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Jaaryerslag van t De IÍazenkamp

I
I

orer het jaar l9SB.

I

n

llaaes en Heeren,

fnleiding.

§venals vori.ge jaren zal ik trachten een kort overzicht te
geven over het afgeloopen Hazenka.nrgjaar. Hierbij moet ik
teruggaan tot het begin van Januari-lg3g en denÉ dan aan het
allereerste stukje in ons Haz,enkqnipblaadje
van Januari,daor
den
Heer G.van sprang geschreven.

dtri/at zaL 1958 aan le-ï{azenkamp brengenn?

schreef hij.

dat toen niet kon wordén gegevenrhoop
thans
in korte trekken door middeL van dit jàaiversÍag ieitkunnen
doen; nl. u alren in herinnering te biengen wat-alzoo lgsg

Ëen antwoord

.f

aarvergader ing

2 ïebr. I93B

§nertavond
18 tr'ebr. 1938

§a tionale
Fees tdag.

voor ne Xazenkamp is geweeet.
bad op E Febr. de jaarvergadering plaats,die juist op
1?o
dien datum was gesteld in verÈand meÍ net reit dai het 1ó
jaar was geleden dat !e Hazenkamp werri opgericht. Deze avond
h*-d een bijzonder karakter en meàe in veiÉanci met de brijde
gebeurtenis te soestdijkrwerden in de pauze zelfe bescliuiten
met oranje muísjes hij de thee geserveèrd,door darnes raet
groote oranje strikken Ín het Sa.ar.
indezerfde maand
-ifog
reden bijeen

dag

ï

voer.ing.

op 18 Febr. ï{aren weer een groot aantal

in de hal van het ctubhuis,waar een zeer goed
gesraagder $nertavondn was georganiseeró.Ër hearechte
een
opgevrekte stemming en ce snert liet zich goed s&aken.
?eeI
De ieiding berustte dién a.vónd bij den Heer ïe[nings,die dezen avond we1-met eenige bezorgdheid tegemoet zag,ilaàr zích
toch zeer goed van zi.jn taak héeft gekwèten.
tot de eerete bijzonderheden van het jaar l93g besoorde
lfog
de neder,erkÍng eian de ï{ationare feestdag ór gr Jan. rwaar De
Ïiazenkanp zich níet onbetuigd heeft geràten. Er vlas een zeer
goede ol.ricomst voor deelname aan het Aéf iré,vraarbij i.re HazenEu"rrp dan ook net vlaggen en oranjelinten zeer goeó voor den
kv,la.m.

berangrljkste gebeurtenis was v,el voor 1g3g de uitvoering
op 19 tr[aart,met de daaraan voorafgaande receptie ín het con]
tt
Er was groote belangstelling
-certgebouw
f" vereeniglngu.
bij-de redeptie
en het §roÍ van den aïond vormde óe zeer [oed
gesiaagae uitvoering.
Er waren hljzonder goede nummers door de }Íeeren Huisma.n en
verbeek gegeven en de extra nun:mer.q al-s tableau vlyant-wagenrennen en niet te rergeten de Quadrille-i.a,nciers oogsten íeel
applaus. Àaïf een erf tar leden vierd
het bij zondere sr:eldje
voor 1o jaar rldmaatschap uitgereikt. Het geschehk van àe reden in de vor& van een erectrische krok vreld zeer op prijs
De

gesteld.

Eees tmi ddag

en avond.

Ï{adat op 20 hpril voor de jongeren een feestmiddag vrei,s georganiseerd in rie gJrmnastiekzaar,volgde op ? llei een feeslavond
voor de ouderen. Verschillende oudleclen waren dien avond aanwezig. lloewel het welricht voor een riergelijke ayondrter
gelegenhei.d van een, rc jarÍg bestaan,beteï ïrare geweest niet
zoorn lang tooneelstuk op te ,roerenrmaar r*eer een gezetl.ige
a..vond te organÍseerenrkunnen de speiers en speelstàrs
va,n
dezen avond toch cier,nkbaa.r hierop i"",rgri"rr,

líet brijf t attij d nioeirijk het iecer ià"" den zin te niaken

*

en qe hebben dan ook tegenover het critisch oorrieel van een
mtoeschrouri'er$ in een nabetrachting van eenttjong Haezenka.mper,
van eenfiknalavondrf kunnen lezen.
lilen heeft kunnen lachenraldus deze schri-jverrr ou de cirie
oude ui-tgedroogde vrÍjgezellen,die tot de meest enthouslaste en opgeruimde Hazenkarnlers behooren en on het snorretje
va.n onzen adj

Llnc
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-rl
.hieroel$vaa,rtciag.

