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ZUID.OOSTER AUTOBUSDIENSTEN
verhuur van Lure Autobussen tegen concurrerende prijzen

VRAAGT PRIJS

ln de zomermaanden dagtochten in Binnen- en Buitenland
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Voor al Uw Rookartikelen
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Telefoon 26817
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Rnijno, SPORT

J. G. REIJERS

NIJMEGEN

MOLËNSTRAAT 1 12

TELEFOON (O 88OO) 21708
b.g.g. 25524

ELECTROT ECHNI SC H BU RE AU

Schekmqn
Groesbeekseweg lSla

Ni;megen

Telefoon 23661

Electrische licht-,

kracht- en

verwarmingsinstallaties



D[ WINKAMDII
OFI'IC]EEI ORGAAN VAN NE VERENTGING VOOR IICHA},IELUKE EN
GEESTELIJKE ONTIVIKKETING " }E HAZENKAMP '' TE NIJI\IEGEN

OPGERICHT 2 EEBRUART 1928
GOEDGEIGURD BIJ KONINI(IIJK BESLUTT 22 NOVEMBER 1g15

Behalve voor wat d.e

leen de red.aktie
Redaktie-adres

bestuursmed.ed.elingen betreft is a1-
verantwoordelijk voor d,e inhoud-.

: Bí.jleveldsingel- {!, Nijmegen.

J anuarr- 1 959 no. 3

Ter overdenking

HET ONBEKENDE

Er liep een man wat rond. te d.wa1en. Vv'ant er was een nog-
a1 gespannen situatie. En zijn verantwoord.elijkheid op
dat punt vras hem niet helemaal- d.uidelijk" Hoewel hij be-
greep, d.at hij die maar niet kan negeren.
Dus liep hij te peinzen, diep en intens, Toen gebeurd.e
er iets wonderlijks. Zíyn overpelnzingen kregen op de
een of anclere manier zichtbare vorm. Eerst vaagrtoen aI
scherper, zoals je een lens instelt van een projectie-
apparaat . Einclelí jk was het een d-uid eli jke omtrek 3 een
man; en hij had. een zyraard. in zijn hand.. Het was alle-
maal zo werkelijk, dat er vanzelf een soort gesprek ont-
stond. Zulke gesprekken ziTn trouwens meestal heeL wat
werkeli jker d.an honderd. alled.aagse leuterpraat jes, d.ie

het leven van mensen plegen te vullen
De peinzende man stelde een vraag, die over zijn lippen
kwam, vooï hij het wist. ÏVie bent u, zet lni-7, vriend of
vi jand,?
En d-e ander antwoord.de met een stem, die van ver scheen
te komen: ik ben nà gekomen. Het was allemaal nogal erg
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geheimzinnig, lfaar toch ook ]/veer nLet zor.dat je kon zeg-
g"r[ ben ik soms aan het malen? Ïntegendeel, er zat een

àerkwaard.ige kracht in, alsof er iemand sprak, die te be-
velen heeft, die gezag heeft

Ditiseenstukjefantasievoormij.Ofneen,metdat
woord ben ik toch niet tevreden. Dit is een gelijkenis.
Een vrije ï\reergave van een weinig bekend. verhaal uit het
Oud.e TeÀtament. En d-ie vrije iveergave moet i-k dan o.aar

voor mijn persoonlijke rekening nemen' Dat is natuurlijk
niet voÍd.oónd-e" llant een gelijkenis dient verklaard te
worden " zod.at t\<, een beetie aarzelend, d.ie verklaring
ook nog voor mijn rel<ening moet nemen!
Er loopt een man te peinzen. Hii is nog iotg. Die man (rt
zou ook best een vrouw gel//eest kunnen z:.3n) is - laat i-k

naarZeggeï.deechteHazenkamper.}lijisbezigmetde
naaste tóekomst van rrDe Ilazenkamp"" Hij weet dat hij
daarvoor op d.e een of and.ere mani-er verantvuoord.elijk is"
Eenvoudig omd.at hi j er nu eenmaal lid. van geword.en is.
Maar wat moet hij met die verantwoordelijkheid nu d.oen?

Trouw komen; oefenen en nogeens oefenen. I'Tu ja, natuurlijk.
Daar hoef je niet over te lopen peinzen.
DaadwerkeriJt d-e goede geest bevorderen. zo kom ik er al-

d.ichter bi j. Maar d-at is mij wat te vaag. Ik omschrijf
het liever wat precieser. Die plotseling opdoemende man

met het zwaard., die onbekende, zegt door zi)n verschij-
ning: als je iets in je l{azenkamp wil-t bereiken, v,rat van
vrerÈe1i jke waarde 'is, voor à1 je nede-leden, 6an kri jg je
d.at niet cadeau, fraaT d,an zal je er voo1' moeten vechten"
Die onbekende zegtz ik heb meer aan één vent, d,an aan hon-
derd. slapjanussen.
Daar kun-je boos om worden. L[aar d.aarom is het niet minder
waar !

Maar mi.in verklaring van d.e gelijkenís is nog niet kIaar.
Die onbàkende (it< zei immers, dat hij gezag schëen te heb-
ben) rnoet geschreven worden met een hoofdletter: de gnbe-

kende. Die wat te vertellen heeft aan iedereen, d.ie maar

luisteren wil of aan d-e hele Hazenkamp samen. Namelijk d.it
je komt er niet met een brug, een evenwichtsbalk, een
i,andrek. nat zijn tenslotte allemaal zaken van het tweede
p1an. En a1 d.ie zaken van het tweed.e plan.kÍijgéni!as. waar-
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d-e als ze werktuigen zijn van het hogere p1an. Dat is,dat je er afs echte Hazenkamper(ster) alràen maar wat
van maken kunt, a1s je cle bevelen vraagt van de grote
L[eerd-ere. ln/ant d.e wereld. draait nÍet om 'r]e Hazenkamp',.
Maar op de een of and.ere tijd draai je, met al je mà_
d-eleven vanuit tlDe Hazenkamp', de werel_d in. ne grote
werel-d. En d.an moet je op een heel andere manier thuis
zijn op d.e evenv,richtsbalk!! En d.at lukt alleen a1s je
d-e grote Onbekend-e kent, God., d-ie j e zelf s opvangt, a1sje"ije evenv,richt d.reigt te verl-iezen of verliest.

Ds G.A. Farger
Ere-voorzítter.

voor d-egenen, rlie er belang in s te11en, zi j méd-eged-eelc1
d.at bovenstaande ontboeaeming is gebaseerd op v,rat te
lezen staat ín Jozua ) z 11-15

Naschrift van d.e red.aktiec
Het heef t ons zeer vetheugd,, d,at onze ere-voorzítter op
zo spontane wijze heeft gereageerd op ons verzoek om
een bijdrage voor d,it nieuwjaars-nummer, lVij hebben
hiervoor dan ook gaarne rrde ere-plaatsfi ingerui-md, te
meer omdat juist in d.it nieuwe jaar het aksent gelegd.
gaat rnord.en op d,e geestelijke ontwikkeling. Deze,,bood--
schap'r van onze ere-voorzit,ter moge d.aartoe een wegwij-
zer zijn,
En vre hebben zo lnet id.ee, d.at hei woord van ilhunil domi-
nee Barger voor de oude liazenkampers - de werkers, d_ie
onze vereniging groot hebben gemaakt - hen nog eens e-
ven teruggevoerd. heeft r\aar een onbezorgd.e tijd vol
mooie herinneringen.

