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Bi j levelds ingel

i-ngen betreft is
voor d.e inhoud..

44, Nijmegen.
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MENEDELIl{G

Door ziekte. van d-e

vers chi jnen.
Red.akteur kon dit nummer niet op tijd

ONZE HÀZENKAIIIP

(door onze oud-directeur en oud-voorzitter)
"Dus voor het volgende nummer reken ik op een stuk

van U. Schrijf d.aarin hoe il over "fe Hazenkampir van
thans denkt. Ik stel d.aarvoor vier bladzi jd_en beschik-
baar en verwacht d.e kopij vóór de 21e, Verd.er is hier
niets bijzonders, tot ziens dus.".i'Hoorn op d.e haakl

lnze Hazenkamp-redakt;eur had me zijn opd.racht gege-
ven en claar stcnd, ik d"us, krabd"e me eens op mijn hoofd
en dacht: "nat rs gemakkeli jker gezegd. dan ged"aan.trGe-
zien de voortreffelijke bijd.ragen van mijn voorgangers
Ds Barger, d,e heer Smids en onze oud.-burgemeester
Steinweg in voorafgaande nummers, blijft er voor ri j
niet veel meer over. Maar ik ben niet van plan onze re-
d.akteur in de steek te laten, daar is hij te voortva-
rend" voor en daarvoor meent hij het te goed- met ons.
Daar gaat-ie dan.

Hazenkilmpers, i.k ben blij, dat ik d.oor ons nieur^re
clu-bblad" :íeer in staat vrord" gesteld, met jullie een



praatje te maken, Het is lang geleden, dat dit plaats
vond-, maaï nu dit weer mogelijk is, heb ik de indruk ge-
kregen, dat onze Hazenkamp sterk bezig 1s zich uit een
dieptepunt omhoog te werken. Een nieuwe voorzitter, de
herverschijning van ons cIubblad, een fancy fair, gere-
geld onze naam in d.e cou::ant, d-it alLes geef t redenen
van verheugenis en wie zou d.j_t p1 ezieriger stemmen dan
de ouderen ond.er ons, die de beginperiode van rlDe Hazen-
kamp" hebben meegemaakt en die het uiteínd,el_ijk slecht
kunnen verïrerken, dat de vereniging een moeili jlke peri_-
ode doormaakt"

A1 ben ik er dan een aantal jaren uít, toch hoor 1k
nog wei eens links en rechts over r'fe Hazenkamprr praten
en ik rnoet zeggen, clat ik d-e laatste maanCen meer leven
bem.erk en d.e leclen lveer enthousiast meerr,-erkenl fijn, ga
zo door.

Töch, beste Hazenkampers, bekruipt mij de laatste ja-
rerl een onplezi erig gevoel. l\{ag ik d.at eens eerli jk uit-
spreken? Waar bliift_ d-S geesteliike oq_tv,riE.k_g1inS en wat
komt daarvan terecht? fk heb zorn id.ee, dat hier. v,.einig
aan gedac.ht w.ordt en dat men denkt, dat dir in onze ti;a
r,iet mcer bclangrijk is

Allereerst is dit laatste een schromelj-jre misvatting
en is het juist hed"en ten d.age zeer nod"ig, cat we ti jd
vinden om ons over al1e mogelijke ond,erwerper. eens te
bezÍnnen. Juist dit heeft er ín de vervlogen .i\Ten zo
sterk toe bi jgedragen, dat rve ons alti jd een -"rote Lia-
zenkampfamilie hebben gevoeld. op uitvoeringen '.n onze
kampen. Lees het stuk van onze oud"-burgemeeste: en vï.aag
het onze oud-ere leden. laard-oor gesteund., voelc-en werdat
lve bij elkaar hoord.en en d-aard,oor kond-en v;e on-r enoïm
inspannen voor een uitvoering 1n "De Vereenig:ng" om on-
ze Hazenkamp naar buiten uit te d.ragen. I)an zi,gen we
uitverkochte zalen en dat kan ook nó weer, mi;s 1rye onze
eenheid. maar niet verwaarlozen" Echt Hazenkan:er hen je,
als je door je vereniging lichamelijk én gees:elijk ge-
vormd bent. Yergeet d.it nooit en wéét dat, waneer d,e
geestelijke ontrnikkeling hij ons verwaarloosd ulrCt, "le
Hazenkamprr geen Hazenkamp meer is, naar een d,oocaewone
sportclub, \traar een baI getrapt of geïioïpen word-,. ïvaar
je aan een toestel han.gt of steunt of olrer spring': err
verd.er is er niet meer bi-j en v\raar alles a1 s los ze:{,í.
aan elkaar hangt.

