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Inleidingr.
Bij het opslaan van het Januarinummer '40 van het Hazenkampblaadje

lezen wij : ,,De toekomst is duister en voorlopig een onbekend terrein".
wii wisten toen nog niet dat 1940 voor ons land en volk een oorlogs-
jaar zou worden. Dat wii ons als Hazenkamp in dit oorlogsjaar nog ge-

lukkig priizen mogen, zullen allen moeten onderschrijven, want zowel

onze beide directeuren, als onze bestuursleden en werkende leden ziin

in hun gezinnen of bii hun ouders teruggekeerd. Wii hebben dan

ook alle reden tot dankbaarheid en kunnen, ondanks vele moeilijk-
heden, nog terugzien op een naar omstandigheden goed verenigingsiaar.
Alleen de financiële zijde is dit iaar minder gunstig, zoals u uit het ver-
slag van den secretaris-penningmeester zal duidelijk worden.

Wij zullen thans in volgorde zoveel mogelijk de herinneringen naar voren

brengen.

Jacrrvergodering 7 Febr. 1940.

Op 7 Februari'40 vond de Algemene Ledenvergadering plaats. De op-

komst was, in verband met 't gemobiliseerd zijn van het grootste ge-

deelte der oudere mannelilke leden, zeer gering. Slechts 25 leden gaven

van hun aanwezigheid kennis.
Aan 6 trouwe Hazenkampleden kon het speldje voor tienjarig lidmaat-

schap worden uitgereikt.
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Uitvoeringen.
Voor het eerst sedert jaren kon dit iaar onze haast traditioneelgeworden
uitvoering niet plaats vinden. Dit vond ziin oorzaak in het gemobiliseerd

zijn van onze beide directeuren, terwijl ook bovendien de herengroep

geheel ontvolkt was,

Feestovond.
Het uitbundig succes van het vorig iaar opgevoerde stuk' was oorzaak

dat dit jaar op 4 Mei werd opgevóerd ,,De Privé-Verpleegster", wat als

een vervolg van ,,De Privé-Secretaresse" kan worden beschouwd'

Hoewel doór de gebeurtenissen enkele dagen later, deze feestavond enigs-

zins in 't gedrang is gekomen, was deze weer een prachtsucces voor

onze toneetcluU. Wat de heer Flier wist te bereiken was in één woord :

,of,, en wii betreuren het daarom zeer dat de heer Flier, door vertrek

buiten de stad, niet meer in staat is de toneelclub leiding en bezieling

te geven. Wij wensen hem echter van harte geluk met zijn promotie en

hopen dat hij ook in zijn nieuwe woonplaats een prettige werkkring zal

hebben gevonden.

Feestmiddag.
Door de Mei-gebeurtenissen ziin de funiores-leden er het afgelopen iaar
bii ingeschoten, maar wii hopen dat wii dit jaar deze groep eens extra

zullen kunnen bedenken.

Hemelvqortsdag.
Deze dag is gelukkig niet ongemerkt voorbijgegaan want een ploeg da-

mes "n 
r,"r.n heeft toen een bezoek gebracht aan Tiel voor het spelen

van een ,hockey-wedstriid. De heer Lampe heeft wel eer gehad van deze

tocht, want hoewel wii met 3-1 verloren, is 't toch een buitengerwoon

geslaagde dag geweest, waarin de f ongeren blijken gaven de goede Ha'

lentuÀpge".t t" bezitten. Voor het volledig verslag verwijzen wii nog

naar het gecomb. Mei-Juni-blaadie van 1940'

Pinksteren.
Daar ons land iuist met de oorlogsdagen aan den lijve ondervond wat

oorlog in den tegenwoordigen tiid wil zeggen, kon vanzelf geen Pinkster-

kamf worden gehouden. Làten we hopen dat de komen_de Pinksterdagen

voor de wereld den vrede mogen brengen en voor de Hazenkamp weeÍ

een echt ouderwets PinksterkamP'

