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Na een moeilijke start op de ledenvergaàering is het afgelopen seizoen toch we1in veel opzichten een succes geweest. Yeel tÀaen hebben zicÀ daaardrerkelijk Ín-gezet voor bepaalde aktiviteiten en de trainÍng voor jeugd en rekreatieslelers
vras al veel beter dan in tt voorafgaand.e seizoeno
Leclenbestand.. Grootstal 90

Novum 2t
HerÍgstdal 10
Jeugd * _ JB_
Totaal 779

9ee8&rydqn. ne I'Novumrt en rrl{engstdal't op de vrijdagavond waren onderbezet.
Vartd-aar d-at we hq:t komend.e seizoen d.eze tr,iee speeigeiegehed.en samentrekl<en. VoorftGrootstalrt was d.e belngstelling groot. Ie kompetitieaiona op troensd.ag i.n d.errNoï1rnrt kan nog beter benut word.en op de avonden dat emarr,uu, teann speelt.
De belngstelling voor d.e wed"strijd.en van het eertse tealn was vaak groot op d.e
zond.agmid.d.ag.
3est.uur. nit heeft gera:id.d.e1d. eens per maand vergad.ed. om financ.i-6n, organi.satieen nieuwe plararen te bespreken. Het heeft contacten ond,erhoud.en met de Ned.. &.d.Sond', d'istrict Centrum, Nijm. Spor_tstichting , -hoofdbestuur Hazenka,np en metandere badmintonvereni.gingerr. Ie Ised. Bad. sona is nog met een ?eorganisatie be-zig bezíg. Iaard.oor waren d.e contacten over led.enadministratie e.d. niet altijdeven prettig. lvlet het hoofdbestuur van de llazenkamp verschild.en vÍe nogal eensvan mening over onze handelswijze als besàrur fuan àen zelfstandige seÈtie,lqajnÍng* De spelers van ttGrootstal" en t'Ilengstdalrt hadd.en d,e gelegeheicl ornrran een'rbetaalde[ trainer les te krijgen. Hiervan r,rerd. door bbn iO-trt "p"-lers in "Grootstalrt en d"oor een 20-tai spelers in ttÏÍeggstdal, gebruik gemaakt.De trainers llaren réspr mej.H.idestd.orp eà dlrr.F.scrrolii. Ie opkomst uas op ,teinde v4n het seizoen vooral in "Grootstalrt helaas rrrel bedroeirend.. Tot grotespijt van het bestur:r zag het bestuur geen kans om eeïI betaaibare trainer vooreen kleine groep gevorderden te vinden" rlet komend. seizoen ààí 

"uo 
d,eze groenspecíaaI ged.acht word.dn.

Aan d'e ttd'istrictstrainingen'r trerd" door verschillend-e rran onze gevord.erc.e led.end.eelgenomen.

§omqeiitiet I{et eerste ta.em heeft zich goed kunnen handh*ven jn de Tweede-klasseSond'skompetj-tÍe. Het 2d.e team j-s van d.e }rergangsklasse naar de Derd.e-klasse l

land'erijk Sepromoveerd. ïn de eerste klasse ài"t*i"t ka,n het ]d.i: team zich nethandhaven. :Jet 4d-e en lde team zijn helaas uit de tweed.e-klasse district gede-gradeerd'. Het 6d-e en het Jd.e tea,rn zijn in de ond.erste regionen va1i d,e d.erd.e-klasse district geëindigd. ïn de 1agÀre teams waïen veel nieur.re kompetitiespe-Iers. Het volgend. jaar za1 d.it d.a^n óok vast betere resultaten geven.
ï:.gËeorSa* Qp:19 jqg. waren de o:derlinge Kampioenschappen in d.e ,,Grootstal'Í.
'E'l werd in twee afaeTingen gespeeld. Een-.R.'o= àu echte rókreatiespelers en eenvoor-d"e kompetitiespelers var, àe 1a6pre teams en d,e geoefende spelers. Ja.mnerdat de opgave uit "Grootstalr' een bÀetje teleurstellÀnd. was.. Misschien speelded'e wat ongeluktige inschriifdatu.u een iol? (;il ;;-à;k;r*i)^ Ë"t toernooi wasverder erg geslaagd. en de wed.strijdleid.ing had. er veel werk van gemaakt.
+È.U gagrl 

-lt{ariÈe-toernooÍ. Ook-c1it 6d"e-toeà.ooÍ dat door de ,'o}iecrisisr? nogbijna niet d.oorgingr uerd. een succes. Ie wedstrijd.leid.ing o.l-;v, J.l{zssir:kzorgde voor goed- Spgeor8aniseerd toeznooi met een aantrekkelijk boekje en pr_i*zéit" .l7-fgffl€.!. Voor het eàrst ,à::.-ga.1 vocr d.e jeugd. een ap;:rt toerrrooin Oit bl-eekeen zeer goed' id'ee. Ioos aller1ei parrles en ,re=iiezersràndes l<on elk jeugdlid.volop slre-]-en-.}i_j tte prijsrdtreikine" r.rerd dhr..C.Ni.e.olasu, irog-n"*-een_attent: e be_d'acht als d'ank voor alle bancLacht die hij in voor-afgaand.e 
"ufào"r, aan de jeugd.heeft besteed..