Mi-jn collega Yerbeek en ik stonden alti jd" voor vö1i..
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groepen te r,rerken en l4laren er op een gltoep soms eens en-
kelen níet aan,ireztg, dan keken rve elkaar aan en zei-d.en;
"Hè, \,raàT is d.ie?" Ik vreet niet, hoe d.it nó is ,maar toen
ik laatst bij toeval eens op een lesgroep jongens kwam,
teld.e ik er acht. Allereersi Ís clit eg.94-grni_q-g.b-_n1et yqt-
Cnjrroj$e maar tevens rverkt clit het enthou.siasme ook niet
in de hand en krijg je onwillekeurig a1 gauvr de gedachte
dat de belangstelling duchtlg aa,n het mind-eren is.

In ortze tijd krnram je op een vvachtlijst ie staan en ik
lierinner me nog wel, dat er tcen gesproken vrerd.: het va1 t
nj-et mee om op 1'|e Hazenkampil te komen, fn rr"erband daar-
mee zou ik hei volgende wil1en zeggen.

V/e levei: nu ln ecn and.ere tijci; door de jaren heen is
"le Hazenkamp't groter geirord-en, Dat geef t ,r,el eeris moel.-
lrjkhed.en, niet af]een voor het bestuur e maar ook met de
I id-írrg der lessen, Natuurli jk is het 1euk om nieuvle 1e -
d.eri aan te nemen en uren te zoeken om ooi'; Cie te plaat-
sen. Vergeet echter niet, dat het heel v,rat ,,1'er:k vereist
om- de zaak in d.e- hand.,. te houdsn. Ian rrioeten we ook vast-
ste11en, dat C.e leiclers n-aast hun ilazenkamp-lessen toch
altijd, ook hun and.ere beroep iloeten uitoefenetr. Ook clat
was ín onze ti jd anrlers. l/i; waren uítsiuiienrl vakmensen
ctie toch ook onze lessen ilcesten rrooïbereirlen en ik v,ieet
nog te goecl , d-at - vllanneer \r,t'e lrooll een u-ir;voering stcn-
den - de heer ïerbeek en 1k heel wat urelt iroesien uit-
trekken orr de numÍneïs voor te bereidcn en te zorgenrdat
een oef ening v1 of verliep; nieis mocht aan het toe-ral-
clrergelaien vrorden" Steeds bezochten we andere uitvcerin-
gen en kochten boeken om daa:: n.ieuwe id.eeën uít te ha1en"
Als d.e zaak niet klopte, kregen we d.e nodtige critiek van
oyrze collega's uit Àrnhem, die prompt alti jd aanvrezig
l\iaren, v,re1 te horen en d"aar knepen Yre ons het meeste
voor. Het vras nu eenmaal- je eer te na a1 s er iets aarL

rnankeerde.
Ik wi1 hiermee laaar zeggen, dat het bestuur en leid-ing

het aantal leden ook v,rerkelijk aan kan. Eerlijk gezegd,
hadden'rr=i h"ïïil;"rí ti,la- gum"kk"-fiik"", het ledental
bewoog zich om en om d-e vijfhonderd-; we had-den een pra,ch-
tig gr:oot terrein en een mooi clubhrr,is. i$u bljna het d-ub-
bele aantal en een hopeloos klein ierrein. ldÍemand min-
d.er dan ik betreur het, dat d,ertig jaar Hazenkampwerk in
Ni jrne gen s r e cht s lp:bgq§lillqe!-_heS lt- -e9èAg- -!-e !-J-qIE-94.--9P

Ook ónze nevenafdelingen honkbal, handbal, voetbal,
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tennis, badminton, u,andelen hebben in de aÍ'gelopen jaren
laten zien waartoe zii in staat zl-Jn"

Dat onze afgetreden Honkbalvoorzitter Brunet d.e Ro-
cheÏ.rrune een hoge ond-erscheiding heeft gekregen van de
ITed.erlandse I{onkbal Bond is een éór voor onze Hazenkamp.