De aanvankelijk aangekondigde wedstrij den tegen -de i.M.v.J.
op dezen dagrrn,erclen op het laatste oogebblikrraréér door de
r'.msterdatrmers afgezegd, Iiet is nieÈ de eerste keer dat een
dergeti,jke mededeeling op het laatste uroment wy'Éd ontvangen.
De ileer Huismanrwelke 0ien dag toen een wandeltocht organiseerderhad. ongeveer 35 deelnemer.+rmeest jongere Ieden en
geen enkel bestuurslid.

Pinks teren.

Jammer genoeg kon dit jaar het zoo traditioneel geworden
}inksterkamp te Oud-ï,eusden niet doorgaan,doot te vreinÍg
otrgaven. ÏIchter is ol, 2e. I'inksterdsg door de goede zorgen

van de Heeren lluisman en J.C. Thiele nog een knobelrit georganiseerdrwaaraa,n door ongeveer 4O leden enthousiast v'erd
deelgenotrr€ÍI. De gastvrijheid die hierbij de Heer en Meyr.
Verbeek verleenderkostte hun heel wat ranja en lroekjes.

Juni ore

s

uitstapje.

Kersentij

C.

§portterrein.

0p 29 truni wercl met een 80 à g0 kleinere jongens en meisjes
een uitstapje naar Burgers dierenpark gemaak't.
Yan kersen eten is het afgeloopen jaar niets §ekomen,on de
eenvoudige reden dat ze er niet waren,aithans niet yoor onze
bescheiden beurzen.

Ïíet s portterrein heef t m. i. niet de belangstelting gehad,
die vre hadden rnogen ver'rrachten. Het u'eer heef t hierin ook
vrel parten §espeeldrwant vele Zaterdagrniddagen werden ïse
teleurgesteld,in verband met slecht weer.
Cp 23 JuIi rrraren er onderlÍnge r,,iedstrij oen soor athletiek,
wa,araan jammer genoeg v,einig bekendheid was gegeven. Verschillende ouders die heirbtj gaarne tegenvroordig ïuaren geueestrwaren hiervan niet op de hoogte.
Er r'ës voor de athletiekavonden toch v,e1 belangstelltng en
het vrqs goed geregeld. Dat hiervoor dd in uitzicht gestelde
H.Ï,.C. proeven een gunstige invloed uitoefendenrzaj- niet te
ontkennen aijn. Verschillende Ieden hebbenoeze proef met
succeE afgelegd.
Ook Ís met succes deelgenomen aan de athletiekv;edstrijden,
u.itgeschreven door de K.N.À.U. te Oosterbeek. Daar er slechtr
geringe deelname van andere Vereenigingen was rmaakte de IÍazenkamp een zeer goed figuur en kregen wij een pluimpje voor
de correcte houding en hehoorlijke kleeding.
Het honkbalspel rnerd ook v,,el met meer animo t,eoefend en de
cemonstratie hiervan gegeven ter gelegenheÍd van het 4A
jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin op 6 §ept.
'was een groot succes. .ïarnmer dat een behoorlijke tegenpartlj rnog steeds tot de vrome wenschen behóort. Bij deze wedstrijoen ontpopte de Heer Huisman z.ickr aÈe een tweede Han
Hollander bij het verslaan van de honkbalwedstgij d.
Bij de gJmnastéèkdemonstraties heeft de llazenkamp op dien
dag lang geen slecht figuur geslagen en ook de Ë,hönrad. demonstraties heldden de berangstelling yan het talrijk opgekomen publ iek.

J":

De voetballiefhebbers speelrien het afgeloopen jaar nog
steeds in de zatermiddagco.&petitie van de tri;n-.voetbaIbond, en rnet enkere getrouwen behoudt De Hazónkamtr een
waardige,zÍj het dan ook wat bescheiden plaats,
Hg! il. gehouden Oranje-BLauw tournooi biacht het zg.pe
elftal,uit allellei heterogene elementen samengestefd,
zerfs een wlsselbekerrwerke fier ln onze medaiÍlexast

prijkt.