Z .@gif. i41a|laqmPioensehappen. Iit jaar was d.e l-ciding in handcn van dhr.speeken-brink en t6tr werd' Ín verschillende póu1u" g"*p".Id.. Ioàr de voorrond.es was het ookvoor begi::nend.e spelers leuk om mee te__doànr*l.tej.J.prins en au=..r speekenbrínkkunnen zieh krubkamfi-oen 1974 noemen. Hct wàs wàrkelijk een gesraaga toernooi.
Jggg*-.Deze werd. dit jaar weer met veel enthousiasme geleid àoor me;.T.8ij1' Ieopkomst was steeds erg Eoed. & deden twee jeugdtea^nnsïee aan d.e jeugdkompetitie.De resultaten waren a1 beter dan vorig scizóen] Een tea:n ni"aiào" jr1 't midden.Xj.t ,iaaf had-den a1le iunioron lcn.ns am *zninina *-. tmj.:-^* ----^ rr--^ o---l



Sontlr èistrict Centrrrm, I{iju. SportstiehtinA , }oofËlbestuur Eazenkamp en met
anclere ba.tlmintonveren-igingen. De Ned.. 3ad.. Bond i.s nog met een reorganisatÍe be-
zig bezig. Daard.oor waren de contacten over led.enadministratie e,d. niet altijd
even prettig. lvlet het hoofdbestuur van d.e Hazenkarrp verschild.en we nogal eens
van meni::g over onze handelswijze a1s bestrrur fuan een zelfstandige sektie,
Eraininfl. De spelers van rrGrootstal" en rt}lengstd.allt hadd.en de gelegeheid. om
van een rrbetaald.e" trainer 1es te krijgen. Hie rvan werd. door bbn ]0-ta1 spe-
lers in ttGrootetal'r err d.oor een 20-ta1 spelers in t'ïïèprgstd.alr' gebrrik gemaakt.
De trai.ners waren resp. mej.H.1^/estd"orp en dhr.F.Scholtz" Ie opkomst was op rt
eind.e v4n het seizoen vooral in fiGrootstalrr helaas r,ue1 bedroevend.. Tot grote
spijt van het bestuur zag het bestuur geen kans om
een kleine groep gevord.erd.en te vinden" IIet komend

een betaalbare trainer voor
seÍzoen aal aan d.eze groep

speciaal ged.acht word"én.
Aan d.e rtd.j-strictstrajrringen'r'sercl
d,eelgenomen.

d,oor vet'sehillend,e va^n onze gevord.erCe led.en

Koqpetitie. Het eerste taem heeft zich goed. kunaen handh:rven in d.e Tweed.e-klasse
Sond.skompetitie. Het 2d.e tearo is va.n d.e Overgangsklasse naar d"e nerd,e-klasse
1and.e&ijk gepromoveerd. Ïn de eerste klasse d,istrict ka.n het ]d,r: team zich net
handhaven. -Iei -4de en ld.e tearn zijn helaas uit d.e tweede-klasse district gede-
grad.eerd.. Het 6d.e en het Jcle tearn zijn in de ontlerste regionen van d.e d"erd.e-
klasse d.istriet geëind.igd.. I:r de lagere teams waren veel nieuwe kompetitiespe-
1ers. Het volgend. jaar za1 dit d.an ook vast betere resultaten geven,