Zomertiid.
De afgelopen zomermaanden brachten gelukkig weer wat vertier in De

Hazenkamp en vooral de heren- en iongenslessen mochten zich weer in



De Flazenkamp

een druk bezoek verheugen. De dameslessen op het veld waren, zoals

gewoonlijk slechts zeer malig bezocht en bleek er bij de damesgroepen
meer belangstelling te bestaan voor de les in de zaal, die zich geregeld

in een druk bezoek mocht verheugen. Vooral het honkbal bleek dit jaar

een grote aantrekkingskracht uit te oefenen en de heren Huisman en

Verbeek gaven zelf het goede voorbeeld. Met gestadig oefenen kan er

zeer zeker wat bereikt worden, want onder de iongeren bleken verschil-
lende goede krachten te schuilen.
Evenals vorig jaar mocht ook dit jaar de kersen-eetpartii in Beuningen

bij v. d. Pol weer grote belangstelling trekken. Een honderdtal leden was

van de partii en een respectabele hoeveelheid kersen werd verorberd.

De laarliikse bustocht voor de jongeren kwam door de benzineschaarste

en het niet beschikbaar ziin van bussen, in 't gedrang, zodal de iongste
groepen er dit jaar wel erg kaal ziin afgekomen'
Aan de H.L.O.-proeven werd ook dit iaar weer door een aantal Hazen-

kampers deelgenomen en wel met veel succes, vooral van de dameskant.
Niet minder dan 7 dames wisten het diploma te behalen, terwiil bii de

heren vooral de familie Noordhof succes had.

Voettocht.
Het behoeft nauwelijks te worden vermeld, dat de voettocht dit iaar, in
verband met de oorlogsomstandigheden, geen doorgang kon vinden.

Winterseizoen.
Daar onze beide directeuren weer beschikbaar waren, kon het winter-
seizoen direct flink worden aangepakt.

Zcrolgymnclstiek.
De opkomst is gelukkig vrij goed te noemen, waarbil vooral de heren-

groep zich gunstig onderscheidt. Natuurlijk bracht de verduistering ook
hier haar moeilijkheden mee, en niet te vergeten de brandstofvoorziening.
beide problemen zijn naar genoegen opgelost, hoewel de afgelopen koude

dagen het verbliif in de onveÍwarmde gymnasliekzaal niet tot eenr on-

verdeeld genoegen maakten. Verschillende lesomzettingen, vooral voor

de jongere groepen, waren noodzakelijk, maar ook dit marcheert nu

wonderwel.

Ledental en bestuur.
Het ledental bedroeg op 31 December 1940 266 werkende leden. Ver-
geleken bij het vorige jaar was dit slechts een vermindering.van ongeveer
I leden, Wij hadden echter mogen verwachten, dat het aantal leden ge-

stegen zou zijn, daar nu de belemmerende omstandigheden van mobili-

-27:-
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satie waren opgeheven. Laten wij hrp*, dat wanneer het 's avonds weer
Ianger licht is, dit ook in het ledental te merken zal ziin.
Juist in deze tiid, nu gymnastiek zulk een prachtige afwisseling vormt
voor het inspannende leven, mogen wij toch zeker verwachten, dat het
ledenaantal niet verder zal dalen.
Het aantal buitengewone leden bedroeg op 31 Dec. 1940 70, terwijl het
aantal donateurs nog steeds zeer gering is.
In het Bestuur vond geen wisseling plaats. Alleen bedankte mej. Janny
Wegerif wegens vertrek naat elders, in welke vacature op de algemene
ledenvergadering vobrzieh zal wórcien. Een speciaal woord van.dank moet
hier gebracht worden aan de heren v. Westreenen, Maartense en Com-
panjen die mede De Hazenkamp drijvende wisten te houden, ondanks
het feit dat twee bestuursleden gemobiliseerd waren.

