àJo-

vankelrÍ" u6t ucrgrua;atr sed.ert het hoofitlcrrtuur ous beloofë hoeft

bqi tE epirgea indLea er uoeil{Jk}rcde:0, necbtea rijaea i.yrr.r d,è

spceltafelsra{in wij ealgEzins genrat gestclèJ
Ia het afgclopea Jaar heeft er aog em' bcatuure-

viJsterrg pLaate gehad.Eet bestuur is Blc vo§tl
vsoraLtter
sekrctar:Ls

P.Oosenbrtg
G.KLcn

pCtt{gn'e6gtCfCg B€rI?rJ.v.$§Bgtt
toegevoegd litl moJ. $.BnasBemllng

B,cet aeg te verselóardat rnJ aan dlrLe teeraooien hebbea elcc1 genoaea.

a.1. ÀréaarBoeusraag en t{eLl-§hot.

§.U.EIea

sekr. afè.tafeltea[is


