
trllandelafdeling van trDe Hazenkamprt

Verslag van Wandelafdeli-ng over het jaar 196O.

Op 28 januari 196O werd de jaarvergaderÍng gehouden l-n het !Íilitair Tehuis,
wel-ke vergadering werd bÍjgewoond door 17 l-edbn.
Het ledental bedroeg aan het begin van 1960 totaal JO, waarvan 22 senioren
12 adspiranten.en 16 junioren"
Met een goed verzorgde feestavond op 1l februari in de Goffertboerderij
werd het wandelseizoen geopend.Dankzlj het vele werk, dat Riet Melssen
gedaan heeft, is dit 2e Blarenbal een succes geworden"
Hieraa werd op zondag 21 februa:ti een erwtensoeptocht georganiseerd voor
de junloren en adsplranteno Na een oriËntatierit rnet als eindpunt een
troephuis ergens op de Kwakkenberg werd de erwtenspep zeer gretig naar
binnen gewerkt"
Op 27 maart werd de lentemars gelopen door 22 senioren/adspiranten en
1] junioren. Elerbii werd een tweede prijs in de wacht gesleept"
Enkele weken later, op 1O april werd de Adelaarsmars te Beuningen met
11 Junioren en 18 adspiranten/senioren gelopen"
Op 4 nei namen wlj met een grote groep d,ee1 aan de Stil-le Tochto Door ons
werd namens de Hazenkamp bij het Monument op de Waalbrug een krans gelegd"
Op 8 mel liepea dJrop een zonnlge dag met 13 man de Kaloramamars.
Enkele weken laterrop 22 mei, liepen we met een kleine groep de Eikeltjes-
mars.De junioren l-ieten bij deze mars verstek gàarrc
Op 19 juni vertrokken we met 2J adspiranten/senioren naar Arnhem om daar
een mars te lopenruitgeschreven d.oor d.e Gen"Pol-itie van Arnhemo
De Avondvierdaagse was dj-t jaar een groot succes. Met maar liefst 14 seni-
orenr14 adspiranten en l-1 junioren namen wij hieraan deelo Evenals hot vorig
jaar werden wij ingehaald d.oor de Hyster-band.lltíij werden ontvangen door het
Hoofdbestuur in het Militair Tehuis. Na een verfrissende dronk ging ieder
weer naar hrris"
De laatste mars voor de Virrdaagse no1. de Van Weerd.enpoelmanfondsmars
op J julirwerd gelopen met 19 adsp. /sen" en 6 junioren. O:rd.anks de hitte,
die elk jaar schijnbaar bij deze rnars hoort, bereikte toch ieder zonder
veel ougemakken de finish. Hierna bereikte we weer het hoogtepunt van
het siezoeÍr rol-e DE VIERDAAGSE , welke we dlt jaar op ae 40 km onder
leiding van Bert lful-ders met 15 man lipen en op JO km onder leiding van
Hein van Teeeeling net 13 adspiranten" W" mogen het geheel, met de voor-
treffelfike verzorging onder leiding van Chris Haverkamp, a1s een groot
succes beschouweno De binnenkomstrgeheel anders van op zet dan vor:i-g Jaar,
heeft de heer Hoekstra voor zijn rekening genomenrwelke bij ieder erg in de
smaak is gevallen"
Na enkele weken hebben wij net 1! manrdat waren 1l man minder dan het vorige
je.3.r, deelgenomen aan de Airborne-mars in Oosterbeek. Eoafs gewoorr hebben
wij deze avond verder in Oosterbeek doorgebracht" Op 16 oktober liepon
wr.j de Herfstklourau-ftars met een junioren en sen.,/adsp. groep resp. op
de l-O en 25 krn. Dit was dan a1s slul-ting van ons goed verlopen seizoeno
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H et jaar, dat thans rneer achter ons ligt, is in menig opzicht gunstlger'ge-
weest d.an het voorgaand.e. Het led-ental steeg aanzienli${ en liep geleid"elfuk op
tot 36, hetgeen een toeneming vaR bljna 30 S betekent. fl elaas ware{n niet steeds
a1len besehikbaar voor d.e wedstrtlen, wat zijn oorzaak vond 1n zíekters, blessures
en milltaire d,Íenst.
De commlssj-e werd. d.it jaar gevormd door

ï[. 3n:net de Rochebnrne
J. vatl de Yegte
C. B ogaards
C. Soeser

. K. Dingelhoff
De Eeer I. ifítkamp zag zich irvrrnr militaire dienst genood.zaakt a1s lid" van de
conmi-ssie te bed.anken. Hij werd. opgevolgd. d.oor d.e heer K..Iingelhoff.
0p I februari werd. eetr begin g'emaakt met de indoortrainingr d.ie d.it jaar ond,er
leiding van de heer Korstanje stond.. ïIet aantal ledenl clat zich hierdoor op d.e

aanstae,nde competitie voorbereid.d"e was zeer bevgg6igqr6. Échter ïya'.en de spe-
lers van het eerste team slecht vertegenwoor&igd.
Yia de softball-afd.eling bereikte ons het verzoek van het Arnsterd"amsa T.1.W. om
met een softball- en twee honkbaJ.teane vriead.schappelfuke wed.str§d.en op ons tep
rein te spelen. Door een toevalLige omstandigheid kwam §obur et Velocitas op
dezelfde dag eok naar Nijmegenl zodat een bescheid.en tou:r:ool kon worden gehou-
d.en. De eind.etand. hiervan luid.del 1. T.I.1ï.1 2. fiobur et Velocitas; J. Hazen-
kamp Ii 4. Hazenkamp 1I; 5. T.I.'!?. II. Onze junioren speeld.en eYeneens een wed-
strijd. en etuurd.en d,e Hoburr-jongelen met een 9-1 ned,erlaag terug naar de \Ie1uwe.
0p 24 april werd d.oor het eerste negental deelgenomen aan het 1l.V.S.-tou:rrooi
te éalst. §a een zege op het Belgische 3.8.C. kwa:nen we in d.e finale tegen P.S.Y.
!e laatste eiste d.e eer op en wij kwamen in het bezit van de tweede plijs.
Een week later, n.1. op 30 april en l mej- naraen het 2e en le team d.ee1 aan het
Hayontou:nooi Nijmegen. Een flnaleplaats kon niet bereikt wordenr 4.1 declen d"e