VAN DE REDAKTIE

ïie staan op d.e d.rempel van 1959.,.,,
Een nieuw verenigingsjaar ligt voor ons"
Een jaar vraarin grote d_ingen staan te gebeuren voor 'rle
Hazenkampr'.
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De laatste maanden van 1)JB zijn als het ware een j-nlui-
d.ing gewees t van een nieuw ti jd'perk in de hÍstorie Yan

onze vereniging, een tijd.perk waarin met vereend.e krach-
ten zal moeten worden gevierkt aan d.e uitbouw en opbouw

van "De Hazenkamp't, zowel in de lengte al s in d-e breed-
te.
In d"e lengte d-oor een enthousiaste
der het motto "NAAR HET DUIZENDSTE

propagand.a- akt í e
LID". Dat kan en

on-
dat
en-moet want tenslotte is het maar een kwestie van nog

kele tientallen.
En in d_e breedte dOor een daverende kampanje voor een

eigen veld met klubhuis. Deze kampanje zal van grootse
al1ure moeten zijn en zod.anig moeten worden opgezetrd.at
geheel Nijmege4 ervan doord-rongen v'rord-t, d-at het voor
l,De Hazenkamp" - als een der grootste verenigingen van
de stad - welke hlLar'-Lgqg+---tgf t--gg|er-gllg--§tande+ en

richtingen d,er bevolking, eeï} Ievensbehoef te van de eer-
ste orde is oí een eigen home te bezitten, waarin niet
alleen gebouwd. kan wordell aan d'e lichamelijke, doch ook
aan de geeslel.ijl(s ontv,'ikkeling van b'aat f eden.
De aandnid.ing: Vereniging voor lichanelljke E}[ GEtrSTE-

LTJKE ontwil<keling impliceert ciat 'rle ltazenkamp" d-ertig
3aar gefeden niet alleen v,'erd opgericht om een groep
jonge mensell in de gelegenheid- te stellen sport te gaan
bedrijven, màar d.at men hogere idealen voor ogen hadrna-
melijk cle vormi_ng van flgr jeugd tot bruikbare mensen in
d.e maatschappij. En het mag dan vrrel zo ztJtr, clat door
alierlei faktoren - lve d.enken aan bezetting, oorlog met
a]le ontwrichtend,e gevolgen vandien - die hogere idealen
naar de achtergrond gedrukt ziin, tensl-otte zijn d-e

woorden ,tgeestelijke ontwikkeling'? niet maar een fraaie
vlag, d.ie d.e lad.ing moet dekken.
ï,/e mogen nog zoveel sportieve prestaties op onze naam

hebben staan, het vrast het water van d-e zee niet af ,dat
de opzet van "De Hazenkamp" staat of valt met de geeste-
Iijke ontvrikkeling harer Ied,en" Anrlers kunnen we artikel
2 der Statuten we1 radikaal uitwissen.
Het is d.an ook een verheugend feit, dat door het bestuur
plannen word-en uitgelverkt om j-n dit nieuwe jaar de gees-
lelijke ontwikkeli_ng vreer d-ie plaats in ons verenigings-
feven te gaan geven ïraarmee d-e naam "De Hazenkamp" in



J,lazemleqmpero !

Verpakte Geneesmiddelen

Verband en Toiletartikelen

Eau de Cologne, Par{umerièn

Borstelwerk en VerÍwaren

Drogisterii W. Brinkhuis
DE DROGIST VAN NI'MEGEN.WESI

Voorstadslaan 25O (ll o Tuinbouwschool)

Teleíoon 217 69

* U BELT, WIJ BEZORGEN I *

W. KAREL
Smetiusstraat 4

Telefoon 26486
Ni.;megen

J AWA

B. S. A.

D. K.W.

motorrijwielen

VESPA

J AWA

LA BOHÈME

J. A. de Hartog

Ook voor Uw
Gezins- en BromÍiets W'4.-
verzekering

Spiegeltje, spiegeltje

aan de uand

Hoe uordt wï1n uoning

't gezelligste uan het lancl?

Door harmonie in Uw
woning te brengen.
Daarvoor brengen wij 'n

onovertroÍ{en collectie
meubelen, woningtextiel
en bedden, die bil elkaar
passen door Íraaie vorm
en kleur. Tegen een prijs

die U past.

Woninginrichting,,flet Binnenhuis"

..TILDERS..
Nilmegen - Ziekerstraat ó-8 - Íel. 26073



,rFasto" geisers voor alle gassoorten,

kranen voor sanitaire installaties,

bedieningskranen voor gastoestellen.

Gasdrukregelaa rs,

A. S.W. APPARATENFABRIEK N.V.
(Automatic Screw Works)

NIJMEGEN, Postbus 43

lr.Y. AannemersbedrijÍ

vth G. TIEMSTRA en Zn.
BOUW., GEWAPEND BETON. EN UTILITEIÏSWERKEN

PONTANUSSÏRAAT 24.26.2A
NIJMEGEN
TELEFOON 25695 - 23030
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haar gloriejaren voor iedereen "een begriprr betekende.
Daartoe is samenbundeli-ng van alle krachten van henrd.ie
van 'igoed-e wille z:_3Ír", nodig. 1959 zal d'an ook van ie-
d.ere Éazenkamper een voor honderd procent medeleven en

medevrerken eisen. Alleen dón kunnen we weer spreken van
een waarachtige HazenEampgeest, hé! fundament, Ïraarop
@ ae lengte en in de breedte groot en

sterk kunnen maken tot heil van d.e aan ons toevertrouw-
de jeugd "

,r Il:l:,,.,

" lllllllllttli'i\\\'ii\'il 
j'

..,,ullilli

Even omkijken

Ais wij aan iets nieurvs beginnen is het alti jcl goed even

achteróm te kijken, want het nleuwe is onlosmakelijk
verbonC.en met het oude" Nu rTi-i aan een nieuw jaar gaan

beginnen is het toch vrel goed eens even te kíjken, wat
1958 voor cle vereniging geweest is.
lan i" iret, geloof ik,toch wel zo, dat 1)JB voor "De Ha-
zenkamp" eer: iaar geweest, d-at, ondanks a1le tegenslagen

"rr 
ro"il-ijkhed.en, niet ongunstig is geweest' Voora1 over

het einde zijn wij we1 tevreden. Een nieuive vootzitter -
een herreze:n maand.bl-ad- - een terreincommissie - een sta-
biel- led.ental 

"

Zeker, er zuJ l-en leden zalne die zeggen dat ttzetl toch
wel meer 1roor ,'De Hazenkamp" hadden kunnen bereiken. 0,
jardezuLkenzLJ]í.er:altijd"l/laarhetisuitermatege-
irrt t"f i5t om te kritiseren en vast te stellen, hoe ltzett

het betór harlden kunnen doen. Maar als er gevraagd- r,rordt

omze)-fookeenswatted.oen,d.anzijndezu]-kenniet
thuis en faten zi3 inet graag aarl ttzei' oYer' Ik geloof ,

d-at het goed- is, àat ieder líd zich nu eens voorneemt om

in het 1àar 1959 ook eens iets voor de vereniging te gaan

doen, hóe bescheiden dit misschien ook kan zLJn' A1Ie
beet3eshelpeneTt|,2e,'kunnenhetnueenmaalnietalleen
opknappen.

tr

vAN HEr'bEs-rvVË.