Vergoderingen en Conversatie-CIvonden.
In 1940 vonden geen ledenvergaderingen plaats, terwíil er 7 bestuurs-
vergaderingen werden gehouden.
Onze eerste conversatie-avond werd gehouden op l0 Febr. 1940, waarin
Dr. C. Lampe voor ons sprak met het onderwerp: ,,De Nederlandse
Ambulance in Abessinië". Deze zeer interessante voordracht werd met
veel interesse gevolgd en een dankbaar applaus was het loon voor den
spreker.
Op 27 Febr. volgde Ds. W. Sijbrandij met het onderwerp: ,,Verhouding
tussen ouders en kind". Dit zeker niet gemakkelijke onderwerp had ieders
belangstelling en zeer voldaan keerden de bezoekers huiswaarts.
Verdere conversatie-avonden vonden niet plaats. Tot sluiting van het
seizoen vond weer op 23 December een goed geslaagde Kerstavond
plaats, Waarbij het Flazenkampkoortje onder leiding van den heer Milo
haar zeer gewaardeerde medewerking verleende.

Maandblad.
Zoals uit verschillende nummers van het Hazenkampblaadfe van lg40
blijkt, hebben wii ook dit iaar weer veel moeite gehad om het blaadje
weer geregeld te doen verschiinen. Gelukkig werd het redactionele ge-
deelte na de terugkeer van de beide bestuursleden Aartsen en Grotenhuis
nu weer verdeeld. Een laatste oproep van de redactie aan de leden,
heeft gelukkig succes gehad, zodat de laatste maanden de inzending van
copie vrij geregeld plaats had. Hierdoor kon het blaadje regelmatig
en op tiid verschijnen. Wij spreken de hoop uit, dat het komende jaar
de medewerking van de leden opnieuw zal plaats vinden, zodat het
blaadje inderdaad wordt ,door en voor de leden". Wat het financiële
gedeelte betreft, kunnen wii helaas niet erg optimistisch zijn. Het aantal

Vervolg op bldz. 28.



HET BETERE ADRES VOOR ALLE VOORKOMENDE
BLOEMWERKEN TEGEN BILLIJKE PRIJZEN

,,,T BLOEMENHUIS" D.A.BEERENS - NIJMEGEN
van BÍoecl{huysenstraat 9 - Telefoon 22060
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DE SPAARBANK
te Nijmegen
HOOFDKANTOOR HOUTMARKT 1

Geopend: Maandag tlm Vriidag
voorm. van 10-12.30

Zaterdag van 10-l uur
Maandag, Dinsdag, Donderdag
en Vrijdag nam. van I -3 uur

Woensdag nam. van 1.30-3.30
uitsluitend voor Jeugdsparen
Bijkantoor: WILLEMSWEG 249

Geopend: Dinsdag tlm Vrijdag
van 10 12.30 uur

Een,,VOORUITGANG's" Product
Een BETER product.

Brood is het beste voedsel,
Kwaliteitsbrood is,,VOORUITGANG's" Brood.
Het doet de jeugd groeien;
Melk, zoowel los als in de flesch.
Havermoutpap, Karnemelkpap, voor de groei van Uw kinderen.
voor brandstoffen uw betrou*0""t:Ítïï'o, 

currtrale verwarming.
Levering ook aan niet-leden.

,,VooruitgaÍ1g" [J. A. NijmegenCoöperatie
HooÍdkantoor: Burghardt v.d. Berghstraat 92 - Telefoon 26031

Wordt Lid !
Wij geven 14 dagen uitkeering uit ons Moederfonds, naar het verbruik.

HERENSALON D. H. VAN DEN BERG,
Platenmakerstraat 33 Eerste huis vanaf Burchtstraat

Herentarief : Knippen.. f0,30
Scheren . . f0,15

Kinderen : Knippen f0,20

ABONNEMENTSKAARTEN VOORDELIGER

a7 J:FGGELDE;\

C.LT
T.I.fiT N'IEGEX
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G,EDIPL.

