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JÀÀBï/i iltic 1965.

llet jaar 196, is voor d.e vereniging een iaar net
ups en d.onrns geuieest.
göt financielJ aspect liet zích, med-e d.oor het beleid.
van d.e penningueester en het vierk van d.e lljsthoud-

I

I

sters niet ongunsti3 aanzien.
fn d.e samenstól1ingi. van het hoord.bestuur d.eed. zích

slechts óón wijziging voor. Bij d.e laatste pelioC.ieke bestuursverkiezilg
steld-e d.e freer"Èo[r,r.ias zi jn fànctie a1s peinirgmeester beschikbaar. Zijn
werk werd. o-rorgenölren Coor d.e heer Vonk, teru;ijl de heer Kosstanje als
vice-voorzi-tter het bestuur k\','au versterken.
Het maand.blad. bleef geregeld. elke naand. verschljnen en zii d.ie hiervoor
verantwoord-eliik z:-Jn kom.t all-e huld.e toe.
De led.enadminiétratie vr'erd. g:evoerd" d.oor d.e heer I1.J. ifuol. ilet led.ental
bed.roeg in jan. 196, 87O en i-n d.ec. 1965 791.
W:-fU 

-nïaart"vuerd in-d.e ,ltadèschouyrburg net groot- succes een uitvoering
gegeven, ïr/aaraan ook d.e afd.. frarnpoline en Eolschaatsen megv{erkten.
Íelens írqr"Ë Dan d.e vereni-ging op koninglnned.ag vrreer d"eeL aan d.e zo 1an8-
za:rerhand. g616a1 trad.itioneèl- gewcr,J.en gymn;rstiekd.enonstratie.
fn d.e techni-sche leiclirrg d.eed z:-cin éón r,rrijziging v99rr-n:1. het heengaan
van d.e heer Korstanje. 4ZiZ jaar is hij een toegewijd. leider van d.e BIn-
nastiekafdeling geuóest en wi; zagen hèm d.an ook nod.e vertrekken. De hier-
d.oor vrijgekomen uren werd.en overgenorflen d.oor d.e heren Buchel en du lttaine.
fn uovemÉór vcnd. een gesprek plaats tussen enkele bestuursled.en van d.e

.{"i..},[.V.J, d.e heren commiséarisÉen en het hoof d.bestuur van De Hazenkarap,
i.v.!1. óen nieui,v te volgen beleid. t. o.v. d.e onderar'Celinger. j1'r zullen
het komeld.e jaar echter nog v,re1 enkele ve::gatleringen rnet d.e comrulssies
uioeten pI-:.atsrr1n,C.en, voor een er. and.er is gerealiseerd..
ft> v,,oens,1ag 1 àec. s.erd voor d.e kleut jrs weer een St. i{icolaasfeest ge-
olganiseerà. Ditmaal vieer als vanoud.s in Ce zaal van d.e Ds. Creutzberg-
school.
ï,ij bleven Ce beschitcking houd.en over l oefenzalen, t.v.I. d-e zaàilie.:'an
Bij]-eve1d.s1nge1,ffixxReestraatenirÏaterstraat.Ind.e1aatstezaa].
weid geclurend.e Ce lierstvakantie een begin getiaakt rriet het ieggen van ee]l
nieuue vl-oer.
Het oefenterrein rn,as d.it jaar $reeï'aan d-e Ct.i1marasv,Ie8, beitalve voor d-e

u.r'O"lir.g Honkbal, die huuiCer ''r:erC ven het nieuwe John.F'. itenneÖy honk-
baLstad.ion aan 1e I{atertseweg.
De pl-.annen om te kornen tot dà bouw van een nieur,:,'treLlpunt bii d.e veld'en
in ilatert levon nog steed.s. Jr v;erd. een conmissj-e gevormd. met het d.oel
d.eze bour.plannen uiteind.elijr te verl,riezenlijkerr. Op Ce laatstgehouCen
led-enrrerEà*ering in oecenber kon aan,Le leden d-e tekening iilervoop \r,lor-
clen getoond-.
Er uërOen d.it jaariï led.en ond-erscneirlen welien.s veeljarig 1id-nalLscha.p
der vereni-g.i 1ig.
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Van d-e iil'd.eling"en d-ie in het ka,ler van i)e i{azenkamp
-t1un sport beoefenen kunnen viij het volgend.e r;elcler:.