A1 diegenen, die daadwerkelijk zich voor "De Hazenkamp"
hebben lngespannen in 1958 t d-anken wij hartelijk en wij
hopen ook het komend.e jaar op hen te mogen rekenen.
Slechts als wij ons gezamenlíjk inspannen, kan ook 1959
voor onze verenigíng een goed jaar word-en" Er zijn nog
zoveel moeilijkheden en problemen. En d-e krÍtikasters
7ou ik willen zeggen: "Kom eens een paar maanden in het
Bestuur i,verkenrr. lrtiedden ctat je d.an genezen bent?
Hazenkamp-vrienden, het Bestllur vlenst IT een heel geluk-
kíg 1)J). Ifoge God.s zegen op U en op "I)e Hazenkamprr rus-
ten ' 

K.

I\[eerdere ma]-en wordt ons d-oor ouders onzer leden om in-
lichtingen gevraagd- omtrent rle Instuif op zaterdagavond.
Om misverstand te voorkomen d.eelt het bestuur mede, d.at
d.e Instuif in het Centraai Gebouw ni-et meer een aktivi-
teit van onze vereniging is, doch oncler sllpervisie staat
van de Stichting voor Open Jeugdwerk te trtrj-jmegen,

Aan de besturen van de diverse afd.elingen wordt vetzocht
om op cle eerstvolgende vergadering van d,e kontaktkommis-
sies, v{a.aïvan de datun: nog nadet za7 urordeit bekend. 8e-
maakt, ee1l gespecificeerde inventarislijst in te dienen.

PINKSTERKA},[P

Er ztyn plannen om dit jaar weer een Pinksterkamp te hou-
den voor led"en van 16 Saar en ouder, Zii die hier iets
voor voelen kunnen zich om inlichtingen wend.en tot d.e

heer J.F" Smit, Javastraat 112, telefoon 12612.

VERPI,ICHTE MEDTSCHE SPORTKEURING

L[en wordt eraan herlnnerd., d.at - ingevo]ge het bepaalde
ín artlkel B van het l-luishoud.elijk Reglement - ied.er lid
d"at aktief een d.er takken van sport beoef ent, verplicht
is zich aan de medische sportkeurlng te onderwerpen. Men
zorge er voor, dat men vóór 1 mei- 1959 in het bezit is
van een keuringsbewijs. Vanaf die d.atum zal door de lei-
ders strenge kontrö1e hierop vrord.en uitgeoefend-.

r-u-



FEEST VOOR DE JEUGD

De reed.s eerder aangekondigd.e feestmiddag en -avond on-
der het motto "V00R DE JEUGD D00R DE JEUGDIt zal plaats
vj-nden op zaterd.ag'l of 1{ februarí in het Prot. Mit,Te-
huis aan het Sumatraplein. ldadere bijzond.erheden en de-
finitieve datum vrorden vermeld- in het februari-nulnmel?.
DAN ZUTLEN TEVEI)I§ DE D*I!LOUÀ'§ V/OR]EN Ullq
WINNAÀRS VAN DE ONDERLINGE WE}STRIJDEN.

HET TERREINT'O}TDS

Tot en met 21 d.ecember vrerd. hiervoor ontvangen f 79r--.
Dit is nog maar een bescheiden bedrag, doch d-e eigenlij-
ke aktiviteiten moeten nog beginnen. Dezet dagen word-t
de Terreinfond-s-kommissie d.efinitief samengesteld en
zul1en allerlei plannen 'worden opgezet om tot het beoog-
de doel-te komen" Zo zijn er bv. ettelijke oudere en
oud.-leden, d.ie "elkaar in tiDe Hazenkamp" hebben gevon-
denrr, Zo\n Hazenka"mp-vred.erhelft is voor hen goud" waard!
We nemen aan, dat zLJ tot op d.e dag"rran vandaag nog a1-
tijd- d.ankbaar zijn voor "d,ie schatr', z6 zelf s e dat die
goud.en vraarde hen spontaan naar d-e zilverbuidel doet
grijpen. En dan viordt in het volgend,e nu-mlïler wel vermeld
hoe groot "d.e buit'l voor het Terreinfond.s is geweest.

Be s tuurs same4;; !g_l_!i qg r

Voorz i tt er

S ekre tari s

Penningmeester

; J. van der Plas, va"L rt Lind.ehoutstich-
tingen, ldeerbosch

; H.J" Krolr Oud-e Heselaan JZBrtel-,22179
; J. J " Pluim , HazenkampseïI .119 ttel-.12OBA

Komr,rÍssaris voor zal-en en terrein c J. van den Berg, [ij-
gerstraat 185, telefoon 21776

Led.en : trï. Brinkhuis, Voorstadslaan 248,tL,21769

iVIevr. J.v. Geel-lriiittekamprHind.estr. 42

Mevr. T,Wals-Lamboo, Graafsew ,45 rt.259OO

Ad-ministrateur : A,v.trliestreenenrGroenewoud-sew .1O5 tt "24864
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Ad.ressen afdel@

Badminton
Dameshandbal
Honkllal
Softball
Tafeltennis
Tennis
Toneel
Turnen
Voetbal,
Viande 1s port

Javastraat 112
Cord.uwenerstraat B)
Hatertseweg J2J
Groesbeekseweg i)6
Van Beethovenstraat 6l
Hazenkampseweg 1 66
Hindestraat' \2
Leeuwstraat 11

Meentstraat' 2)
Van PeltLaan 1A,1

VAN DE ADMTNTSTRATTE

Bij ihet Lezen van het maand-blad- zal een stukje van de

administratie vrellicht worden overgeslagen aIs zijnd.e
"onbelangrijk"" Voor degenen, die de kontributie over
1958 geheel hebben voldaan, is het inderdaad onbelang-
rijk. (focn vleien Y{ö ons met de hoop, d-at alf es v'rat

"De Hazenkamper* te zeggen heeft voor de 1ed'en belang-
rijk is en d,àn ook van A tot Z gel_ezen vrorclt. Red-")ttet
is dan ook beCoeld- voor led.en en ouders van juniores-
leden, die nog in gebreke zijn gebleven. Voornamelijk
zijn dit nog vele glrobetalers, die heriniterd moeten
worden om d.e kontri-butie voor het vierd"e kwartaal -en
zelf s ook nog enkelen voor h.et derde kin'artaaf - te stor-
ten op giro no. 901172. (wat ,ufTil-*e nou hebben? ',Íe
zijn toch geen rtzaak", d,ie op krediet levert: R-ed"")