OPI]CTEN
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PROGRAMMA
vooR DE TONEELAVOND VAN ,,DE
HAZENKAMP", OP WOENSDAO 2l MEI
A.S., TN DE KLEINE ZAAL VAN HET
coNcERTGEBOUW,,DE VEREENIGINC"

Aanvang 7 uur

OPGEVOERDZAL WORDEN

,,ROBBEDOES"
Bliispel in drie bedrljven door Cristien
van Bommel-Kouw en Henk Bakker

PERSONEN:

Louis Terlaet
Guusje, zijn tante
Bob. zijn pupil
Florence van Weel-Terlaet-Vermonde,

P, Nuys.
Mei. A. Creutzberg
Mej. A. Oosterlaan

zijn nicht, Mej. D. van de Weyer
B. Companjen
D. van Vucht Tijssen
D. Thiele
Mej. C. Wieringa

Mr. Simon Geldens
Hein de Bont
Maarten, huisknecht
Geertje, dienstbode

De drie bedriiven spelen zich af op ,,Dennenrust", de villa van Louis
Terlaet, op een dorp in Gelderland

Tiidens de opvoering is het roken in de zaal verboden.

PAUZE NA HET 2E BEDRIJF
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R ,,lt[e&oes.

De redactie van ons clubblad vroeg me een inleiding te willen schrijven
over het op te voeren toneelstuk ,,Robbedoes".
Eerliik gezegd voelde ik daar weinig voor, omdat ik er persoonliik niet
van houd, vóór de opvoering, de inhoud van het stuk reeds te kennen.
Speciaal voel ik dit aan bíj het stuk, dat we nti zullen opvoeren, daarom
lijkt het me leuker er jullie niets van mede te delen, alleen dit, dat het
een ,,fijn" stuk is en echt geschikt is voor jonge mensen, dat wij met
een stel Hazenkampers zo goed mogelijk ten tonele trachten te brengen.
Onder de spelers zullen iullie ditmaal enkele nieuwe gezichten zien,
Hazen die hun debuut op de Hazenkamp-toneelplanken zullen maken.
Zeker, het is een waagstuk voor me geweest dit te doen, maar ik heb
me deze keer laten leiden door de gedachte om eens enkele jongeren
een kans te geven, De ouderen moeten nu niet denken, dat ik hun in
dit opzicht iets te kort zou willen doen, niets is minder rwaar, maaÍ
zoals het steeds in onze club gaat, moeten we de ogen op de f ongere
generatie gericht houden, zii moeten toch eenmaal hun kans hebben,
waarom zau ik hun die juist nti niet geven ?

Ook wil dit niet zeggen, dat we de ouderen in de toekomst niet meer
nodig zouden hebben, néén, zo is het niet, maar ,,Robbedoes" geeft nu
eenmaal ook de kans aan jongeren. Ik weet, dat ik dus verschillende
Hazen teleui heb moeten stellen, temeerookomdat,,Robbedoes"gespeeld
wordt door slechts acht personen.
Terwijl ik dit schrijf zitten we nog midden in de repetities en hebben
ons reeds meer dan eens krom zitten lachen om diverse malle situaties,
die men bij de instudering van een toneelstuk pleegt te beleven.
Dan komen we weer een beetje bij, want het is geen onverdeeld genoe-
gen steeds in de koude te mogen repeteren.
Ik weet dat het geen volmaakte opvoering zal zijn, maar met schaven
en schuren zullen we trachten het volmaakte zoveel mogelijk te benaderen.
Tenslotte ben ik het met onzen vorigen regisseur eens, dat de geest
van de avond niet alleen bepaald wordt door wat er op het Íoneel wordt
geboden, maar vooral ook door de stemming, die onze leden altiid
weten te brengen.