;fd. Gynn3-stiek. Iïoogtei:unt van het afgelopen jaar
\ïas voor deze at'deling de ;rote uitvoering in d.e
stad.sschour"|s1'g. Deze uicchten vre v;el tot een ban d.e
besten r"ekenen. Vocr een goed.bezette zaal v;erd.en
d-e Civerse rurifl€rs vlot en met veel aninro gebracirt.
en het 6eheel- heeft ook br-g niet-,:iazenkanpers een

z,eeT goed.e indruk achter'í:elaten. Op Ceze arronrl rroesten rr;e helaas af-
scheid. neluen van de ]reer r.I'.crstahje. 12r'2 jaar was hij als l-eiCer
aan de aÍ-delin;, ''rerborrclen. .troowel zijn opvölgers irun best d.ed.en en en-
thousiast begonnen rno6t het logrsch.ervri;ze de eerste tijd aan beicie
k;inten v:e1 even wenrien. Eeid-e l:"eren waren echter gau\il ingeburgerci en
clairrrle d.raaióe d-e zaak ,.;eer.
fn juni nan d.e tr.lrnardeling d.eel a,an d--- sportriÍtwl,seéfuiUq Nijraegen-
Arnhem, rvaarbij d.e -rrnhenulers met d.e overwinning gL:rgen stri-jken.
Eind. van het jaar mochten wij d.e heer Ka,aks vveer opnieur,'t lvc+l"Koru heten
en cp n2 Cec. trok hij raet de turnafd.eling niLer d.e kringkampioetuscnap-
pen am van Ce i[.V.T. in Zutfen. .,il]e Ceelneerristers behaald.en -tret Ci-ploila 2e graad., i:arbj-j ltevrour.,'vao -iaay kans zag d-e ]e pla3ts te ver-
overen.
Op d.e ledenvergaCering in d.ece,rber vrerd. net voe stel tot een kleine
contributieverhogin.l voor cie,Í',1. gymnJstier aa.ngenotiten.

-fd.. Ílonkbei.

De n,atiEe prestaties van.lret '\e negental d.rukten d.it jaar hun stetrpel ophet wel en \ffee van d.e hànlcbalaiceling. ilet 2e en Je tean clra.iiden re-
d.ei-iJ-k. Jn cle sairers te11in3 van Ce cornnlssie voncl éen lvijziging plaarts,
.De heer van 1{a1 traC a.r en c1e iLee.r }Iendrikse}r 'ir. nar.ri zijn pla;rts in.Iiet anntal leCen bed-roeg 4$ v,a:.rvan t junioreï1. Dit jaar kon ook het
1e tean in nieui i;enue lïeSSsE gesb oken.
Dit seizoen vrerc net p'sffÉte-?r honl<b-rlrIvel-c1 zlj het no;; niet o frlcieel,lll.t selzoen rverd. het xmrfÉts:ts honlrb-:.tvel-c1 zlj het no;; niet o fr
met het 5e tournool orr d.e l.G, Verbeekboks.al in georuik genolrten.
i{azenkarrp ging d.it jaar.met d.e 2e prijs strijken en d"e bókaa1 ging
vocr Ce 2e a.chtereenvolgenoe rrraaL naar Haarlem-Nlehols.
Àan d.e vocrlivon'J van het tournooi rryerd- een propagrrnd-aauond. vocr d.e
Jeugd georg-rniseerd., va3-rrra pln. 17 jon3eren ztcn vocr d.e irainirgs-
avontlen opg,tven.
I:.i,Lioelo behaald.e net llazenkariipteam op tret tournooi om d.e Dr. Druyf-
v,:1sselKnuppel d.e 2e pleats. Het jeugdtearn nari d-eeL aan het H.C.T.f."*-
slotbournooi in ,rmsterd-an en behaald.e d-aar Ce 2e prljs.
De eompetrtieresult .ten $'aren zo,:.1s reed.s vermeld. rlatig, ,fti hierin ver-
beteri:rr,i. te DrenBen hebben Bestuur, technische conmissie en coacnes d.e
rrooïoe::: bij ellcaar gestoken net het o-oel Ce ond.erlinge sainenv,Jerking te
verbeteren. Laten we hopen, clat d.eae contacten j-n 1966 hun vruchten
zul-l-en Jr tr'i'erpon.
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iifd.. Voetb-,.1.

