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Het jaar 7961 is vocr onze vereni ing een goed. jaar getorden. Voora1 het
financiele aspect vertoond.e een zeer gunstip opgl and.e 1ijn, Hiervcor
kornt de penningr:reester "*11e huld-e toer raar naast d.eze verdient het v; erk
der lijsthoud.sters en lijsthoud.ers alle 1of .
fn het Hoofcl.bestuur trad. mevr. Illevius af err vle?d vervi.ngen d.oor de heer
.i. Vonk. De verd.ere samensteling van het iioofd.bestuw bl-eef ongeu'ijzigdl
zod.at d.it nu bestrat uit J. v.il. Plas, voorzitter, F.C. Krol-van Kernpen,
sekret:lresse, C. Bogaards, penningneester, ;i. Vonk, 2e seIc., !i. Brink-
huis, 2e penninrneester, J. }tolk. comraissaris voor zalen, terre j-nen en
materi.iiÀl- en llievr. J. v. Geel-';,ittakamp, Iid., terens belast net d.e sport-
keurin.3.
C, Bo3a,lrCs treeft in voorkornen«le :;evaIl-an op ills vice-voorzitter. Dit r,t'a.s

in 1961 nog aI een6 nod-i:, r,':ant Ce voorzitter r:.oeËt door ziekte nogal eens
verstek l.rten gaan.
Het ntrand.bl-id. verscirijnt elke ineand en zij Cie hiervoor zorgen kont, aLle
hulde toe, speciaal d.e he er en nev.-. v.d. Burg, oie hun tijd. en ruimte
hiervoor spontair.n besehikbaar steldeh. llierdoor u,,orCt het een uit:lave
waar de verenilling trots op k,:n zijn.
De lerlenadrainistr-cj-e v;erd. .gevoerd- doon d.e heer Krol.
Doe d.e vel-e moeilijkhed.en d-ie zich in het clubhuis voorded.en, doe het
volkomen ontbreken v:Ln ned.ewerking v*n de gemeente tot werkelijk bruik-
baar ma.ken van het gebouw, d.oor de onnogelijkheid om een verantuocrde lei-
d.ing vocr he b clubhgis te vi-nden \rraren wij genood.zaakt d-e .lemeente te ver-
zoeken ons v:ïr ons hurcontact te ontheffen.
hij ilxlnen er wel op te kunnen rekenen, Cat higpEtsp^eind-'63 of begin t'ot+

een eind.e za7 komen, zod.at onze verenigin*q d.afi"t'Itëts reer over eon eigen
tref§unt zal kunnen beschikken. Ibel zijn er plarulen om iets d-ergelijks tot stand te brengen bi.jleen eventueel
permanent te betrekken ve1d. r\1 die;r:nen, d.ie ond.anks alle moeilijkhed-en
toch gepoogd. hebben van dit clubhuis nog iets te r:naken zeggen vrij hartelijk
d.ank. Het heeft stellig niet aan '[J gelegen.
fn d.e technische leid.inl+ onzer vereniging d.eerl zi-ca slechts óón wijziging
voor, n.1. het heeng,ran van de heer J, Irangela&rr Voe het vele werk,
dat hij voor d.e Hazenkamp gediean heeft, zeggen u,ij hem hartelijk rLank.
De hierd.oor vrijkomende uren werd"en in ond.erling overleg Coe de and.ere
leid.ers verdeeld-.
I{e.tuurl-ijkw erd- in,lit jubileumju.ar, waa.ri.n wij het ,r-jari.g best.ran van
onze vereni-gin3 herd..rchten een grote uitvoerin3 !pgeven. Oit gebeurde uiter-
aard. in d.e nieur,',e schouv,öurgj en hierbij bleek, d.at !tuij ons nog altijd. in
een grote belangstelling noght verheugen. Dat d.ib gerechtvaardigd is, ble ek
uit d.e bijzonder geslaagde uitvoering v;aar eLke Hazenkamper trots op ki.Àn zi1n
en uíÀarvoor d.e techtàttsche leid.ing anze grote \t,rarCerlng toekomt. Ook bij
verschÍIlende optred.ens naar buiten or&r op koninginned.ag, sloegen wi-j een
uitstekend figuur.
Na enkele jaren v.1n zwaar tobben in d-e toch wel erg aftanse zaal a;rn d.e
Hazenkampse w€gr betrohken we na enige strubbelingen eindelijk d.e zaal aiÀn
d.e Reestraat. Dit is on;Èwtjfeld een grote verbetering, want hierin j.s e1n-
d.elijk eens verant\\roor.rL gymnastiek moiqelijk. Alle lec1en en ook de lelders
d.ie het geduld. hebben opgebracht zo l.:.ng in d.e oude zaal voet te tobben,
onze hartelijl«e dank. Zod.oend.e hebben v.e nu ter beschikking d.e zaal aan
d.e tÀaterstraat, aan de Reestraat en d-e Bij1eveld-singel, Het oefenteruein
was lit jr ar het terrein aan d.e tc1r,r.1naras\reg. Hiervan hebben de honkbaLlers
t;erkelijk een keuri-g honkbalterrein weten te maken, a1 bleef er voor d.e
voetbal-lers slecnts een mlnimrua a.an ruinte over. ^ IHet led.ental bed-roeg irrx*qs jan. 1961-956 en in dec. 796f i- tfl,
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Van d'e aflelin3en tr1s in het kader van de Hazenkamp hun sport beoefenen,
kunnen wij het vol{ende nelCen.