A. HUISMAN"
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abonné's is weer teruggelopen en indien deze teruggang bliift aanhouden'

zullen wij genoodzaakl zijn het blaadie op te heffen. Dit zouzeeÍ iammer
ziin en wii doen daarom nogmaals een beroep op onze leden zich op het

blaadje te abonneren, of anders een advertentie aan te brengen.

Het bestuur is de redactie en den heer B. van Vucht Tiissen dankbaar

vooÍ de mede,werking en dankt de adverteerders voor hun onontbeerlijke
steun. Aan Drukkerij Dekker &.2n. past een extra woord van dank voorde
goede zotgen aan het blaadje, in 't biizonder voor de gratis biigevoegde

linoleum-druk in 't Dec.nr.

Clubhuis.
Niettegenstaande verduisterings- en vooral niet te vergeten, brandstof-

problemen, is het clubhuis ook dit iaar weer op ZaÍerdagavond voor onze

leden opengesteld. Een speciaal woord van dank voor Jan de Hartog,
geassisteerd door Nel, is hier zeker op ziin plaats. Want ondanks thee-

distributie ziel hij toch kans elke Zaterdagavond voor thee te zorgen,

terwijlniemand zal kunnen zeggen, dat het er koud is. De bèlangstelling
laat wel te wensen over, maar toch vormt het clubhuis voor een kleine

club getrouwen een welkom toevluchtsoord, waar ziinaar hartelustkunnen
ping-pongen en biliarten.

( lf orclt ueruol,{d.)

Q& *u r&e fr(u* n nLuonpe,'s.

Het is mij een behoe{te U allen, mede namens mijn vrouw'
hartelijk dank te zeggen voor de belangstelling bii ons

zilveren huweliiksfeest op 28 April i.l. ondervonden'

Indien mogelijk, zou ik U allen met een handdruk willen

bedanken voor die prachtige bloemenmand' die nauwelifks

de voordeur binnen kon.
Ook onze dank voor het biizonder fijne schilderstukje' wat

ons bovendien nog werd bezorgd.

Hiermede werden wij wel zeer veÍrast en het zal een waar-

dig aandenken bliiven en altijd een prettige herinnering ziin

aan onze mooie vereniging.
DE SECR.-PENN.

ó .2 s(^c^64cde^ncë444a^4c^oë' 0(^e^4c^e^
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Leden van De frazenkamp !

Zo ge nog nog geen abonne zijt van dit blaadje
wordt het dan vanaf heden en breng elk nog een
abonné aan.

Abonnement voor leden slechts f 1. - p.j., fr. p. post

Filmavonden aan huis !

Programma's vanaf f1O.- (Holl. tekst)
Foto A. Zufang, Fotohandel, Willemsweg

276

Kracht-
en Lichtinstallaties
Radio
Gas, Water en Sanitair

TECHNISCH BUREÀU

SCH EKMAN
Groesbeekschewegr I75

Nijmegen, -Te|.23664

Gebrs. I. en I. Heijmans
vóorheen M. Heiimans

SCHILDERS

DENNENSTRAAT 83&34
Neerbosch-Niimegen

Postrekening 177166 - Telefoon 20501

Opgericht l89O

Paulvan Schaijk
Huis-

Decor-
en Reclame-

schílder
NIJMEGEN
Vossenlaan l0 - Telef.20525

S. J. KLEINLOOH jr.
Daalscheweg 352 - Nijmegen

Telefoon 23519
Behangerij Meubelmakerii

StoÍferderij Verhuizingen
Levering van alle soorten
Meubelen, Gordijnen,

Matrassen, Linoleums enz.

A. STOLK
Tooropstraat No.213

Koopt U wel eens bij de Adverteerders?

