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JAARVERSLAG 1 967

ïn1e j- <LLrtg.
Het honkbal jaar 1967 za! ons bijblijven aIs eer] jaar zonder hr:ogte-
punten of het zol] ons jaarli jks toernooi noeten zi7n, da b niei; in de

laa.ts-ïe p1.aa.ts door fraaie ïíeeïsonstandigheden zolrel in crganisabo-
riseh a1s in sporbief opzicht een C.oorslaand succes werd,.

Dieptepunten 1re.ren er Cit j aar we1 I Zo degradeerde ons tweed.e negen-
tal na oen onafgebroken.rierjarig verblijf i-n de landelijke corrpeii'bie
naar de ec:.ste klasse van rayon het 0osten en daa1d.e ons l-eden'bal
voor het eeist sind.s lange tiid bened.en de 40.
Voorda.t wij echter de voornaanste gebeurtenissen van het afgeJ-open
jaar d-e revue laten passeren star'cen'irij dit verslag zoals Sebruille-
1r jk net Ce sanenstelli-ng vetn d,e cornnissie.
Bestuq-r
0oft hct af gelopen jaar d.eden zich in het honkbalbestuu:' ïIe;r 3i1r[]Ll
mutaties vcoï. lti j neaoreren nog eve n, dat de heer Ïlendritrr-scn Sr'.
reed.s vbèr dc naja.arsvergade;'ing i 966 d.e wens te kennen hacl gegcvÈn
a1s voorrj.ttcr van de honkbaiafcleling af te treden.
Aangezien voot: d.eze vakature gecn geschikte handida';en naar Í,rci'en

l.raren geitci::enn we rd. nog ti j,1 r:ns bedce ld-e verp;adering een cci;lm-l slrle
benocnd., bestaand.e uit c1 e hcren C,Boeser, C.BOgaards cn J"v,an,l"e
Vegr,'e, me -ï als taelk het zceken van cer!, geschikte kand.irlaat -,'oo:: l:e .i.

\rcorzitterschap" Deze conrni-ssie k'.tam neCio januari met ccn v-r:c.rc1;-rch'r;
d.och tijdens een. oriënterend gcsprek d.at r+ij net betrcklierre noch'bcn
hebbe n, lrwanen enige vooï hct bestuur onve rwachte principiJJ-r: Í.1 b:IiiJ*
punten naar vorcn (aez* s'uernrlpunten l'rarcn de comnissic irï.1 'bckc::iC,

naar ach-leraf b1r:ek) dio voor ons na uitvoerig intern beragd unlnicm
onaanvaardbaa.r 'bleken, zodat van deze kandidatuur uit 'icri ool',p'"rrrt
rran toekcns bii.-e vruchtb:rrc sanenlierl:ing gccn gebrui!: kon trorden ii"e*
maal:t - Di t besiu:it werd &an bct::ok]<enc--1 onder dankzegr{ir.,; vco-' -le
aangeboden aiens-ben - schri-ftetijk ,r, ffiL d.o trcoanissie vait g;oeCc

diensten" tcleÍ'cnisch medegcdeeld.Daa:'op werden de fu-nctie:: o:ide::
d.e zj-ttcnde 'resi;uur,sl-eden ve::clec1d. Inplaats v&n de heer I{end":Íi:serr
zou nu «Le hcc: van Raay het voorziiterschap bel<1cden. Dc lr.t:e,,'1lc:rge='s
wcrd. tij.Jeins d.e rioorjaarsvcrgaderi-ng in het bestuur gekozen e::, be-
Ias'b uct hc-i; pcnningmec:te.'rschap,
In dc vacabu::e van d.e hc<:r vi.,'r Za<>st, die tijd.cns dc l:rjaar.1 Yoï'g;',àe-
ring af i;::'a.1" t;'cr:d. op voordracht van d.e heer C . Bogaariis d,c -i':;c.:'
Th "Wc 1 li.rik bc.noend. .

Ein,J 'tg5-i za3 hct'restuur Dr a-'l-tlus uit:
Voolzittcr:'i'h,hIeIl inl:
Sec::etaris: Ii.lingelhoÍf
Pcnningneester: : 1í" Ecngers
Wedstrijd.sccrei;a:is : B "Castelci jn
Lid : §. " 

-.':;"ir. ïlaa].
l,lij hopc: ,ia'; ,i-n nezc sArlcï]s','c11ing t1 c stabiliteit in ircr cJl;r;Lr rs-
coil-cgc r-s -i'eru.ggclri:erd. 