De_hockeysrrort is ln eigen k::ing beoefendrwaarbij al naar
§eIang de weersomstandigheden,dà belangsté1ring ían slecht

tot middelmatig varieerde,

àf s tandurarschen

in 1938-

ooE -het afgelbolren jaar weer deeler één
aan àe 40 km. looper§rdi,iar

Àan de Vierdaagsehe werd
§enomen. Jammer ontbrak

nu geen groepsprijs behaald kon worden.
men de versragen leest brengen deze marschen zoowel gedurende de training .i,1s tijdens de rtvierdaagsche r zelf ,vóor
de geirainde deelneuers gezelrige dagen. Jaàmer dat veien
de training niet au serieux nemenrïraarvan ze dan i.a,ter
spijt hebben en toch op het laatste mornent trachten nog mee
te doen,zÍj het met de logisch Éaaraan verbonrlen gevor[en
en bosendien tot last van hun groeÀ].
Dat onze adjunct het ditmaal moest opgevenrwas zoowel voor
lrem al§ voor de groe L) zeer jammer. De oorzaak 1ag hier vanzelfsprekend niet aan onvordoende trainingrdoch was aan router pech te wij ten. Een woord van ïvarme hurde verdient hier
tocir zeker zijn vrouwrdie de teiding wist te houden en een
ryoedig leidster voor de 4 daagsche deelnerners tva,sr
rn Hazenkarnpnerband werd nog àeelgenomen aan de marschen
ter gelegenheid van de openlng van het erubhuis van , De
De Hazenkanrp de hoogste prijs in haar afï**Idnrwaarbii
deelÍng rlsgl'4 toegekend. Voorwaar een mooi Éucces.
Tenslotte vrerd nog deelgenomen aan de z.gt Druibenmarsch op
24 §epteraherrrlraarvoor onze meisjes en jongens een groep§Prii s lrlerd ui tegereikt.

Als

Yoe

tre is

,

lje traditioneei

geworden roettocht in het buitenLand kon
doorgang vinden,hoewel langen tijd het tegendeer gevreesd
vrerdrniet in verband met de opgaven doch íel met §rensmoeiIijkhe_denrwelke gerukkig echtei geen bewaa.rheid zi;n gewordent van 26 t/'n.29 jiug. werd een tocht gemaakt in-de*vurkanische Zui_ d-Eif eI.
Deze tocht is weer bÍj zon'ier geslaagd,hetgeen niet in het
minst te danken was aan de reiding van onàen Ïíeer Huisman,
die er zijn zinnen op had gezet,nu het Ïinksterkamp een téleure_telr_ing ras gewordenrvan deze tocht iets goedà te maken. De Heer Huisman heeft loon naar werken geÈregenrwant
een flinke groep deerhemers $ras presentrdie àeze aagón vorop genoten hebben van de rrerkelijk paachtige natuur langs
het woeste eB eenzame Lieserthalrzoodat zelfs veteranen
dÍt de mooiste tocht vonden in de loop der jaren geuiaakt.
De fÍnancieele leiding berustte weer bij den }ieer Fellen
en €!edachtig aan het st)reekï{oord* Goede wijn behoef t geen

kransirkunnen ïve weer constateeren dat dit af ïras. Een
woord van dank aan deze beide Heeren is hier zeker op zljn

plaats. Hoewel het verblijf in de Jeugdherbergen niet meer
zoo was,ars dit 1n de eersjte jaren dei voettoóhten gekend
werd,wat door de meer dan i_,aachtige natuur ruimschoots ge_

comiren§eerd werdris er vol0p genoten.
onderschrijf dan
ook ten volle de woorden van àNe1n uit ïk
het
volgend jaar de rugzak en iret_*"t'or* §eptembernummer
:Pak
*€ë*.
laa.t ook het komende ;aàr zLea,dat jurrie waardeeren
jurrie zooiets tegen àen dergeÍi;teí-iÀg", prijs kuntda"t
nÍeten in .Eazenkampe verbanà. J; g"urï'wordt er door ge_
ver_
frischt en na 4 dagen. lijkt net àr"jà-*ei.en op-;taó-uent
B€vrgs*t.uïeken-lï' jg hierop tere!,rr;À ààu.rger*ten de waarde
van een dergelijkg.tocht-gézien in höt rr.6t van rràl
oil e1_
aangewezen zijn en dö representatie vaan ,{ederLand
ir*?*in
het bui tenland.
Zaalgymnas t iek

Ledental
tuur.