prestatiea van het d.erd.e nogal wat stof opwae.ien t 5-5 tegen Uitsmijters en met
slechts 5-4 werd, van finalist Trekvogels verloren. Hot eerste begon d.1e d.ag aan
d.e competitie en wel met een thuiswed.striid. tegen Hilversum.
0nd.er leiding rran H ans Jung ireeft het d.erd.e team op Hemelvaartsdag d"e naarn van
Ie IÍ azenkamp in Àlmelo hooggehouden tijd"ens een door r{Ji-tsmljterstf georganiseerd-
tourrrooi. Hoewel de laatste plaats ons deal werd.(a]1e wedstrijd,en werden echter
met slechts een of twee punten verschil verloren) kwanen we toch in het bezit van
een prijs. De z.g. stijlprijs werd. door de organiserend.e vereniging unaràem aaïI o11§

d.erd,e toegek*rd., termjl het lid Alfred Rijnberk d.e prfrs voor d"e beste wetper ont-
ving. Yanaf deze plaa.ts een rryoord. va:r de:xk aan deze led-en en in het bizond-er aan
H ane Jung.
1tat Ie Hazenkamp in tournooien d.ikwijl-s beter voor c1e d.ag komt d.an in de competi-
tie bleek op Tweede Pinksterd.ag. Yia.een 3-0 zege op Shel1 en 3-1 op Bloemen-
daal r,verd. de aloude rivaal P§V in d"e finale rnet 9-2 geklopt, zodat d-e L.G.
Yerbeek-bokaal een jaar j.n eigen huie kon blljven.
ïn d.e competi-tle verlipp het ons minder goedl ,ofschoon rise tot aall de helft rog
red,eli$<e kansen had"d.en op een kampioenschap. P§V kraakte ons in d.e retu:srwed-
st:rjd on eigen veld. eo toen ook nog van d.e altijd" lastige tegenstand.er Bl-ue Lions
en d.aarrra vaÉ ïTCÀ1V werd verloren, was het pleit beslecht. Over d.e vÍerde pl"aats
( 13 punten uit L4 wedetrijden) mogen vie, gezien d.e d1verse blossuresr nog zeer
tevred.en zijn.

d"e heren:
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fiet tweed.e negenta-I d.eed. niet ond.er voor het eerste en eindi-gde eveneóès..?p
d.e vierd-e plaats achter 3aseba1l PaJ"B, trekvogels en Robur et Velocitae. VooraJ-
aan het eind" v.s d.e competitie werd er goed. gespeeld en sleehts tervrauwernood

'rerd. van d.e kampioensgegad.igden verlorer!. I{et d.erd.e !Íon al-leen van Trausfo:rta,
d,at zich later eehter uit d.e competitie terug trok. Er rerden duè geen puatea
veroverd., n&&r ïre menenr dat d"e jongeren var ons laagste team in d.eze competÍ-
tie toch veeJ- practísche honkbalkennis verwor.ven hebben. De spelregelkennls
1s echter nog niet al te best. Hopenli;k zaL hie::aa:n in de wintertnaanden de noclige
aaÍrd"acht besteed word.en.
De wed.strijd tt0ud. tegen JongI werd. dit ldeer een gedecideerde overwi-nnlng voor de

oud.jes. HierbÍj dient evenwel opgemerkt te word.enl dat de leeftijdsgrens Yan 25 op

2L iaar was gebracht, daar er anders geen troud. teamft gevormd kon word,en. Op d.e-

zolfd.e dag werd. er een wed-strijct tussen twee veteraan-negentallea gespeeld.l dle
voor d,e omstanders en speleïs zeer aantrekkelfuk was. H oewel regen anders bij
honkbal niei zeer geïrenst is, kwam ze nu goed. ï&tr p8.§1 ït.1. om Eet maken Yan een
slldlug (af of niet gewenst) te vergemakkel$<en en zodoende de hilaritej.t te ver-
hogen. We geloven dan ookn dat een d.ergelfuke reunie rich nog wel eens zal- he:r-
ha1en.
De jaarllkse feestavond, in de Goffert-Boerderlj op 15 oktober betekend.e het eind.
van het honkbalseizoen 1960. Hier werd o.a. de ereknuppel uitgerelkt aan ons Ïid,
Jan Eend.riksen, terwijl drie led.en, t.w' Cor Boeser, Tffim Brunet d-e Hochebrune en
Jaap §to1k een herin::eringsbord ter gelegenheid van hun 10-iarig liduaatschap
YaYr oaze afd.eling ontvingen.
I{ oewel het jaar 1960 i.n vele opzichten bevred,lgend is geweest, rirÈ is er toch rc.
nog wel het een ea ander voor verbetering vatbaar.
De commiseie ziet de toekomst echter met vertrouwen tegeaoet en weet zich gesteund.
d.oor een kern van zeer actÈve led.en.

Iíijmegen, novembor 1960.
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