Maar ook onze nevenafdelingen, uréét dat ju1lie van
het bestuur de naam van rrne Hazenkamp" moogt dra.gen.
Vormt geen clubs ond"er elka.ar, maar rvéét dat je tot de
grote Hazenkampfamille behoort,

Hazenkampers, d,ie d.e lessen l:ezoeken, l<omt trouw rrverk
ieclere oef ening tot 1n de puntjes af en begin eenvcudig,
mdSr prima en l,ieet, dat een eenvoud.ige oef ening, Iieurig
afgevrerkt, van oneindig 'reel mee:: lvaarcle i.s dan een
hoogdràvende oef ening, die slechi uitgevoerd word,t..Lang-
zame opklimmíng van moeili jkheden, dít levert dc goed-e
turner of tu.rns'ber.

Nog even een leuk geval, voordat ik eindig"
Vier weken geleden na beëindi-ging i..an mijn lesseil in
Z,etterL, krrram ik aan r1e late kant op het perron ":"ldaal:
aa.rr, Ie trein stond- op vertrekken, dc clreÍ' hielC ziln
spiegelei omhoog, maar C.e bestuurder zag me, lachte en
gaf me nog gauyr even kans om in te siappen. fn Elst stap-
'r,e ik uit, 11 e bestuurdersca.bine girlE op"-'n t'n de lachende
be stuurder zei-: "Ke'rt ïi ure no.g? fk ras op Cre }lazerikamp
in tt5, \,Yàt een c1u-b, u,at een plezl-cre ben er ! jaar ge--
,..,.-.^+ r! If; i ,...rkte zÍch bekend" sioOt d_e cabine en ver.-." gUè r, lrf (J i!r.r L§ uE

l;rok met de Hazenkampgroei richting Arnhem" Ih had. hem
in vi jf en tvrintig jaar nie t ge.ztet " He1, cleed nr.e eoitt
goeC"

Tot slo'L; Ilazenkainpers, vr(éL qUL_he_L__A_LlgLent i{qgslkgq-
lel tq_ ZUI en denk nog eens na olrer datgene , vrat Is Bar-
ger en de heer Smíds hebben geschreven en vertrouw euop,
d"at jullie toch weer eenmaal een ter::ein krijgt "de Ha-
zenkamp vraard.ig".

A . Hrrisman.

VAN HET BESTUUR

Het hestuur d.ankt alle led,en, dr-e op eni-gerlei rrii jze heb-
ben medegewerkt aari d-e Fancy Fair.
De penningmeester on$'ving op zijn girorekening overschrij-
vingen van peïsonen, díe verhind.erd- waïen d.e Fancy Fair
te bezoeken. Het zal onze leden goed doen te vern.emenrdat
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hie::bj-j oo1. een gift vras van rle oud.-burgerneester van llij-
megen J"A"I " Steinweg, d-ie ook op d.eze wijze wed.erom blíjk
gaf van zi;n med.eleven :net onze vereniging.
De jaarlijlse ledenvergad.ering is vasigesteld. op 1) mei
aanstaand-e " Plaats , ti jcl en a.genda word-en rn het volgend
]-unimcl bekend gemaakt 

"

D*it word i yoql _glize gehe 1 e vereni gi4g__e9q_gg_qll_gl_a.4gg§-
ke _lrergadering. De agenda vermeldt o,a" tvree zeer ingrij-
pende voorstel-l-en. namelijk: Statutenivijziging (Cominissa-
riaa L ) "t aansluiting bi j het Koninkli jk Neclerland.s Gym-
nastiek Verbond.

VAN DE VOORZITTER

Er is de laatste maanden zoveel gebeurd, d.at het onmo-
gelijk is om alIes d.e revue te Coen passeren.