Als deze leden nog weer eens extra aangeschreven moeten
word.en, eist dat niet all-een veel vrerk, d-och vlord-t d-e

kontribu-tie met d.e aanschrijfkosten verhoogd-. l/logen we

op spoed.ige afdoening rekenen? - -
ste maand- van elk hlvartaal woq!§n-rys'[og[" Aan de d-o-
nateu=s lbegunsilgËrsl* wordt Cedegedeeld, dat binnen-
kort d.e kwitantie word.t aangeboden over het afgelopen
jaar. Bfi voorbaat d-ank. Indien men hieraan de voor-
keur geeft, kan het bedrag ook natuurlijk luorden over-
geschreven op onze giro-rekenj-ng 9O1172. \'lii doen nog
eens een beroep op onze 1ed-en -en vooral ook op de ion-
é{eren- om d.onateurs te werven voor onze vereníging.Dit
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A
115

RMTE.UNIE
Nijmegen, Daalseweg TeleÍoon 30007- 26794

verzorgt centrale verwarminE

oliestook

electrische

warm- en koudwater

sanitaire installaties

Hazenkampers Yoor

* Schoolbehoe{ten

* Kantoorbehoeíten

* Vulpennen

* Tekenmateriaal

* Schrijlmachines

* Tel- en Rekenmachines

* Stalen meubelen

slaagt U beslist bij

JANSEN & EDERVEEN

BERRETTY

Waldeck Pyrmontsingel 73

Nilmegen - Iel. 2.3.3.3.4

*

TROUWAUTO'S

EN

ïAXl',S

Kantoormachine- en

Kantoorboekhandel

Houtstraat 14 - Ïel. 24106

Reparatie

Vulpennen en SchrijÍmachines



Voor

exclu sieu e da m,t e slel e ding

NIJMECEN

,,WANCO"
EN

HANDENARBEID

Komt

IS EEN BEGRIP

*

eens kilken ?

KONINGSTRAAT 35

DAALSEWEG 95

Zièkerstraat)

Crfa-R"staurant,,D E G O F F E R T" Nil-"g"r,

GoFFERT\ryEG 17 | rueaat getegen

TELEFooN 21rs2 I uigen sfeer
- | Gerenommeerde keuken !

Uitstel«ende gelegenheid voor VerEaderingen en Uw FamilieÍeesten

Een bezoek aan ,,DE BOERDERIJ" geeít steeds voldoening

flrnn&un* & q-*.
BINNEN- EN BUITENLANDS GEDISTILLEERD

JOY GROLSCH BIER ÏONIC

Burgh. v. d. Berghstraat 59

Telefoon 219E0 - Nilmegen

q" g(,
HANDEL IN



aantal is nog steeds te gering. Proberen ju11ie d.us om

ouclers of familieleden d,onateur van "De Hazenkamptr te
maken. Dat kost hun slechts f 5r-- per iaar ofwel één
dubbeltje per week, Zii krijgen dan o"a" gratis toegang
tot onze gymnastiek-uitvoeringen.

ne aC.ministrateur
A. v "lT.

EE}T STEM UIT IIE I{ERI{

In het "Hervormd. l:-,'eekbf adi' troff en wi j een artikeltje
aan \ïarr de hand. var, ds -lï"A. Poori, dat wij gaarl:re ovel-
nemerr, ifaast d"e prettige reakties van de pJ-aatselijke
burgerli jke Pers nu dus "Een stem uit cle Kerktr. Cnnod-ig
te zeggen, CLat v,'ij voor d.it roed,eleven van cieze zijd-e
zeer erkentelijk zi-in"
t'lUet belangstelling hebben vre kennic genomen van d.e twee
eerste nummers van het herleefde verenigingsblad- van rrI)e

llazenkenpil , dat tegenwor:.rclig in deel s gedrukte , deels ge-
stencilcle vorm weer verschi-jnt ondei d.e naam "De Hazen-
kamperr',
Ais het zc blijft, a1s het nu is, kunnen ïre deze on
Heesse grond- en zelfs uit de s choot cier Kerk geboren
vereniging voor lichamelíjke en geesteli-jke ont,i;ikkel.ing
van harte gelukvrensen met d.eze nieuvíe verschijning"
l.[e wensen d,e vereniging ook van harte geluk met haar
nieuvue voorzitter, de heer J" van Cer P1as, d-ie zotn po-
sitief geluicl liet horen in zijn eerste pennevrucht; híi
hoopt in het Evangelie de bron van krachten te kunnen
vind-en om a1le moeilijkheden te overwi-nnen en uit die
kracht te leven en te werken voor zijn vereniging" Ir4oge

hij ook in d.it opzicht vele volgeli-ngen en medestanders
vind.en en k'weken, opdat de oude doelste11ing, de noge-
1i jkheid- te scheppen rrom ieder, die zs-clt aanme]d't t \rart
welke richting ook, Ln aàTLTaking te brengen met de le-
venshoud.ing, die ook ten opzichte van het jeugd-leven in
al zijn uitingen en behoeften bepaald ltrordt door het E-
vangelie van Jezus Christus", niet een fraaie vlag zíi
om d_e }ading te dekken, rf,aar een blij stuk werkelijkheid.
in een bl-oeiend vererrigingsleven,
Tenslotte nemen wij hier gaarne het "refreinrr eens over,
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d.at we in het tweed.e nummer aantroffen; vooral omdat
een goed sportterrein een levensvoorwaarde voor d.eze
vereniging betekent;

ZONDER GELD GEE}T ],/EL}

Steunt daarom ons Terreinfonds. Depo-
neer uw gift bij een d.er bestuursle-
den of stort d-eze op d.e girorekening
van ?rDe Spaarbank te Nijmegen" no.
817791 met vermelding: "V00R TERREfN-
FO}IDS HAZENKAMP".

Wij voegen er gaar:ne aan toel hartelijk en blijvend in
uvr aand,acht aanbevolen, 

u, o D rr

NDtEAIFffiLil NGEN
DAMESHANDL}AL

De red.akteur van dit onvolprezen orgaan heeft verzocht
de kopij voor d.it nummer om bepaalde red.enen reed.s op
1B december te l,li]len inzenclen. En d-aar zitten vre dan !