en

Bee

vergader:ingen

,

ï{adat de vacantie voor een ierrer n,eer voorbij ryas
seizoen verder gevorderdrzLjn de ,ààít"i""r, weer en het
aangevaí,ns€ÍI.
ïn de las opgeknapte zari hàdden de ressen weer geregeld
.ulaats,doch aÈànvankelÍjk nog met srechi n"rriià
Ë"oàï"r.
Echter is de kern van íe HaËenram;-à;ï;e"n
in
oe"weiËrijksche gymnaËqteiikressen en raat dan öot-E"r, ieder
voor zíeh
medewerken om de lessen niet arleen-i"o"*
te
bezoekenrmaar
tevens llropogandist te zíjn yoor. eigen g"oep,
I{et lerrental bedroeg op 31 }9". t3g, 33§ werkende
reden te_
gen 363 op 31 }ec. isr" ren.
teruggang-oào"
jaiar
het
r93B
pB
dus van
reden. Het aant"r b;iËö;*;;o reden-uààróea
op
31 Iec. j.1. BO tegen ?? eàn ;aar te voren,
Het totaal aantar írerkenoà.:"-buitenge*orr. rede,
bedroeg dus
oii rI Dec.f 38, 4r_q tegen <ac op ai-tË;'.-tJ?.
])oor vertrek van_Irïej."§cnouten naar zaànoaurrwerden
D'\/l: iïeyer *h {. wègr"íi-:-r, tr"t ue"ïriur gekozen. de da.mes
ties hebben in aeil roop v&a rret ;aar niet plaatsverdere
gevon-

i:f
en rn rg3g vuerderr ? redenverga.deringen

conversàtie avoncie*..

Maa,ndbiad.

gehouden en ? beotuureï:;Ëïr;f:;3;t:-iJ-r"0";;;;;;Ëii,,!.r, u,u"oui,-.door onseveer

0p z "pril had een conversatie-avond plaatsrvra,a,s
Iileyv;egt
ztJn, ervaringen-ver"telde over-zi; rr'"àis de Heer
àóoi ïndÍë,
toegeiicht met. niooÍe Íantaarnf.laatjes.
-ïi"".[or
ln het na.j aar'- heic1d"r, u*r,
d ie niet óp tij d tà"0ài't"sin*"r, "ö"ià"*atie avonden plaats_
*or."-i" broeg eincigdenen
Iriaarvinn de ondervierpen nog
verech
in ons gehe[gen -r,.ïr"., tÍg_
gen. op Ib sovemtrer werd öen buil:"àu*rànraooie sportf i1m ge_
draaid,waarblj de Heer-r.lrk*, van heï reisbureau
trir:deman & co
een aller,rezellÍgsr babberfjg Ë!eïàr";;;
de
winteFsport
in
en àe stis pórt in he bi j zonciei..
Iu ! algemàen
Met
een soed geslaa-gdè-rÀ".tavonà t ,í-bi
Decemher-rrrra.arbij het
zangcrubie van den Heer Dr?:"} i:aàr-[eià*raeerde
ver&eende-sroot het jaar rgBB roà" fià *àr*rrkam{r. meààwerting
ï'iet |:et ruaandhrad is het in lgrg bljzonder srecht
gegaan,

§lke maaind moe-qt er ciöör àen Heer riier gebedeld worden
om
cofii6. Het aantar abonnér s ie uàr""À"ijr vermindfëd,zoodat
hiervan de inkousten vàr ónaer oÀ-uEerËrtirrg
zi.jh sebJ.eve4,
turvrijl ook het bedr*g .*rr-aovertentïeo is tegengevarren.
wi'j zijn niettemin cà"raeaàurerkers in d;
verzorging dankbaar,
s'Éàarvarr de Heer Fller als redacteur
Heeren B.v.vucht_
?ij ssen en H. Ooste"i*u,r-"1*
ir. voor "rr-au
de aduinis tratie

en de
advertenties Eenoemd moeten v.rorden.
Esp 1n's6rd van*dank
r,*-"i";i;" zeker ook aan den Heer lekker,

It

ClubhuÍ s .