De rit'de1in,3: voetbal bel-eerde een beter selzoen d.an
d.e J..ra.'bstc jaren net geva.l- is Je$ieest.Het alLntal beschikbar:e spelers rvas r,'.tit ruii.rier en
verneugjenC 1\,as, d-at ook onLer de iets jongere led.en
belanrl,'st e1}1ng voor deze ardelin.: bestonC.
Er t'eró met entlrouslasme :jespeeld en zoal s gebruike-
iijk was d.e 1,-est in deze arcleling brjzcn.Jer prettig,

,Eerr aLLeszins eervolle plaats in o.e cornpetitie wer.f, i;eiei.kt.
voor:zitter I.I,'às de -r}Èer I{ee-ling;. Jen extru irioord vdn ïie.lrcterlng is
zeker op atn p1a.:.ts voor dttr. Th.ornas, clie d.oor zijn voort<i.urenóe
zorg vocr ce ard.eiin,j o.lles op rolletjes d.eed- verlopen. OoK zijn vrerk
voor d.e sporttoto, Cie eeïr r,el-kome au.nvull.ir]g rrorrot voor d-e kas d.er
vereniglng, oient i-ret ere te ï,orden ver:me.l_C.
Jar"inere d-aU d.e unito::miteit fu: de Kleöing nog.r1 lets te v,'ensen over-
1iet. let r1,rd.r eens oP, leden, U ve::tegerrii'oord.igt ook in cl1t opzicht
IJw vereniEin3 ïiacr buiten.

"\fd.. Tranpoline.

Dit ja,rr kon oe ietd.elj-ng de zaal- 3.&t rie P"eestraat aLs oetenzaal in
gebruik nemen, )ien grote verbeterÍng ous. iliecle nierd.oor tÍ4s er vooeal
d.it jaar een grote toeloop'ry.,s:. nieuv',,e led.en ult Ce iniijk.ilatert.
Er wero. e-en conti.rctmid.dag vocr d.e oirCers georganiseerd., dle grcte be-
langstellinl; trok. Lle ard-e1in5' h"{b weel met succes ceelgenómen aao d.e
d.enonstratie op .tconinginneda:i en natuurlijk oox meCev'ierking verleend aan
d-e uitvoerine; in d.e scn. ouÍ:,burg.
fn d-e toeiconst zel cte nui<1rge t\,\ieelloofoige tero.i-ng uif breid.in3 benoe-
veno De ptannen friervoor ziSn reed.s 3evor,Cerd_,
Het oumtal leoen bed.roeg in okt. 196, 50.
Het konend.e jaa:r hoopt d.e afdeling; een proef te nemen met ond.erlinge
ued.striJclen terl'a 31 ook aandacht zal ï,oroen besteed. aan d.e verschillen-
oe d-iplomats voor trampotine spröngen.
fr aàJ ve€1 en nard.;3ev,'erkt moeten worden, mdcr.r met d.eze lecien en deze
ouders op d.e aclrtergrond. zijn a1le f,:ctoren aa.n-vïezig.

Hand.ba1.
It, aÏiran<i.bal- alsrned.e d.e vel<lhand.balcompetitie hebben e en noruaal
verloop gehad.. Beid"e elftallen hebben hun plaatsen weten te behouden
Ook werd.en enige vriend.sch.rppelijke wedstrijden ge si»e1d..
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De d.anes staatten in d.e competitle 65/A6 rrlet
slechts 11 speelsters. Deze sif,uatie duurd.e ge-
lukkig maar kort.
Helaas ziet het errr tegen het eind. van 1965
ni-et ru.ar uit, d.at d.e d-ames zicn' Ín hun af Celing
v. veld.hand.bal zul-len kunnen hand.haven.

Over het eLnd.resultaat valt nog niets te voorspellen.
De bokaal voor het meestverdienstelijk lid was d"it jaar voor me§. [.
Bultnk. De heer L:.ngerd.ijk ontvinB eveneens een stoff elijk blijk van
waard.ering.
De financien van d.e afd.eling dwin.gen tot bezulnigirrg.
Deo nd.erlinge samcnwerking ruas steed.s goed- te noemen. Een woord- ven dank
aan allea d.ie zl-cr.. j-n welke vorm ook voor d.e handbalafdeling hebben
ingezet is zeker op zijn plaats.