Met het speculaasje nog in de hand., boord.evol plezieri-
ge herinneringen aan de goed.e Sint en in blijde efwaeh-
ting van de gebeurlijlcheden rondom Kerstmis en d.e Jear-
,,visseIing. I t f s de mens wat v'rond.erLi jk te moed,e in d.e-
ze sfeer te moeten denken aart het nieuwe 1959 

"
Ïri e"r,villsn ons graag) zo tegen het eind.e d.es jaars t ge-
wapend- met een dampende pijp, in onze zetel zettenrten-
eind,e bij het zoet zoemend- gezang van het-keteltje-op-
d.e-kachel, d.e herinneringen aan hei sportgebeuren van
het voorbije jaar de revue te laten passeretl . En d.eze
heri-nneringen zijn vele. YÍant, voorïraar, het was een
emotioneel jaar, Oud.e, gev,raard.eerd.e leden raakten tve
kwijt; nieuwe gezichtjes kr,vamen opdagen, Mét d.e over-
gang van de 1e klasse naar d"e DistrÍctsklasse raakten
r/re ook d.e ons zo Langzamerhand zeer bekend.e figuren van
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onze tegenstand.sters kwijt. Nieur,ie, onbekenden, traden
t^/e tegemoet; onbevangen welisuraar, maar toch wel met
d-at bekende onverkl-aarbare gevoel uit onze kinderjaren
tLat we hadden bij d.e aanvang van een nieuw school 5^^r.Er mas wél en er rvas rree. En er flia.ïen veranderingàn.ook
wí j. veraird,erd.en. ]{atuurli jk, Verzu-chtten onze voorvade_
ren niet reeds c itAch, vri j vind.en , wla6r wi j staren rnletsbestendig hier beneèn.', En zo is het.
iÍe namen afscheid- van 1)JB oet gevoelens ,.an d.ankbaar-heid. I.fant danl<baar mogen ',,rre toch waarachtig we1 z17n,
a1 s we clenken aan het vele goed.e, dat we nci chten erva--ren, óók in clubve:,band.. Er was vred,e, er was vriend.-
schap, er uas jolijt. Er was vééI jolijtl }enken we
sl-echts aan de gezellige bijeenkcmsten ten huize,,Van
Strienri, "Jo,.gmanti, "Van Haalen'? en aan het nog zo kers_vers in het geheugen liggend.e sinterklaasavond-je bij de
immer zeer gastvrije famirie ]rrestrik,. Ja, het was ons
goed d-aar te zijn en wat hebben we er niet afgelach.en.
Itlóg zien yrie vooï ogen het all-ercharma,ntste noder voorhet ir.ieul've club-uniform; nóg horen we het vermanend be-tocg van doud"e zint aan een kl-eín bl_ond meísje, rlat
stout lvas gerreest en nóg horen lve Hans iung met rvellr:i-
dend" stemgeschal voordragen uit eigen werk! Ja, het vrasallemaar prachtig. prachtig ook waren ce vrer zee.r' op-valLende, schitterende ond.erscheidingen, v,/aarmee aa.n.-voerster Jo, d.oelverd-edigster i'.[ari jke en trainer smÍt
werden ged.ecoreerd; vere dignum en justum, v,raarlijk
passenri en rechtmatig!
En zo pej-nzen yre voort. l,{et een g1irn1 ach op }ret gelaat.
En vred.e in het irarte. Irant er waren geen echte àoeili.jk-
hed-en dii jerar. À1 bed-ankten enkele reden voor het lid-
maatschap, ze bervezen er toch nog we1 bij te behoren,
Teuny Hermens bi-jvoorbeeld zorgd.e voor een al leraard.ig-ste en zceï éIei/yaard.eei"d.e surprise op het Klaasfeest en
Tonny':rilbers r.,ras er zéIf blj. r,Ioor het Laatste als tiie-juÍ'frouw ''ililbers, want korteringsverkreeg zíj de status
van l"[evroury. ]iet Ís d.eze jonge mevrouw, cii_e, mede namens
haar echtvriend, mÍd-d.els deze letteren van haar grote
d,ankbaarheid getuigt voor het wel- zéér fraaie geschenk,
dat haar ter gelegenheid- van haar hur,rrelijk lrerd aange-
boden door all-e leden en supporters (én ae heer smitl)
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van ons handbalteam. Dat hetzelve lóng moge levenris de

oprecirt gemeende wens van het echtpaar Vloemans'Proost!

Tenslotte nog effies zakelijk" Op J0 november trokken we

ien strijd-e i"g", het beroemde lrticro-team in Arnhem en

maakten er ald-aar 1*1 van! Hardsti-kke goed i Zelf s aI was

Fanny van Ra.ay een-tit<teltje beschadigd en al kwakte Le-

;;;;" Hoof tLgen de werefd, beiclen waren toch nog maar

gl"a voor d-e dóelpuntjes! En'"' lang leve Marljke van

5tri"rr. Decoratie nóg te gering!
làt-*"" 4"" één puntje winst' Een week Later bald-en lYe

lustigJ es thuis i"g"' fi{' S 'rí " ' 58 uít }eventer en ' ' ' vÍol1-

nen met 4-Ol I Helaàs wéér twee kneusjes' Aanvoerster Jo

van }Iaalen en iinieuweting" Tiny Arts een b99tje kapot'
(Zuti.en de reserves nou íaait meer voortijdig weglopen!

;;ffi;ï)-i";i; wee, malheur met het knietje en rinv spier
verrekt. Kassían. Allemaaf van harte spoedige beterschap

toegewenst i

TinyArtsiseigenlijk1e].em66tgeennieu.weling.Sind-s
jaar en aag Ïr"eït zri tógen ons gespeeld a1s aanvoerster
goalgets''ter en motor \ïan onze handtbalvrlenden "De Gof-

fertr', Hun Damesteam speel'c niet neer' a1 s ik het goed

heb. Vanclaar Tiny bij óns' En v'rij blii' ''ríant verrekte
goedl Welkoni, Tíy lits, en dat je het {@ar gezellig bij
ons mag vinden.
Dank zij de zeer welwillend-e medewerking van d'e heer F'

ier Hoeven, Competitie-Ieider Oost van het ldedterlands

Iland-bal VerlonA', is het mogelijk gev'rorden-vóór het ter
néï.se p:àatr \ïar- óeze editie d'e tot en met 7 d"ecember bij-
Y -- - -

Ë"*à"r.ï" stand der 2e Districtsklasse Dames B te vermef-

d,en" Hier komPtie"

V.H.V.O"9B10
Ulicrors 10 7 1 2

u.r.r. 2 10 5 1 2

Slesepe 1C 4 2 4

17 52-21
15 42-20
11 41 -28
10 19-25

ZONDER GELD GEEN VELD
Sternt daarom ons Ter reinfonds' Deponeer

uw gift bij een der bestuursleden of st'ont

deze op de gironekening van rrDe Spaarbank

te Nijmegenrr no, 81 77 9'1 met vermelding:
NVOOR TERREINFONDS HAZENKAMPI'.
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Sígorenmagazíjn

J. R. ot, Offeren

Wolfkuilseweg 155

Telefoon 25123

*

Het best gesorteerde sigarenmagazijn

van Nijmegen West

A. STOLK & ZN.

LOODGIETERS- en

EIECÏRISCH BEDRIJF

Tooropstraat 213
Teleíoon 26315
Nijmegen

50 jaar Kwaliteitskledirg

HET COSTUUM VAN
WERELDKLASSE

LEIJGRAAF
DAMES- EN HERENCONFECTIE
Burchtstraat 60 - 71. Telefoon 2232, - 26765

HERTOGSTRAAT 31

TELEFOON 20528
NIJMÉGEN
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JEUGDSPAARWET
1958

