
trekt vollé
{vuare smaa,k laatste fiasco
werd aolledig weggëwerkt
ïSIJM§GEIY - 1'oor het front van een nagenoeg volle schouwburg

heeft de vereniging voor liehameliike en g"u.:t"IiÈJ ontwikkelins 'Hazenkamp" zaterdagavond ter gelegenheid van het viifendertigjarige
bestaan een uitvoering gegevèrl llen uitvoering die weliswaai- voor
verbeteringvatbaaris,maarzekerookvoorherhaIing.

En dat laatste nu moet het htuur en de leden toch wel tot vollb
tevredenheid stemmen. Immers, het laat^ete openbare optreden - "ijfjaar geleden - was niet meer dan een groot Íi-asoo g.wàt.

Dat de trampoline-afdeilng op een
hoog peil staat-werd bewezén in het
lpatste nummer voor de pauze. Het
apparaat, dat vrceger als ëen verma..
kèliik circus-attrib[ut bekend stond.
werd hier gedemonstreerd als een vol-
waarilig gymnastiektoestel.

0nder leidins van keurturner HenkJ. G. Kaaks íoonden de dames voor
de pggze haar vaardigheid op de brug
ongeligik.

, De heren kwa*nen na de pauze.aa,n
bod. Zij demonstreerd,en. evèneens on.
der Kaaks, het hoogrek, de hoogbnrg
en oeÍeninBen op de lange mat. Noe.
men we verder nog een knotsoefeninÉ
yal de dames, een-gemengde vrlje od
Íening, een hoepeloefening van d(
Àspiraxrt-dames en het slotnummer, eetr
grandioze flnale,

Al met al dus een Erote verschelden-
heid" die de Hazenkàmp-aanhanE een
lraaie indruk bezorgde fan wat e"r ,,in
de club', omgaat en tot welke presta.
ties de leden in staat zijn.

VooraÍgaa,ndo nan de ultvoerinE, díe
onder a^rideren weril bilgewoond- door
spo'rtwethouder Th. §. -Éeters en do
heer W. Verhallen, heeft de voorzitter
vanr de vereniglng - de heer J. van
der Plas - vier leden gccomplimen-
toerd. dle van de oorichtine af Iid zlin:
de hóren A. van $estreenén, H. Iftítr
rna,n (oud.voorzitter), Grotenhuis er
Van Ingon"

Do uitvoering begon met een mas-
sale presentatiè. wàarvoor het ruime
schouivburgtoneél zich uitstekend leen-
de. Vierhonderd leden van de achthon-
derd die de vereniging telt stonden bij
dit oDeninssnummèr enthousiast het
chblièd te-zingen en vanzelfsprekend
Ueten de toeschotrwers zich bii deze
.,koorzang" niet onbetuigd.- De oefeningen die daarna volgilen
Iiepen zeer uiteen. In het eenvoudige
.,gehuppel" van de kleintjes zowel als
in het meer moeilljke en veeleisende
lurnwert< van de voÍwassenen, was niet.
altljd de perfectie te onderkennen, Wel
het strevèn emaar en - wat eigenlijh
nog belangrijker is - de goede geebt,
waarin dat alles werd gepresenteerd.

De oefeningen van de allerkleinsten
waren bovenéien soms zeer vermake-
llk" Pen fraai geheel vormde vpo,r de
'pauze vooral de w[je oefening van de
meisjesafdeling, een oefening die werd
geruggesteund door de zeer soepele
Llanken vs,n de Eurovisiemars.

Zutaailamppa
De zwaai€efening van de dames-

lenioren, waarbii hët licht uitging en
bet publiek nog maar de Uchtpuntje§
van ta.lrfike zaklantaams kon zlen, had
iets van een operetteachtig ,,kitsch".
effect in zich, maar werd bltikens het
applaus toch wel gewaardeerd,
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Honderden

iHazenkamp-
i gyrrnasten
op 't toneel

- Y-ri,--dertig jaar oud heelt ilc of-
derurg gymnastiek van ile NiiÉ*sa
sportvercniging De Hazenkt-rnt Ë:terda ond in dc Stailsschouibuic
voor - ., eerst sinds dc vlerlng vai
haar ïésde_ tustr.m e"rr uiiv,forloigegeven. -E€n ultvoerint wa*raon
ongeyaer 400 vatr ile 778 lóden rllc dcqt{:tf-S tclt deetnamcn en díc rresi
ongeyaer 400 vatr ile 778 lóden rllc dcqfdeling tclt deelnanrcn en ata àii
duldelii-E niet naer groi- Dcir;tÈ
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gestreefil, cen sucoes-verd-eí-ccn
w-aarilig 
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plëtilooi voor de giymras-

tlekbeoefening.

. Ín 22 numnrers gaven de gymuas-
ten van jong tot oud in een-plezieri-
ge sfeer een goed idee van hirn kun-
nen &an brug, rekstok, in vrjJe oeÍe-
nrng en op de lange mat en de
trampoline. Vooral de turners en
turnsters onder leidlng van Neder-
Pnqs vierdg tunrer- Ilenk J. G.
Kaaks leverden goede prestaHes.-

trazeruramp-voorzltter J. v. d. ples
memoreerde In een kor.t openiags-vToor ven de Jubileumsfeer waarin
$e q^. ertng plaats vond. HiJ richt-
te zich hierin in het biJzonde; tot de
heren A. van Westreenen, H. Iluis-man 'irotenhujs en Van'Ingen dicsini ] oprichting de gym-nastie-
Fenou gelederen van Do Ilazen-
kamp yersterken.