"
Tcnstotte níj nog gcme:roïeetrC, da'u aankoop en behet':r van c)n:- '-iri.i
spcl-n.rtcr-l.aa1 (worr) lij ons lic'- J"Iicnd.riksen in vcrtroir-wie iraiid.en

Jred-q:t.
i1e': ila.nial l<:i.l.cn bcrlroeg ln hei rr..ïslrgjaar 7B (tgOS: 4'7)-'i'):r.:iri-t..;c

-vri j op de Lliilrl-ranglijs i; tLe 5)c pJ-aiLts (tgeA: 64) innc-r,ren.
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Vriendsehappeli.ike wedstri.iden cn toernooicn.
Na de gcbruikelijke indoortraining kwam ons ccrste negental op
2e paasdag als voorbereiding op de competitie in het veld tegen d.e

Amstcrdamsc derdeklasser Thor [wins. Bij ecn 4-J stand in de 4e
inning werd d.e wed.strijd. wegens abominabel stechte weersomstandig-
heden gestaakt
Bij ons jaarlijkse toernooi op 15 en 16 april waren d.e weergoden
ons aanzienlijk gunstiger gezind. De ccrste prijs, de J.van der
Plasbokaal (beschikbaar gesteld door de he1a,:-rs in iret verslagjaar
overleden oud-IÍazenkanpvoorzitter J.van d.er ?1as) ging naar Haarlem
NicoIs, dat achtereenvolgcns won van d.e Hazeniramp (g-O), het in d.eze
tocrnooicn-rceks vorrassend sterk debuterende De Vclenwijckers (i-t)
en H.C.K. (+-t). ou tweede prijs ging naar de Volenr.rijckers, dat
overwinningen behaalde op H.C.K .0-e) ", De, I{azerrkamp (Z-O) , en dus
alLeen in de ltricols zi jn meerd.ere moest erkonnen. Ic derd.e en vi-erde
plaats waren resp, voor H.C.K. (+4 overwinning op De Hazenkamp) en
de organiserend.e vereniging.
}»ir §uccesvol was onze vertegenwoordiging bij hct altijd gezellige
en uitstekend georganisecrd.e toernooi van d.e Uitsmijters te A1me1o,
dat telken jare op Henel-vaartsdag pliiatsvind-t "
Sinds 1 95O, het jaar waarin wi j voor het eersl,- a:rn dit toernooi d eel-
namen, hadden wij het nooit verder gebracht cian e en tweed.e plaatsi,
fn het verslagjaar werd. op ovcrtuigend.e wijze m9'b dcze traditie_ ge-
broken en kwarn na overwinningen op Ruimt. ( i t -t ) Terriers (t t -O) ,
Trekvogels (+-21 en Uitsmijters (l-Z) de Dr.Druyff-ruisselknuppel
voor een jaar in ons bezit
Een opuerkelijke gebeurtenis vornde, na ecn 'rgenerale repetitie't op
10 julir op 26 augustus een ïÍedstrijd tussen d.e Hazenkamp-veteranen
en een team bestaande uit aktieve honkballers boven de 25 jaar;
Na een op initiatief van ons erelid J.van cle Vegbe georganiseerde
en z<^er geslaagd.e veteranen-softballredstrijd';rad-en d.e"Hazy-Old-Soxn
aa.n tegen ttHazenkamp-25n i ee\n tearn van ilog ak Li-e ve spelers boven
25 jaar. Na ee'n zee.T geanimeerde stri jd, waalin ie 25-ers met 16-7
zegevierden, gin,gen er tijdens een gezellig salreirzijn Civerse stemmen
opr d.ie om een herhaling van een dergelijk fes-rij:r vrcegen, zodat
hiermede een trad.itie schijnt te zLjn gebo:'cn.

C ompeÍi ti eresultaten .
De resultaten van het eerste negental geven coïi cpmerkefijk verschil
tussen de eerste en tweede coapetitiehelfi ie:r:Len.0ns eerste team
boekte in <1i"e eerste helf t slechts édn overi^; inni-lg( in len Herag werd.
met 8-2 tegen Laagkwartier gezegevierd)en bezette begi.n juni een
zorgelijke Iaatste plaats.
De tweed e helf t van de conpetitie bracht óér. geli- jkspeL (5-5 tegen
D onar) , d.rie ned^erlagen en vier achtereenvolgenrle o-.'e :winningen.
Door deze resultaten eind.igd.e'ons ee'rste te,an teza:r,rn met Donar op
de ged.eelde vierde en vi jfd.e plaats.
Het twee.de team kon het dit jaar in de re:ierí.vc1;ueede Jrlasse niet
bolwerken en daErId.e af naar d.e 1e klasse van l-a;'.on IIet 0osten.
Als oarzaken kunnen worden genoemd:
het ongunstige competitieprogramma waard.oor 1i ,;.an cle 14 wedstriJden
van eerste en tweed.e tearn sarnenvielen, de ir. 1?57 ingevoerde ver-
sterkte d.egradatie(waarbÍj de twee larrgsige:lrr .;,i;e c.lubs degradeer-
den) en het verninderde tredenbestand
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Dit laatste feit lrerd ons z<.rIfs bij een van dc 1e,:tste uitwed.strij-
d en ( tug"n het H'raglsc Stori:s ) f rrt,,,nt, toen í,j..]n de cornpetitielc'id.er
voor het ciJrst in onze 17-jarigo geschit-.d.enis noest worden mcde-
gedecld, d.,rt Dc IIazenk,"rnp 2 nict 1:on opl:omen bi j gebrek ean spelers.
Dat hi,-'rbíj enige lerLen een treffend gebrek iraÍi elenunt,rire beleefd-
heid en sportiviteit denonstreerd.en d.oor zonder kennisgeving weg
tc. blijven, hc'bben wil rli:ïiLr niet:)írn tLc grrote K.li.H.B.-ir1o}: ge-
h:lngen !

