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,ÀLGEI'MEM CYERZICHT.

BESTUUR.

TRAI}IING.

JAARVEBSLAG 3C ''DE {IZENKgPg>rr
sEïzoEr{ 1967-19& ,

Idanneer we terugkijken op het afgelopen séizoen
kurlnen t e vaststellen dat er ueer een forsë voor_uitgang te vieren is,
De sterk uitgebt'elile accömodatie maakte het oasmogeliJk het ledental sterk te vergrotenrtervijl
meer aa,ad,acht aan de Jeugd besteed kon nord,en.
De konpetitie-resultaten rraren goed te noemen.

TÍjd,ens het eeizoen 1967-1968 ras het begtuïr:r
van oaze afd.eling saneng:esteld zoals het op deIedenvergadering d.d. 22 aug. 1967 gekon"rr'rÍerd.
Dagelijks bestuurs,, ^ - _H.p.L.Franken. (voorzitter)

W.v.d.KIlf t. (secretari.s )J.Il.w.pluim-Kok. ( penningn. esse ) 
'

Conmiesieleden3 -.Ih.Senn van 3asel.
D.Suripatty.
C. Eootsnans . ( kompetÍtie-leider)
J.Grooteng.

De taak van de commissleleden bestaat onder neeruit:
1. Bet organiseren en leiden van de traininge-.

avond.en.
2. Speciale aktiviteiten (organisatie van toer_nooien e.d. ).

De trainingsavonden r*erd,eR over het aJ.geneea zeer
-go9q bezochtrteririjl van terugloop ln àe tweedehelft van het seizoen naunelijks iprake was.
Yergeleken met de voorgaande jaren Ís ite speeJ.ge-legenheid sterk uitgebreid.Er ksn dit seizàen 5avonden gespeeld rrord.enl

Sporthal Grootetal :ctinsdag- ea lroensdagavond
. (B - 1o banen)..,

Novrrnhal:yriJdagavond ( 4 Uanen).
Met cle nieuwe sporthel in l{eerbosch-oost in hetvoorrritzlcht wordt het aantal epeeravonden in hetkonende seizoen raarschj.Jnlijk iot 4 uitàetreid.
Een groot gucces rras de d.it Jaar voor het eerstopgezette jeugdtrainl ng.
Deze Jeugd (tO-t6 jaar-) werd op woensdagaid.dag Id.oor d.e danes J.E.lJ.pLuim-Kok en L,v.d,.KÍift_v.zeiJl getraind.Een woord van dank aan hen voorhet succea van de Jeugd,tralningen is zeker op ziJnplaats.
Aangezien uit deze Jeugd oaze toekoostige topspe-lers moeten groeien zu1len deze traininten in het
komende seizoea niet alleen yoortgezet àaar ookuitgebrei.d word.en.



KOI,IPETÏTIE RESULTATE§.
z[ Teans van BC "]E HÀZEtft(A][P,, hebben dit sei-
zoen ean de koapetitie deelgenomen.
Àlle tea"ns behaald.en in hun klasse een eervol-
Ie tveed,e plaats.
Het derèe team sloot het konpetitie-seizoen af

, met een pronotie-wedstrÍjd teg:en BC ltCEl{§IIEIOI{'r
ult Àmersfoort.Ond.anlrs Z (t) invallers was uet
eea 5-, overyiming de promotie Eaar de eerste

, klaese een feit.
Het vierde tea,n speelde een ongelukkig vcrlopen
pronotie-nedstriJd tegen BC "BAR§EIffiLD" .Nad,at
aIle acht partiJen gespeeld waren wae de eintl-
stand. 4-4.Het aa,ntal gewonnen gets moeet nu de
doorslag geven.BC I'BARNEVELD'! bad er een Eeer
8eWOnnen.t...r..

I§GE K IE'6ysna1e voorgaand,e jaren hebben onze speler.s
en speelsters vla een ladderkonpetitie strijd
geleverd om de boveaste plaatsen.
BiJ d.e d.ames bezette J.Prine de eerste plaats
met A.Peters alg gterke tveede,
Bij de hersa yas na een s,pannend. verloop de
eers-te plaats tíoor J.Grooteasrop d,e hielen
gevolgd. door lI.§nijders.
Zoa]-s het zich nu aan laat zien za1 in het ko-
nende seizoen vooral bij de heren de jeugd een
grote roL irt de ladd"erkonpetitie gaaó spalen.

EJS'3" interne aktiviteiten hebbea dit seizoen
grotendeels in het tekea van het d0-jarig
I' EAZENKAIIPT' -jubileun gestaan.
Door BC 'ilE gÀZENK3,I,iPt' tretderr een invitatie
club-toernooi en een oÈAerling toernooi ge-
organieeerdrwaarbij alle leden volledig aan
hun trekken konden komen.
De organi.satie van beiil.e toernooien was in
handen van HB. Th.Senn van Basel en }.§uri-
patty,die d,oor hun grote enthousiasne en vol-
ledige inzet ee+ zeer goed verloop .kohdea
waarborgen.
Het Invitatie toernooiruaaraan acht teams d.eel-
nan6n werd. na een spannende finale-r*edstrijd
tegen BC "Dn EAZiiI,IKAMPil door ilBCNrr uit Nijne-
gen gewomlen.
Na afloop van het toernooi werd door 3C "DE
EAZENIdÀMP" aan alle deel_nemers eea etentJe
aangebodenrwaarbij tevens d.e prijsuitreiking
plaats vond.
IIet oaderlinge toernooi yas een groot succes.
Ondarrks d,e tropische tenperaturen werd er fa-
natiek om de hoogste eer gestreilen.
De winnaars van dit toernooi warens

SENÏORENtD.D, 
rMe j. I,I.Bijl en Me j. M.Roos.

E.I.:HiI . H.KelIer en tr'.Seho1tz.
G.D. lMev.r. y.d.Berg en Hr. F.scholtz.
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JUNï0BENtD.E. Rita smits.
E.E. Rene Jangsen.

PUPILLEN: Jos v.d.l,íetering.

ÀK?rYrrErrE§ v00R HET SETZOE-I 1968-1q69.

Voor het seizoen 1 968-1969 zullen onze akti-
viteiten verder uitgebreld. vorden.
De plaanen voor de lnterne aktiviteiten om-
vatten d.e volgend.e hoofd'punten:

1 ) UitbreÍ.ding van de seniorea en jeugdtraining.
z) weaetrlJdtraining voor de kompetitie-spelers

en speelsters.
3) Organisatie van onèerlinge wedstrijden en

toernooien.
Naar buiten za1 de opgaande f.iJn van de voor-
gaande jaren voortgezet worclen.
Op het progranma staat o.a.:

1 ) OrganisatÍe van een open B en C toernooi.
2) Organisatie van een ïnvitatie clubtoernooi.

( Op verzoek van de varenigi-ngen d.ie ook dit
jaar meegedaan hebben) .

Zeer vée1 aandaeht za1 besteed vorden.aan het
leid.en en trai.nen van onze jeugdise Led,en.
Het bestuur bereidt tevens de organi.satie
voor van een speelavond in de nisune spolt-
ha1 in Neerbosch-Oost.
Met het toenemen van ons 1ed.enta1 !s het pro-
bleen van èe recreatie epeLere steeds actue-
ler gevorden.Hct bestuur heeft daarom ook de
mogelijkheden voor het opvangien vanr deze spe-
Iers i-n studie tenei-nde ook hen in onze
vereniging de julste plaats te geven.

----)

voorzitter. De secretaris.iue

í. iv ,LiLvl4_
I

H. P. L.Franken. W.v.d.KIift,