Telefoon 26315
Lood-, Zink-, Mastiek- en Leiwerken
Aanleg van Gas- en Waterleiding
Bliksemafleiders - Sanitaire werken
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Jansen en Ederveen

Taxi's
Trouwrijtuigen
Trouwauto's

Garage & Reparatie

v. d. BRU00HEi{$TR. I
WALDEGI( PYRMÍIIIT$II{OEL 6 9

TeleÍoonnummers 23334 en 22223

Meub ilee rin richtin g

,,HET BINNENHUIS"

J. H.TILDERS Jr.
Telefoon 26073

St. AnnastraatSSa

Overhuizingen en inrichtingen
door het geheele land

Garde Meuble

,,Jong Leven" Kinderkoren
Repetities voor de leeÍtiid vqn 5 tot 12 joar von holÍ 5 tot 6 uur.

,, voor de leeÍtiid vqn 12 tot 17 icor von 6 tot holÍ ocht.
Dcmes- en Herenkoor vcrn 8-9,45, (qllen des Zqterdqgsavonds.)

De Muziekqlub repeteert 's Woensdqgs vcrn 7-8,30. (Alles Korenmorkt l0o.)

Directeur A. SMIT, Iavastrqot 79

HENK MILO
Piano- en Orgellessen,
ooÈ in Klaaarshribo

STAATSDIPLOMA

Javaplein 9

Vacant.

Prot. BegraÍen isonderneming

Begr.pl.,Rustoord", Gem.Begraafpl.
Transporten

J. DE HARTOG
Dorpsstr. 83 - Hees-Nijmegen

Koster N.H.Kerk. - Tel. 24600

DRUKKERIJ
DEKKER & ZOON
Groenestraat 311
Telefoon 22693
Visitekaartjes
Verlovingskaarten
Ondertro uwbrievèn
6eboortekaarten

J. ELBERS,
Paddepoelseweg 4

Tel. 24717

Rijwielen, haarden, kachels,f ornuizen, enz., desgewenscht
op termijnbetaling, vanaf f 1.- per week

TANDEMS TE HUUR

Reparatie-lnrichting
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,,Qrnien*tto,& *ll.,,tua,q,l ! !"

,Goeienavond allemaal". ,O ié, daar heb je hem ook". ,,2o, halve gek,
ben je er ook weer". Zo wordt de binnenkomende begroet. 't Gebeurt
allemaal op de herenles. Onder gezellige debatten over sport, oorlog,
weersgesteldheid en belastingzaken, verkleden we ons en gaan dan naar
binnen, waar we met arendsogen door den heer Huisman aangekeken
worden. Z'n hele gezicht staat er naar, of hij zeggen wil : ,,2o, iou zal
ik eens een poot uittrekken". 't Begint goed. We worden op de hoogte
gesteld van het feit, dat de heer van Westreenen 25 jaar lang lief en
leed met z'n ega heeft gedeeld en dat we dat niet ongemerkt voorbij
mogen laten gaan enz. enz. Enfin, het resultaat hebt U gezien : een
pracht-cadeau.
Hedenavond hebben we een nieuw lid in ons midden (een kleintje van
2 meter 20), terwijl een algedwaalde is teruggekeerd met een gymbroekje
uit z'n,kleine-kinderjaren". 't Gevolg hiervan is, dat zich bij de eerste-
de beste buiging een niet nader te omschrijven toneel voor onze ogen
afspeelt.
De eerste 10 mínuten lopen we achter elkaar. Maar deze keer ziin er
heren, die op relletjes belust zijn, want telkens verdwiint er een uit de
rij om zijn schoenen aan te trekken, die zijn achterbuurman hem uitgetrapt
heeft. Als we zowat buiten adem ziin, stellen we ons op voor de vrije
oefeningen.,Eerst een paar oefeningen om met je armen en benen in de

war te raken. Ik heb me een tijd staan te schoppen en te zwaaien, ik
wist werkelijk niet meer wat links of rechts was. Maar we hebben nog
meer oefeningen. ,,Buikspieroefeningen". Die doe ie nou echt voor je
plezier. Dat is toch zo'n heerliik gevoel. Moet je eens proberen. Je gaat