die het drukwerk meestal onder n:eitijke omstandigheden
keurig verzorgde en voor zijn bijlage,in de vorm yan een
linoleumsnede in het December.numrner.
irl voldoet het clubbuiswerk nog niet aan alre verwachtingen,
toch is het hezit yan een eigen ctubLokaar van grocte beleej
kenis. JÍa§ reeds na het vorige ri'Ínterseizoen om f inancieele
redenen uitgemaaktrdat geen vaste leider meer zou worden benoerudrook om andere redenen z,ag uten hiervan het groote nut
nÍet in,vooral met iemand die zLch in te korten tija geheel
in het moellijke ciubleven moet inwerken.
Jloor het insterren van een clubliuiscorumÍssie, die onder de
enthousiaste leiding van den Heer F. Aartsen-het vrerk heef t
aangepakt,is het een en ander veer treter seregeld en ten gevo3-ge hiervan het bezoek op de zaterdagavónuen belangrijk"
toegenomen.
H"!.zangciyui" ondei' ieiqing aan den Heer Drost repeteert
vrijvrel elken Yri;dag en op de Kerstavond hebben *è krrrnen
hooren vrat hiervan het resultaat Í§. i{et za,ngelubje verdielt
inoerdaad meer belangstelling en vooral de ï{óeren-worden verzocht hiervan go6de nota te willen nemcn. Aan den Heer }rost
onzen harterijken dank en ook aan }fej. tr[iro,die zich vocr
het muzikale gedeerte van De Hazenkamp altijd bijzondee
inte*
res$eert. ïrij zijn da,n ook blij ,dat zíi van het niototong_eva.l"

v/eer geheel herstelo,

is.
Burgelijkenstand. Si,in versla.g zou niet voiledig zÍjnrals ik nietr.oe burgerijken stand van De Hazenka,mp, zou hebben bijgeh,,.udetl. Het i-q íri;
echter onr:rogelijk een rybriek van yestiging-vertrek ronder-trouvrd-getrouwd enz. bilhoudenrzooars
deze-wekè1ijkó in de
Nijureegsche Courant verichijnt.
Lfaar zoover aks mij te binnèn schiet is het de lirecteurdöe begin Janua.rl zeey trots kwam vertellen dat hijnys66yrr
ïvas geworderi van een vere kilots,regende dochter eà cns bestuurslid de Heer i'. vermeuren vermeldde in ons brad de geboorte van zijn zoon tr'rans Jan. voor beide zal.deze geboórte
_{e onvermi; delijke caderlijke zorgen rnedebrengen.
Yoor onzen ad,junct was het een;aàr van de gróotste beteekenis in zijn leven nI. toen krij in ri.prir jI. zijn ja-woord gaf
en daarmede zijn vrÍjgezellenleven voorgoed afsloot, Ïiet wàs
dan ook zeey goed merkbaar dat hij in bèle van zíjn beslÍssingen de goedkeuring noodig sad van zijn meerdere.
Er hebben in het a,f5,;eloopen jaar nog enkele vq?.§ F_§ZZSIkamphuvrelij._ken i;laa ts gehad,iraarvan behalve dioiffiff.§ie/ -/y'
,,/r--'1/ meysr-I{ríry'het
ridmaatsctiap wegens vertrek of anderszins werd
-'-'/-/
**,/.-oi
o i,,gezegd.
De diverse verrovingen bijtehouden is ondoemrijk en wir Ík
mey' daa.raan dan ook-niet i'ragenrterv.,ijl bovendien dienechtil
ne1 in ons Hazenkaurpblaadje staan.
lijn vertrek
Iïet
van trfej. sckrouten vormde v'e1
bi.jzonder verries voor De Hazenkar.'rprzoorryer voor bestuureen
ars voor de geheele vereenigingrwaarvoor uÍj zieh altijd geheel. heeft gegeven.
Tragisch rpas de mededeering die wij in l[ni ontvingen van de
Faxl. Frederiks hl. dat hun zoon en ong juniorenrid ïhijs Frederiks
v{as overleden.

SIot.

srotte resf mij nog onzen dank uit te brengen aan de leiders van De Ha.zenkanrprd€ }leeren Huisman en Verbeek ycor de
gegeven lessen en aan het bestuur van de scholenrin weike
Ten

I*
|

Ir

ÍI

,i

t

\

lr
ii.

t
i

i
I

L

L)

1

jh

wij geregeld onze gJnnnastieklessen houden.
Aan het bestuur van ï€vensmorgen en de lewaarsehool voar
de beschikbaareteltlng van teírein en clubhuie en voorts
aan allenrwerkende zoowel- ale buitengewone redenrdie op
eenigerlgi wijze &edewerkten in het àrgeloopen ;àar,
Dat het gaatverstag rgSg zoomogelijk eËn no! ueiàre-gang
van za,kennzoower trit vereenigirrg-* óogpunt aÍs uit f iilancieel oogpunt,moge geven is mf;n groótste wensch.
De secre taris-penningrnees ter
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