'\. 'ft'.-Iqlro.oienr gp:19 j@. waren d.e 0nd.erlinge Kampioenschappen in de 'rGrootstalÍt.- 'E'Ï werd- in twee afd.elingen gespeeld. Een 'rr..or de echte rekreatiespelers en een
voor d-e kompeti.tiespelers van rle 1a6pre teams en de geoefende spelers" Jammer
dat de opgave uit 'tGrootstal" een beetje teleurstellÀnd was" Misschien speeld.e
d.e wat ongelukkige inschrijfd"r-r,tun een ro1? (vlak na de Ken;) Het toernoói was
ygrg_"r eï8: geslaagd en de wed.strijd,leiding had er veel werk varr gemaakt.
+q:1À gagl. *IvIarike-toerï.ooj.. Ook ciit 6de toe:n.ooi dat door de "oliecrisisH nogbijna nÍet d.oorgi-:ngr werd" een succes. De wed.strijd,leid.ing o,l-;v. J.lrzssink
zorgd-e voor goed" Spgeorganiseerd toez:rooi met eeri aa;ntrekkelijt< boekje en pqLyzéí' .
17 febmar!. Voor het eerst iÀ'a;'--örr voor d"e jeugd- een ap;rt toernooi, Dit b-l-eek
een zeer goed. id"ee. Door allerlei pr:rfles en verlj.ezersrondes kon e1k jeugdlid.
volop speleir- Rij 'J.e prijstr.j.treikine rrre?d. dhr,C.Nicolasen ltog-rnet-een-a-ttent:"t be-' da.cht als d.a.r:k voor a1le à.oncLacht d.ie hij in voorafgaand.e seiàoen aan d.e jeugd.
heeft besteed..

I- .#e,i!. Klubkampioenschappen. Iit jaar was d.e leid.ing in handcn vaJI dhr.Speeken-brink en 'É werd. in ycrschillend"e poules geÍrpeeId"" Doàr d.e voorrond.es was het ook
voor begimende spelers leuk om mee te d.oen, l.tej.J.kins en dhr.J SpeekenbrÍnk' kunnen zich klubka,mpioen 1974 noenen. Hct was werkelijk een geslaagà toerrrooi.
JgggÈ-'Ieze werd dit jaar weer met veel enthousiasme geleid aoor mà;.t,8j.j1. Ie
opkomst was steeds erg goed. Er deden twee jeugd.teams mee aan de jeugdkomietitíe.
Ie resultaten uraren a1 betcr d.an vcrig scizoen. Een tea;a eind-igd.e in t t orid.d.en.

-Dj-t- iaa.r -hadd.er,aJ1e-juuiosen kans om tra.ini:ag tg-h+jgen yan.dtrr;Ëpeokenfrffi; Eéï-
spelpeil is d.oor d.e training zeker verbeterd. wafleop hct jeugd.toernoói kond.en zj.enoAktÍ.8:itgitPll. ïn I'GrootstaJ.?' en trHengstdalÍr zi.jn ond.erlingeÀ weclstrijd"en georgani-
seerd. Ïn trÏÍengstd.alrí waren het enkel-spelen en inÍrGrootstalr' dubbel-spe1àn met
wisselencle partner.Hierd.oor kond.en d.e clubband. en het spelpeil weer loal verbeterd.
word.en. Jarnmer dat niet iedereen regelnatig komt d.an zouden deze wed.strijden nog
afwisslend.er kur:nen verlopen. ïn rrNovlrfirr was een pyramid.e-1ad.d.er opgezet, Ja,mmer
d.at d.eze nj-et d.oorgezet Ís. Volgend seÍzoen moet d.it beslist vervolgd. word.en.
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Ïn het begin van het jaar we:rd cen dropping georganiseerd door enkele leden. Het
was rroor j-ed.ereen een geslaagde avond en dÍoeg zo líeer bij tot een betere onder-
l,inge. klubband..
Voor'het cerst zijn .er afgelopen sej-zoen vid.eo-opnames gernaakt. Eerst is er op
eëh èewone speelavond ttgefi-trmd.rr. Spelers én opïrame-mensen Ïiraren zd enthousiast
dat er op de lClubkaqpioenschappen wcrke15.;jk een hele reportage is gemaakt.
MisschÍen d.at zulke opnames volgend. seizoen als inskuctie kunnen d,ienen.
Pers en .pqopa,ganda. De aanlond.i$ingpn va.r:' verschiLlende kompetitiewed.strijden
en toe::nooien word.en ln ttDe 3:nrgrt, ItHazenkampert! en. d.agbladen gepuËttceetd.
Dhr,H.Nagtegaal heeft op zoer aanirekl<elijke-wijze ae ErUfi*atfià in de 'tGe1-
clerland.errr verzorgd.. Dit heeft zeker bijgedragen tot recla.me voor badmÍnton Ín
het algemeen en voor d.e 3.C. d.e Hazenkanp in het bijzond.er;

Tot slot r*rilIen we ied.ereen die meegewerkt heeft a€m verschiillend.e alctÈvitei- "

ten in de club hartelijk bed.ankón. Ï/e tlenken hl,erbij aan I'trainexsr', jeugÈbe-
leidler§ en helpers bÍj het organiseren va:r toerr:ooien en speelaygnden.
l,rle hopen vol-gend. seizoen r^reer op hun hulp te mo6fen rekenen.
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