Daarom d.oe ik hier en d.aar maar een greep.
De eerste contactavond o.1.v. d,e heer Smit is achter

d"e rug; het vras ech-L wat je noemt een gezellig samenzijn
en d.at het op prijs gesteld. werd, bleek wel uit de vele
verzoeken om nog eens zotn avond" te organiseren.

|e heer Smit had er aard.ig wat vrerk van gemaakt en het
werd. door onze jongere leden d.an ook zeer op prijs ge-
steld", d.at hij iets liet zien wat er gepresteerd, kan wor-
d.en op een brug. IIet d.ansen kv,rani er d.it keer niet aan te
las r rnaar die schad-e v',erd rui-mschoots ingehaald op het
Blarenbal van d.e wandelaars.

Jongens en meis j es , wat was d.ót gezel1ig. ll/i j hopen,
d.at wij nog vaak een uitnodiging van d.e wand.elafd.eling
mogen krijgen,

De Fancy Fair is achter d.e rug; er werd door verschil-
lende leden ontzettend veel werk verzet ) maar.,. nog geen
twee ton. Enfin, dan hebben onze kÍndskind.eren ook nog
iets te doen; d.ie zouden het anders maar te gemakkelijk
krij gen.

Een paar weken heeft nu op de agenda \ïan de bestuurs-
vergaderingen gestaan het punt I'aansluiting bij het K.N"
G.V.'t. Besluiteloos? Neen, want het bestuur is eï van
overtuigd, d"at aansluiting moet volgen in het belang van
onze gymnastiekafdeling. Maar d"it ís een aangelegenheid,
irraarover de led"en mede moeten besli-ssen, clus wachten tot
d-e led.envergad.ering.

Maakt het nog verschil
niet? Reken daar maar op.

of wij aangesloten zijn of
0m maar een paar dingen te noe-

L



meni d.e gelegenhei-d om vaard-j gheid.sd-iploma's te beha1en"
Stap voor stàp naar d,e top. C;eze11ige rTedstri jd-en (trfnf
OP ZOI'IIAG) , Cursussen voor tu-rr€rs ( sters ) , voor bestuurs-
l-eden . Zomerkampen, voorlichl ing, f inancië1e steun bi j
het aankopen van toestellen, enz. e erlz"

Het Christ-eli,jk Glrm4astiek Verbond vril orli niet aanle-
men als Iic1, omd.at bv. onze a{9q1i4g-ho-4kba1 op zondag-

-

middas v'e dst-rii49,1 §-p-e3l!.
lWaar onze vereniging is niet christeli-jk, omdat ze b!

het Christelijk Gymnastiek Verbond. is aangeslotene maer,
omdat de leden stuk voor stuk christen vrillen zi7n. En,
leden van "De Hazenkanp", adelclom Yerp icht. Het moet zó
zaJn) d.at d.e omstanders jaloers op ons zíin, omdai vrij...
christenen zLJn.

Jullie a1len - en laten wij d.it dik onderstrepen - we-
ten. dat het in "De Hazenkamprt r'vet i-s: zonoags vóót 12

uur GEEN SPORT"

Rest riij noél een zeer belangrijk en ingrijpend be-
stuursb-osluit: Wi j gaan_het Centra-21 Gebou',r verla!en.

Voor een vereniging met 62J gymnasten zijn vijf en
twintig gymlessen verant,itoord (v,"at d"us neerkomt op een
gemiddólàà lezetting van vijf en tvrintig leden per 1es")
Voor die vijf en twintig lesuren hebben v,te aan tvrec zalen
rui-m voldoende.

Jammer, dat vrij hierd"oor de goed"e zorgen van d.e fami-
l-ie Hoekstra moeten missen, a1 zal de band Hazenkamp-Iloek-
stra blijven bestaan.

Ten zeerste u,ordt betreurC., dat de heer Schuller ten-
gevolge van ons besluit meende te moeten bedanken als
commissarls. Als er ééir "Ie Hazenkamp'r een warm hart toe-
d.roeg, dan was hij het wel en hij heeft onze vereniging
in heel wat moeilijke omstandi-gheden groots geholpen.