Het c1errle team d.:::llride goeri r,1o(r i-n d.e 2e kle,sse Rarron 0ost en had
1:rngc tiid e(in uitstclteind uitzicht op het :ifdelingslil.npioenschap.
Dc iliusies uerden echtorilr<:.:c1 voïstoord. d.oor ecn in de tueed.e-
conpetitiehclft sterll spelcnd B:rsebt11 Pals 2 rlsned.c Gelderlnnd
Ya.ni;ees, d"ie beid.c ons cl erclc tcan rgevoeligr: ncderli:gen toebra-ehten.
0ok het onl:cgelnltige corxpíititiev{}r1oop, r.r:r'ira&ï1 de competitie-
leider iets, n.r.o,r sonnigc oïg:;nisiLtor j-sch zvrakkc verr:nigingen a1les
k unne n cl oen, deccl af ltrcul: :i;rn d.e, 'rwinning nood" van d.it negental-,
dlt d.esonder.nks d.o conpetitie'net oen frrr.ie derrle pl-iLats besloot.
t eiSi!§.
A.'in het eind"c vnn scizoen 1967 we::c1 tijdcns e.jn buitenge!Íone be-
stttrrrsverg:'"c1 cring :ran de heer C. Bogaitrd s onder .opgilve va.n red.onen
rned,egedc:c1d, dat net ing;rng vrn 1968 de hw-eï G.Francissen tot coach
van het r:crs te negental zoll \tt orclen bcnoencl .
Aan d.c Ieclen r,rerd dit br-.sIuit schriftelÍjli raedeged.ccld.
lIij wi-11en niet nalaten nog L,(.:ns te verne-Lden, det d.Ít unaniene
beslr-rit nl langd"urigc overvíc.gingen is genorren, niet in d.e Lar.tste
plaa.ts .wegcns d e grote ill-gemene vcrdiensten vfl-n de hecr Bogl'rrds
voor de hon]:balafcle3-ing. lIij hebben het 11,rn ool: op prijs gesteld.
d.at de hecr Bog:r,:;.rdÍi n:1 I:ennisnL-míng v.tln d.eze voor her,r onprettige
med.edcling onze lfdeling als a}:tief spr,,1cr ztl blijven steunen.
Ïiij wensen de hecr Frlncissen van rriens capilciteiten wij over--
tuÍgd zi jn - in zi jn nicuwe en zwnïe rtbetrekl:ing" aIlc succes tog.
Bij het tweede te:rr,r trld d.e heer I'.viin Hal e1s coaeh oPr teruijl
het derdc negental lrecleron oncler 1t-.iding stond van de heor A.Bosman.

Besluit,
Gaarne hoop iI:, det de gebcurtenissen uit het honkbaljaar 1967 in
bovenstr"andc regels c1 e aand:rcht heb'br:n gehregen die zíi verdienden.
Iïet was zo,'r1s gezegd. ocn j air.r zond.er hoogtepunten en bovendien voor
het bestuur gocn gc.niiklrelijk jr"rr.
i{ij zijn d.e }:1,'ippen, r\,'aÍ'"ronder vclc foutsl,rgcn, oehter wecï te boven
gekor.nen en líanrl ccr nÍ j ons voor o{len houclen, d.at a11eri in meer of
mÍndere nate nerllen voor irctzelfd.e doc1, de bloei en gloei van onze
vereniging cn dalrn.:d e op beschcid.en schan. 1 bi jdragen tot de ver-
breicli-ng v:rn onze nooi-e sport, d.an za.t het ook in hct voor ons
liggendo seizoen 1968 we1 lrc;i:r luk}:cn.

U

II.Dingelhof f , secreteri.s.