DOE MEE
aan deze aantrekkelijke jeugdspaarregeling

Spaarbankrente 3 /e

Rijkspremie 1 O 0/6

lnlichtingen bij alle kantoren van

+

lQ,$1,nee g se Kun stlnan del
Wed. J. A. MULDER

van BroeckhuYsenstraat 48
t,o. Postkantoor

Teleloon 247 64

,,9u Spoorbqnb te nli^ege^"
Opgericht I 850

Hoofdkantoor: Mariënburg 67

Bijkantoren: Willemsweg 249, Lorkenstraat 59, Nwe. Nonnendaalseweg ó8, Gerardsweg 30,

oude Molenweg 242 en Markt 3 te Wychen'

Voor prima

vlees en vleeswaren

Fa. EEKHOFF

Smetiusstraat 1 5

Teleíoon 26521

Of U nu een servies pÍ cassette zoekt

o{ een klein cadeautje, U slaagt zeker

in de



HAZEi\iKAMP -10 4 1 5
K"H.c. 9 4 0 5
Thor10lO7
r/ï.S.V"'18 10 2 1 7
ïii1pB116

Niet gek, hè, de llazen preci-es in het midden. Hopen in
deze kompetitie d-aar zo 'n beetje te mogen blijven han-
gen. Volgend" seizoen zuLlen we d-an wel wéér zíen, Trai-
EËr jongens! En allemaaf ! Toe nou!!!
Het veld.spel ligt nu sti-l tot medio maart, ma.ar op J ja-
nuari begint d.e zaalhandbalkompetÍtie. Afwisselend. in
Arnhem en }iijmegen. Volgende keer hierover meer. Eerst
nog even gauw een appelflappie.
Voor al-1emaal: VEEL HEIL EN ZEGEN III HET IIIEIIÏ/E JÀAR
vf.n ganser harte toegevrrenst d-oor

frejo.

GYh{NlASTilEK
(Een vergissing door d"e Kopieerinrichting vras oorzaak,
d.at het artikeltje "EEN lIEGEld" vorige maand niet vrerd-
geplaatst. 0m de teleurstelling een beetje te verzacLt-
ten en om d.e gymnastiekafdel-ing het volle pond te ge-
ven, nemen vrri j het alsnog op. Red. )

EEN NEGEN !

Ja, een negen is het cijfer, dat wij rvillen.geven aan
ied"er 1id, clat zich met zoveel werkfust en animo in d.e

strijd. heeft geworpen om een zo goed mogelijk resuf-
taat te behalen bi j oylze onderlinge wed.stri jden. Enorm,
jongelui, wat is er gezwoegd en wat heeft de jury het
ontzettend. moeilijk gehad. bij het geven van de punten.
Heren-jury-1eden, vanaf d.eze plaats onze hartelijke dank
voor Uw serieus werk. Belangeloos hebt U weer vele vrije
uren geofferrl otn onze wed.strijd-en te d-oen sfagen en een
genoegen moet het voor U geweest ziin te zien hoe onze
led.en zich ope aan, of oYer ieder toestel hebben gewerkt.

- 11 -
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Ook onze damesleden worden in d.eze huld-e betrokkenrlvant
zonder uw s-beun was het beslist niet zo eenvoud.ig ge-

weest. V/ii hebben mogen konstateren, dat U allen uit
het goed-e T1azen-h.out bent gesneclen' Vergeef me dat ik
het sterke geslacht eerst noemde'
Terv'iij]wed.itschrijven,kunnenued'euiteindelijkere-
sultaien nog niet geven. Die zijn wel bekend, Y{anneer

jullie dit nurur", v"., "De Hazenkamper" ín je bez,.t
Ërijgt. In het januari-nummer vrorden ze vermeld'
ó*tiË"t één numàer staat de uitslag reeds vast, afgezten
vanhetfeit,d.atd.efinalesnogmoetenword-enverwerkt,
nl. EEIT l§EGEN voor jullie optreden, in welke vorm dan

ook, bii d-e onderlinge wedstrijden gehouden in je eigcn
zaaL. B R A V O ! Een prachtig resultaat'

lrTanens cle gYml eiders ,

D.J" Korstanje.

DE HAZENKA}.,IP SPOON,T HOGXROP

En het is vast geen dood sllooÏ, vraarop zi j loopt ' Dat
hebbencleond.erlingeweclstrijdenlg5Brdiehelaasweer
tot het verleden'oehoren, o''rerd.rrid-elijk bewezen. Ja he-
1aas , r,vant het is een evenemellt gev'iord en, dat iedereen,
dic er aan mecwerktey nog lang zal heugen'
van klein tot groot, a.11en hebben met tnzet van af hun

kra.chten g"rr"rÈt om de opd-racht tot een zo goei' mogelijk
elnde tc hrengen.
Natr-rurli jk zijn er clie teleurgestel6 zijn en natuurlijk
zíjn er, die niet had-den durven dromen, dat zii no' één,
tvree of d.ric zouden worden.
\r[e spraken er aI eeÍ:d.er oveï: "Aan de r,rred.strijd-sport zi:n
risióors verbonden,'. ilíj bedoelen dan het aI of niet §e-
lukken van een oefeni-ng. Temeer een red-en om nog beter
ons best te d.oen, opd-at bij een volgende maal d.e oefen-
stof nog beter beheerst vrordt.
Allemaal hebben we dit begrepen, vandaar dat het een

sportieve strijd, is geword.en, rvat schreeuv,it om herhaling.

Op d-e volgende blaclzijd-e volgen dan d-e uitslagen"

_14-



Jonqens hindernisbaan B-10 iaan
1. Jaap Verhoeven Centn.Geb. 5 p.
2.i.ddy Coljee !r rr 4p.
3. Koos v.r,,./enven Hazenk-weg S p,
4. Gern it, Jan v.Dnuten lriatenstn . 2 p.
5. Ïony Koh len lt/aterstn. 1 p.

Í'ieisjes bruq,r^inqen en paand 1'l-.'1S i.
1. Liesje v.Doren !Íaterstn. 40

Rcsu ltaal ovei^ 3 zqle!:
'1 . \/atenstr-aal-schoo 

I

2. Centraa I Gebouw

3. Hazenkampschoo I

Í'le is ies h indernisbaan B-1C iaar
1, Ger-rie Detmer.s hratenstn. 5 p,
2. Doré Kuppens Centn.Geb. 4 p.
3. Flona Kievit Hazenk.r,v. 3 p.
4. Loes Kante lberg Hazenk.w. 2 p.
5. Ansje Sip lJaterstn. 1 p.

