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J.parverslag- 1?6S
Het is voor de eecretarls de laatste jaren dankbaar werk een jaar-
verslag sapen te stel3-en, omdat onae afdeling noga.L eens \roor ver-
rassingen zotgt,
Z,o is 1963 voor ons een suceesvoL jaar geweeetr l&aar alvorens dit
verder op schrift te ste}len, moeten eerst enkele - droge - feiten
aan het arehlef worden toevertrouwd.
Deze aijnl
§qgenstàll1ng corïmissie: Ioor het bedanken va,n de heren Boeserr_ 3o-

commissie met drie ni euwe f 3ffi*-.:"-:;ËË;**ï*:ffiï;:ïi"r:t;Ël*ffi "-ring van ? maart 1963 word.en 1n deze vacatures gekozen de heren
F, vaÍr Halr J. Hendriksen en ft. YBíl Ëaay.
ne funeties worden als volgt verd.eel-dl
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\- §e seheidende bestuursleden
de opriohting in het bestuur
lld va,n de honkbal.afdeling.
Het 1edenta.1 vertoont ten opzichte vart L962
Wel meldden zi.clt enige juni-oren, die aarr een
petltle konden deelnemen.
§oortieve p-restaties; Het eerste negental begon de competitie met een

tegen !{fCHaar}es.. foen ook de tweede wedstrijd,
111 tegen H.C.A.W.rverloren gÍng, zag het er alles behalve hoopvol uit,
&elukkig keerd.e het getij en volgden er twee overwinningenr maar op
de helft varr de coupetttÍe stonden we sleehts op de gedeeld.e vijfde
plaate. De tweede helft kwamen we veel beter door en nu won het eerste
5 ;à de 7 wedstrijd,en, vold"oende om de derde plaats öefinitief te be-

!- zetten. Door het opheffen ven de overgangskl&sse geeft dgze plaats het
recht op spelen van promotiewedstriiden naar de eerete klasse. De
thuisweOstrt;d te6en 2e klassekampioen Ï.,aakkwartier leverde een 16-5

\- zege op. Ook-de wèastrt;* tegen H.C.Ï.I.W. brachten we Éet een goed
etnA en met 6-3 werden de Amsterdapmers geklopt. Fromotie naar de
EER§IË KÏrÀ§§E. ]ïie had dit enkele jaren ge]eden durven dromen? Zolets
moet gevlerd worden en dus kwamen $re na de reis naar Àrosterdan in de
Goff eit Soerderij bijeen om d.e promotle te vieren. IÉerkwaardig genoeg
viel deze avond erg tegen en va.n een feest was ndlwelijks sprake.
Volgens insiders 11gt de oorzaak hierin, dat we el as.Ï1 dergei:ijke. suc-
cessen gewend. z:-Jn àeraakt en en nlet koud of ïilrafln onder worden. !e
honkbafëfAefing moe{ dan wel oppassen, dat hij niet naast zttL selioenera
6aat lopen. fets meer vreugde hadden we hier toeh wel verwacht'
Èet tweéde negental-, ingedeeld in de derde klasse, heeft een voortref-
f eliïffi6ïzoen aahtèr de rug. Segonnen werd met een ö-3 overwinling op
F.§.Y. ÏÏ en hoewel later onnodig met ?-6 van 0'S.0.§. werd verloreR,
bleef ons tweede tot op driekwart van de competltie volop in de runnlng.
Ïe thuiswedstrijd tegen Ï.§.Y. 1I gÍng verloren en daarmee/ was het
p1elt vrijwel 1n het voordeel van de Ëindhovensren besleeht. Niettemin
iezetten ónze reserves aarl het elnd varl de eorapetÍtie de zeer eervolle
gedeelde tweed.e pI.aats.
Ëet derde teamr óat voor eelt groot gedeelte uLt ueer jeugdige spelers
best§ffi-werd kar,pioen van de- af deling À ln Fayol Ooet. In een bizon-
der spónende besl"issingswedstrljd tegen- de kamploen lran afdeling 3
werd iÀ Afselo na verleÀglng met 2-1 verloren van Uitsmijters. Ie laat-
sten ryerd.eR kampioen van-rayon 0ost( en promoveerden dlto$atisch naar
àe fandelijke dèrde klasse. Een fe).lcitatie voor ons derde ma& hier
niet orrruràeid bLiJven, seker oadat het ée eerste keer is, dat dit
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Boeser en Srunet de Eochebrune, die varraf
zitting hadden, worden benoemd tot ere-