ftÉrnl&Drlx Qymnastiek. Voor deze afd.eling it,as het een geslaagC jaar. Er werd
Gn.ÏirstéTeffivoeringl]egevenenopenthousiastewijzewerd.een3rote
aktie op touv,' ;ezet om een lang gekoesterrLe v:eosl eoo lange mat nu ein-
d.eli jk in vervulling; te doen SÍi.ln. Doord.at ook d.e andere af d-e1i-ngen hler
op hun u'ijze aan d.eelnilmen werd deze glazenaktie een dusdanÍg sulrtes
d.at niet e.lleen,L e l:nge rnirt in het verschiet kv',€un, maar dat ook voe d.e
and.ere :f d.elingen erw eI lets op over zal:schiebn. Hela.ls hadden de tur-
ners d.6 pech, dat hun leid.er d.e heer Kaaks wegens een ernstige b enbreuk
eni.ge tijd op non-actieÍ moest. Toch ble ef C e turna-Íd.eling een flinke
roate van vooruitfang vertonen in hun prestaties. Doa Sebrek aan bel-ang-
stellihg ve::d.ween echter het glroepje heren-turnerso

Honkbal. Het grote §ebeuren in dez,e af,1eling \rr,'&s n.ituui.ilk hun promotie
nFrne eerste klas. IIet uasXviel een feest, ,.lair.r in 'msterclam en v;ij !ien-
sen natuurlijk ons eerste veel sukkes in d.eze zu,are stijd die hen wacht.
Ook de and.ere negentallen deden op uitstekend.e v,iijze wat van hen werd ver-
wacht. Doc har,C v'erken slalp:d--n vooral de oud-eren leden d.ezer afd.eling
er in keurige nieuv,'e un

Badmi-nton.

u -- t -',) lliseren.
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Voor d.e eerste keer speelcle men een officiele competitie van de Ned..
Bad.nintonbonC. €o reed.s het eerste jaar het beste werd het ee::ste team
kampioeÍr v.r.rr haar klasse en promoveerCe nëiar e en hogere af,leling. Hier-
uit blijkt toch.iel, Cat d-ez,e ..it d-elinl sprlngl-evend. is en over uib ste-
kende krachten beschi.kt"

Daar de Overige at'delin en ond.anks herhaald. verzoek verzuimd.en een
jaarverslag over hun aktiviteiten in te sturen moeten we ons tot enkele
algemene opmerkj-ngen beperlcen.
Be afd.elina rol-schaatsen 3a.f in het kad-er ran ons }}-jarig bestaan een
shov; ten bàste, d.ie werkelijk klon{< als een kl-ok. -ei 

à:-e àeer beslist +votr herh:rling vatbarar is.Jen -i.iv^udigin- v.rn enlcele le,Cen bracht een uit]
BÈeheren v:n d.e trfCeli-nll h:nd.bo} d.e,Cen het d.it jaar veel beter d.an de '

dames. DiÈ is wel verbazin;'wekkenC, want meestal was het an.lerson&.
Van d-e ar'd.e1ic3: trrmpoline n-rmen 4 led.en d.eel aan Eet d.iplomalsprin3en
te ,\mersfoort, ] led.en slieagden.glansrijk. Voor aI op koninginned.ag
sloeg d-eze aid.el1na weer eenkgoeC fi3uur terwijl zii ook op d.e uitvoering
uitstekend. voor de d..r;t kt'amen. l-4t-{
De wand.elaars vertegenwoord-igd-en ons weeÈ u:#etrlrcnd. tijdens d.e 4-d-aàSSBo
en d.e voetbalafd.elin,l maalcb zich nog steeds vercLienstelijk voor d.e sport-
toto en voor d.e oude mrnnen die zij eenut..r.al per u'eek een midd.ag i-n c1e

wei I.;.ten d.raven. Ook d.it jaar tyrkd. \t'eer een aanta1 feden orderscheiden
wegens l.rngj:rrig liCn,:.atschap of we3elts bij zondere verd.iensten.
al- met aI was het jubileuraj"r:r voor onze vereniging bestist een goed jaar.

,/y stehend.e afv,,isselinq tussen d.e nurcrers v.rn Ce uif,voerin;-1.
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