Jongens bnuq, r i nqen en qrondovmnast i ek
_-,4__

1 . Eddy v, Stna I en Hazenk. w. Zet

Hazenl<, w. 28

Centn, Geb. 2?+

2. Tonny v.Cfferen l,/atenstr. 39* Z. Ebel Jan Hekstra Centn.Geb. zBL
3,6ovi v.Vier^ssen l.rrat,enstn. sg 3, Edcly v.cr.veen r,jatenstr. 28
4. Betty de Haan Centn.6eb. 38 4. Henk Veldman
5. Edit.h Schout,en Centr-Geb. 37+ S, Johan Smit

Jgnse ns.[n u g.l _1-g-ï e_,1 _pi g fg_]tlqi
155à 1 . Hans Hoekstna Cenin. Geb. a6lz

144* 2. Ab Seynden Hazenk,w. 32
64i 3. Otio v.Boxtel Centn.Geb. 32

l'4eisjes bnus,rinqgl-gL-Pgg§-1!:19-L 5. Hi lde v.lalk centr.Geb. z.B
'1 . Greta l'/issink Cenin.6eb, 2g* ïctí:al oven 2 zalen
2, Janna Antvetink Hazenl<.w. ZBi 1. ;;;;J 6";; p5
3. Iri illy Jansen tr 28, 2. Hazenkamprssyrgg 117
1. MaLLy v.d.Veen 'r 28 WATERSTRAAT-SCHOOL 6EEN DEELNAME

onze turngroep dames e,] heren l'raren er tens]-otte om te
d-ernonstreren wat zij j_n hun mars had_d.en.
re'rele aanwezigen, ïÍearond.er ons voltal-rige bestuur,
hcbben g€,noten van mecsterlijke staar-tjes vakman(vrour,v)
schap. Il,,ïet deze kern kan ',le líazenka.mp,, te tockornst met
vertrouvrcn tegemoetzien" lt[et goed. fiateri- aal zal zii
spoed.ig inrorden aangevuld.,
Hazenkamps beste turnster is d.e onvolprezen Els Jannink
geworden en onze beste turner peter van ïioercien. Beiden
kunnen tevreden zijn met hun resultaten,

Lq*I__?_E_E_ g_q 
-L_D- _ j*E_ 

-F_ .N*_yë._q
Steunt daaron ons ïenneinfonds, Deponeen

uw qift bi.j een der bestuursleden of stont
Ceze op do ginonekening van rrDe Spaanbank
't,e li i jmegenrr no. 81 77 91 met venme ld i ng :

IIVOOR TERRE I NFONDS HAZENKAIíPI'.



De uitslagen hiervan luiden:

l_emg_?_!"fryfi

1. Els Jannink 46A P

2. l,oes Casteleijn 42Ë P

1" llari jke van Strien 21à P'
4. Leny Sondag 19 - P"

È. arrrrltu ottÉof rct P'

Heren turnen
1 . Feter van 'l,Ioerden 4132 P
?-. Siuron Kersten 41 P"

1" Joop Schierboom 17 P.

lTaafloopd-ankteon'evoorzitterdejriryleden'deheren
P. Aartsen, Il . Brink, J' Grotenhuis en H' Vennink' met

"àr, 
to"passelijk woord, hetgeen vergezeld ging van een

klein present jË 1Sir,-tu'i<laas v'ras in aantocht I) '
Tevens sprak hi j d.e wens uit, zich tot de turners ( sters )

wendend-, dat zli de opkomende jeugd in hun mid'den wil-den

àp*"r"" en met À"t "po"dig "De Llazenkamprr te brengen'
*Lu, ,i3 thuishoort. Rest ons nog te melden' dat d-e di-
plomar s uit'r ereikt zul-Ien wordLen op een f eestniddag- en

-avond in f ebrual'i 1)J) "

A1 met a1 zi jn d'e onderlinge iT edstri jden 1958 zeer ge-

slaagd te noemen.

Wij wensen tot slot al onze 1eden, vrienden en kennissen
aI het beste voor 1959. Dat het een jaar moge wordenrwat

eeniederrvoorz:- cinrervanvervracht'ftlaarbovenaleen
voorspoedig gYmnastiek-jaar ! !

Namens d-e gYmleiders,

D.J. Korstanje.

- 16 -



fr(urnr\u,*pevs . ..
Koop Uw Levensmlddelen,

Zuivelproducten,

íijne Vleeswaren

Diepvriesvis, -Groenten,

Rookartikelen

bil Uw Centra kruidenier

H. W. WEULTJES
Hazenkampseweg 307

TeleÍoon 24424

+
Cigaretten

via onze

kunt U

Automaat

en nacht betrekken

Leesbibliotheek

Kantoorboekhandel

,,[)E BIEB,,

Y

Ook voor Uw schriif-,

teken- en kantoor-

benodigdheden,

A

v. Welderenstraat
Telefoon 20610

SNIJDERS

GRAF.

MONUMENTEN

POSTWEG ó3

TELEFOON 247 39

t,'o Rustoord

KLEERMAKERIJ
HERENYIODES

EIJDE

v. Welderenstraat 9

Tel. 23126



A. HOOSE
OPTICIEN

WILLEMSWEG 37.39
NIJMEGEN

ïELEFOON 23453

DANSINSTITUUT

tlazenh.ampers ! J.9*oul
Uw

BL OEM IST

blii[r

Fa. D. v. Ingen &

Molenweg 5

Telefoon 21135

Nijmegen

Bericht dat de inschrijving geopend is
voor :

Ballet en
Moderne Gezel-

schapsdansen

Speciale clubs voor:

Scholieren,
Zt. I longelui en

Ouderen

Vraagt prospectus!

v. d. Brugghenstraat l, (hoek singel)

Niimegen - Telefoon 241E8
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SOTFTBALL
De afd,. Softball nenst het "Grote" Bestuur, de leclen en
supporters een gelukkig en voorspoed-íg 1959,

En nu d.an eindeli;k een praatje o.,-er het afgelopen
jaar. Nou, I t is d.it keer niet zo gemakkelijk gegaan
a1s cle vorige jaren. Bijna het gehele seizoen hebben we
op c1e tweed.e plaats gestaan, mear d.aar tegen het eind.
van de kompetitie "Blue Lions" plotseling twee v,'edstrij-
d.en ging verliezen f.iras d-e bovenste plaats vréór .roor ons!

Voor belangstellenden volgt hÍerond.er de eindstand. van
de '1e klas Softbalr - Rayon Zuid.:

1 ^ 1-'t ^^I U ÀIAÈ

Hazenkamp
Blue Lions
I'acif íc I
Roef
Braakhuizen
Pacific 2

Bavob
I)EIT

14
14
11
1C

10
14
11
14

12 2 O 24qz22n//
B 5 1 17
7 5 2 16

5 5 4 14
5 9 0 10
) 10 1 721204

In d.e tweccle klas eindigde Cilg ongeslagen ( t ) bovenaan
en zaT zodoende automatisch prornoveren naar klasse 1,
teru,ijl P"S"V. zal d-egraCeren.

In het voorja"ax zí7n yre naar het bekende "Velzener tour-
nooi" gev,reest en wisten d.aar voor de 2e maal d.e wi-sseL-
beker te veroveren. Hopeli jk gaat onze 1,4/ens in vervul--
ling en mogen we hem d-it jaar voorgoed. in onze'imedail-
lekastil zetten,
Zorn toernooi is toch altijd. we1 geze11ig. Alleen voor
d.e gi jn ga je al mee. En geloof me: d.at hebben v're!