op je rug liggen, de benen een handbreedte van de grond en dan iezelf
20 maal oprichten, maar de benen van de grond' Bij de 20ste keer moet
je blijven zitten en dan 10 maal de benen spreiden en sluiten. Bii de 10e

keer blijven zitten en dan telkens met rukjes je hoofd op ie knieën pro-

beren te krijgen. Dan weet ie tenminste wat buikspieroefeningen ziin.
Hierna kriigen we toestellen. Vanavond ziin de bruggen aan de beurt.

Daar kun je 't ook warm en benauwd op kriigen. En dan gaan we even

springen. De tremplin voor de brug en de kist er achter. Moet je eerst

precies op de legger springen en dan op de kist. Moet je niet doen zoals

onze baby en misstappen, want dan heb ie nog nooit zo'n pracht-salto
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gezien. Na nog enkele kunstsprongen gaan we een partijtje kistbal doen.
Spelregels : Alles mag. Je moet zien, dat je de medizinebal in de kist
van de tegenpartij deponeert, Maar dat valt niet mee. Zo gauw je de bal
hebt, wordt je door enkele ,,stieren" aangepakt en tegen de grond gewerkt,
de bal wordt je alhandig gemaakt en als je hem niet gauw loslaat, heb

ie kans dat je bont en blauw uit de strijd tevoorschijn komt. Dit is heus
ook wel iets voor de heren-senioren. Dat is weer eens iets anders als
vuistbal !

Dames, nu weet U iets over de herenles. Krijgen wij nu eens iets over
de damesles te horen ? Wii zijn benieuwd !

Hozenkampl - C.S.C. (revcnche).

't Was Zaterdagmiddag, half drie. Doodse stilte heerste alom over het
Hazenkampterrein. Duizende mensen hielden hun adem in. ,,Wat is er
gebeurd ?" vraagt men aan ons. ,,Weet jullie dat nog niet ?" wordt er ge-
antwoord. ,,Weten jullie niet dat er vandaag een revanche-wedstrijd wordt
gespeeld ?" ,,Een revanche-wedstrijd ? Waarvan ?" De mensen halen min-
achtend over zulke onwetendheid hun schouders op. Eén geeft nog ant-
woord. ,,'t Is een hockey-wedstrijd tegen O.S.C. I. 't Gaat er nu om wie
bovenaan de competitie komt. Eén heeÍt De Hazenkamplverlorenmet2-1,
de tweede gewonnen met 3-2. Zestaan dus quitte met een doelgemiddelde
van 4-4.

't Werd een felle wedstrijd. Iedereen, vriend zowel als vijand, spande zich
tot 't uiterste in. Zodoende konden de toeschouwers dan ook een massa

fraais aanschouwen. Zij zagen b.v. hoe de spil zo nu en dan blauw biiliep
als hij hard had gelopen, iets wat niet meevalt als ie pas een overvloe-
dige maaltijd achter de rug hebt ('t lopen natuurlijk).
Ook zagen zij hoe één der backs prachtig miste. Maar dat duurde niet
lang, want na een kwartiertje was dat alles voorbij, De beide elftallen
waren zo'n beetje tegen elkaar opgewassen en zodoende gingen we de

rust in met 0-0.

Om 3.22 uur bracht Bekink de stand op 0-1. Hij had kans gezien om de

bal onder den keeper door in 't doel te schuiven. Maar dan komt De

Hazenkamp opzetten en om kwart voor vier lukt het den midvoor, met

een prachtige push de stand op 1-1 te brengen. Een donderend hoera

volgde op deze koene daad. Toen de wedstrijd afgelopen was en we

berekenden, wie aan 't hoofd van de competitie stond, kwamen we tot
de ontdekking dat we nog gelijk stonden met een doelgemiddelde van 5-5.

EEN HAASKE.
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