bijna geen veranderi-ng.
bescheiden juniorencom-



teara een dergelijk resultaat behaalt.
ne junioren stelden ons evenmía teleur. ilIet Robur et Selocitas enferrlers speelden zLJn een hele coapetitie, die ln tournoolvoru in
de plaatsea Àpeldoorn, Enschede en Hijmegen Ererd gehouden. In Apel-
doorn en Ï{i.-jmegen werden onue jongens eerste, in Èrschede tweedË enÍn de eindklassering namen ze eb§neens de eerste plaats in. De eerste
;eugdk?nFioen 1n Eayon 0ost heet 'fDe Hazenk€rrn{r§.Profieiat, jongens.-. . . ehrlardon, ïriefrï1eírr

ï*s" -kampioenen-r_ één gepronoveerd team en é6n negental op een gedeelde
tweede plaats, uniek in onze nog zo .korte geschiédenls.
Àls eoaehes traden opr

voor het eerste teamr C. Sogaards
voor het tweede teamt .3, van Ha-l
voor het derde teap. ; j-edereen ( en dit

anderd

Het honkba-].seisoen aan de drÀlparassieg is ook vrij gunstig verlopen
, r ten aaltzíen van de entree- en limonadeverkoop, hetgéen in het velslagv varl de penaj-ngmeester tot uiting komt, Yoor het koàende sÈÍzoen wordt

ne junioren werden getraind
speelden zti ond.er J-eidingjen, Ieze here, op wie wij
dank hiervoor.

hlerbiJ op ieders nedewerking gerekend.
De jaarli.jkse feestavond, ditnaal in Hotel
slaagd, &1 lieten vee1. leden verstek gaan.
d.e ere-knuppel ultgereikt aan de heer C. Eo

moet nu toch eens ver-
worden)

door tr', van Hal en biJ uitwedstrijden
varl eoach-ehauff eur C. Boeser en I. CompaÍr-
nimmer vergeefs een beroep doen, nog gaarne

trle Roemertr, is ueer ge-
fijdens deze avond werd
aard§, nlet a11een om zljn
Yoor zljn niet aflatendverdiensten bij het eerste teanl rnaar vooral

enthousiesae en werklust.
Aan het eip-d varr het i aar werd een begln gemaakt met het werken 1roornleuwe honkbslpakken, waarover in een-vol§end jaarverslag, iaar yrij-
§open, gunetige beniehten mogen volgenr .,

In het ver,sLaejpar ls $rel- bewezen, dpt door een goede eanenwerklngr
zo niet *rl:"i.4* toeh we1 zeer íeel is te bereïken. Eàn verdere-[groe1
varr onze afdeling -gaat veeJ-- energi.e van. ons vragen en v/e zullen hlërbiJ

(- g:-feryaa{.een lturraie moeten.helpeÀ..§pealaal is óns oog gericht op öe
ieug-dr die, a,ls we-strahs in het dichtbevolkte Hatert-s§elen, in*groteggtale në,er anze afdeling to,e za:. stromen, Hi-ervoor z:-jh, 1edàn noöig,

U +ie. hun.kennis_-op deze jongeren willen overbrergea, waàrdoor een goëóe
toekomst voor HazenkapF-honkbal veraekerd irr wóÉdt.lraten ïtre ons voor L964 een doel stellen ën a1len er naar styeven ditte bereiken. Iit doel zal dan zljn: het inschrijven van het eestlgsterid.

}Ïi-jmegear 2 januart l.964.