Nu nog iets. vrat onze led,en zeket zal ínteresseren; De
tegemoetkoming in de reiskosten.
De Softball-bond heeft d.e berekenÍng aL k1aarg vre wach-
ten d.us nog op d-e afrekenii§, en zod-ra d.ie er eenmaal is
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(d,at d.uurt niet zó lang) d.an heb je het zo trL de brle-
venbus.
Tot slot nog een woord. van d-ank aan oylze heer Smitrd.ie
steecis v,reer bereicl was om terrschei-dsrechterenrr (al was
het ond-er etensti- jd) en de andere supporters, d-1e ons
steeds uit cle brand hielpen. n{ogen we ook d.it seizoen
weer op U rekenen?
0 ja, nieuwe leden ziTn alti jd. r" elkorni
geven bi j l'{evr. Castelei jn, Leeltws traat'
Over een paar maanden beginnen lve met
richt hierover vol.gt nog. So long!

Je kunt je op-
11,

d.e training. Be-

Soffie.

LEZERS ](l,I}/il,{Ei[ ;iCHTER !E SC]IRIJFI,,IACHI]TE

Geachte Reclaktie, .

L{et aandacht heb ik het artikel van de af-
deling Tafeltennis gelezen met de noodkreet om nieulve
spe(e)ters(sters). Nu v,ril ik wel eens weten of het c1e

bedoeling van d.e af d-ellng is om een avond gezellig te
spelen of er een 'l,redstrijd.sport van te maken. Het viel
mij n.1. oF: dat er plannen bestondeir voor een wedstrÍjd
maar clat 6s7s n'iet door kon gaan. ITU vraag ik me echter
af lvaarom d,e afd.eling Tafeltennis geen 1id is van de
N.T.T.B", de Nederlandse Tafeltennis Bond" warrt dan be-
hoef t men niet te zoeken naar lveclstrijd-en. Ied.er Jaar
word.t in de maanden oktober tot maart een competitie
gespeeld tussen diverse klubs uit Nijmegen en omstreken.
,r,Iat is gezelliger en beter om geregeld kompetitievired.-
strijden te spelen in plaats van elke }<eer weer een oe-
fenpartijtje met steed.s dezelfde mensen. lÏaar leert merr

meer d-an in wed.strijd.en tegen spelers, die men nog niet
eerder achter de tafel heeft ontmoet. En weet d.e afde-
ling fafeltennis, dat d.an ook een bondstrainer kan vror-
d.en ingeschakeld, waaïdoor het spelpeÍl- v,rord"t opge-
vo erci ?

Ík zou dit wille:n zeggen tot de Hazenkamp-
tafeltennissers: wordt 1id van de lI.T.T.B. r speel in de
kompetitie, dan komen de níeuvre led-en vanzeLf r.

Met sportgroeten, Fr. Peters.e Hindestr. 72, Nijmegen"
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Naschrift van de redaktie:
Ons Hazenkamp-Iid, Fr, Peters, is al jaren lang aktief
1id van de lli jmeegse Tafeltennisvereniging "rïe11 Shot",
Hfj sloot ziclt daarbij aan-, omd.at hij d.e voorkeur gaf
aan het spelen in kompetitie-verband, waardoor hij in
d,e gelegenheid was om zijn spelpeil tot de eerste klas-
se op te voeïen. Die gelegenheid was er bij "De Hazen-
kamp" nÍet. B1íjÍt men er de voorkeur aan geven om er
een gezellig ond.er-onsie van te houden, ia, dan loopt
men dus ook het risiko, dat de echte enthousiaste ta-
feltennissers de Hazenkamp-deur voorbijlopen,
Indien er Ínteresse voor bestaat, wíI cle heer Peters
gaarne van tijd. tot tijd. een artikel schríjven in 'rle
Hazenkamper't over d-e service, training, opvoering van
het spelpeil , ertz.
\,liij zul1en daarvoor vanzelfsprekend met afle plezier
ruimte beschikbaar stelfen. l,aat het bestuur van de Ta-
feltennis-afd.elÍng in ied.er geval beginnen met kontakt
op te nemen met de heer Peters,

GEBP.EK AAN PLAATSRUIMTE

was helaas oorzaak, dat enkele artikeltjes van n.ÏiI . en
C.A.B. moesten blijven overstaan. líe zÍjn nu eenmaal
gebonden aan een bepaalcl aantal paginars, anders over-
schri-jden v,re c1e begroting.

INZENDII\TG KOPIJ

Kopij voor het volgend.e nummer word.t ingewacht
21 januari. We moeten onze medewerkers echter
zoeken om beknoptheid te betrachten. tr'e wi1len
j"ed-ereen zoveel mogeli jk aan het woord 1aten.

ZONDER GELD GEEN VELD
Steunt daarom ons ïerneinfonds. Deponeer

r-rw gift bi.j een den bestuurs leden of stort
deze op de ginorekening van irDe Syaanbank

te Nijnregenrr no. 81 77 91 met verrne lding:
IIVOOR TERRE INFONDS HAZENKAMPII.
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a wals'
o

$ msderne woningínrichting
fi oraa{seweg 45 nijmegen tel. 23900

I

È
i o ploegstoffen
N

; a pas-toe meubelen

q o zweedse string wandrekken

i! o deense lampen
:r

truus wals.

Sporturienden,

ï
I Door ^"lk van ,,IVIAAS en WAAL"I
I -,t",
I -od".r" melkinrichtirg.IIr-
rtt

GraaÍseweg 183 - Hatertseveldweg 32 - Nijmegen - Tel. 25O05



la. B. Heuzevcldt

I Chemisch reinigen
I Verven
I

O | ïriploneren

GRAAFSEWEG 247
feleÍoon 21740

WINKEL:
MARIËNBURGSESTRAAï 1ó
Teleíoon 22634

de

EXPORT
WASMACHINES f 119,-

LANGZAAMWASSERS
met oliebad en veilige wasbeweger

(Miele systeeml f 219150

STOFZUIGERS f 89,50

Volledige fabrieksgarantie
cn eervice

STOL K ZONEN
Telefoon 26315

ELECÏRO INSTALLATIE BUREAU

G. 
'. 

TRAAST
KRAYENHOFFLAAN 4ó
NIJMEGEN

TELEFOON 22OO4

aanleg en onderhoud van
electrische

Licht-
Kracht- en
Verwarmingsinstallaties

Levering van alle

electr. apparaten en
verlichting

Vraagt inlichtingen
voor bezoek aan TOONZAAL

Voor ied're gramoÍoonplaatstar

naar ,, Record Bar"

maar ook voor:

platenrpelers, accordeons,
blokíluiten, mondharmonica's,
barmeubels, platenrekken,

mappen oÍ ordners Gnz. enz.

naar

NARDUS ZONNENBERG
OUDE HESELAAN 272
TELEFOON 243A8
NIJMEGEN