Het best:u:ur zag geen and.ere oplossing, omdat hierd-oor
een fi-nanciëel gezonde basis is ontstaanr'rraardoor het
mogeli jk wordt d.e vererriging verder op te bouwen, Hoe. . " ?
Hierover rle volgende keer.

i. van der P1as,
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VAN DE ADi\{INISTRATIE

Als d.it maand.blad. in bezit is van de Ied"en, zal lnet 1e
kwartaal inmid.d,els verstreken zijn.

lYie gireerd-e het 1e kvrartaal- '19 (of zelfs het {e kw.
rlB) nog niet op giro !011'{2? Yoor aanschrijving komt er
telkens 15 cent administratie bij.

Dezer dagen ontvang ik ook d.e afrekening van onze in-
casseeïder voor de betalingen op . kwitanties ove:: het 1e
kwayta.al 1959, Ik hoop, dat er weinig onbetaalbare terug
ontvangen word-en.

ïlet schijnt nog niet voor ied"eïeen d.uid"e1ijl< te zí3n,
d"at, bi j eventueel bed,anken als 1id., het lopend. kalender-
kvrartaal , waarin c1e lid.maatschapskaar:t wordt ingeleverd,
verschuldigd blijft.

De Ad.mi n istrateur.
(Vraag van de redaktie):
ldu onclanks ettelijke rrerzoeken van de ad"ministrateur
blÍjkt, d"at er nog steeds leden in "De llazenkamp" rondlo-
lenr die nota bene over 1958 nög niet hun contributie
hebben voldaan, is het nu niet eind"elijk tijd,, dat deze
op staande voet v.rord.en geÍoyeerd? iliat hebben y,re aan ]eden
die parasiteren op de portemonee va"n hun med.e-1ed"en? Op

deze vrijze krijgen we geen gezorrde financiëe1e basis en
als leden hebben rnre aan deze mensen niets, maaï Can ook
niets !

DAMESTTA\IDEAL
Staat U mJ-j toe in d.it rubriekje eerst even een paar

woorden te wijden aan de laatstelijk gehoud.en fancy-fair.
Van zeer nabij heb ik mogen ervaren hoe enorm veel

werk j-s vejrzet om d.it gebeuren te doen slagen. Ind.erdaad",
enorm'veel werk, verricht door slechts een hand.jevol men-
sen, uitsleitend" en alleen ten behoeve van onze eigenste
Ilazenkanp. le organisatoren had.den gehoopte ïIeen, er op
gerekend dzt van d.e d.uizend leden d"ie de Verenrging telt,
toch zeker tweederde zou kornen en dan tenminste één be-
langstellerd.e zou meebrengen. Een aLleszins redelijke ver-
wachting ztgezegd.. Eilacie, welk een rnisrekeni-ng! En welk
een d.esill -rsie ! l'Tog niet d.e helf t van het verwachte aaïL*
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tal bezoekers is verschenen. Toegangsprijs minimaal
(1 OrtO), prijzen vele en fraai, enthousiasme van stand-
trtud.órs' gróot. gn toch, ondanks d.it a11es, vreinig be-
langstetíi.ng. Té weinig. Hoe pijnliikl En hoe beschómend

eigénlijk, d.it gemis aan offervaardigheid- in eigen boe-
zeml

Het d.oel van d,eze fancy-fair was het bijeenbrengen
van gelden voor het verkrijgen vall een eigen sportter-
rein. Een aangelegenheid derhalve, waarvan ook anÖererd-an

alleen d-e handbalploeg zou kunnen profiteren, AlIe leden
van c1e handbalafaè1ing (ae kleinste al1er Hazenkamp-af-
delingel) trellen daadwerkelijk mederverking verleend" Be-

droevà,d., dat dit helaas niet gezegd kan word.en van alle
and.ere afdelingen. Toe dan maer. we slaken een cli-epe

zucht en gaan d.aarna over tot de orde van d'e dag en dat
is: wéér een felicitatie plegen aan het adres van het da-
meshand.balteam voor het behalen van het certifÍcaat:Dis-
trictsklasse z3elh93§!91 .

De pers hier in Ni;megen en ook elders in den lande,
heeft gewag gemaakt var-i d.e eclatante overwinning d.ie on-
ze damàs heSben behaald tijdens de op 1 maart gespeeld,e
zaalvredstri jd.en te Trnrello " Het r,vas niet zo maa.r "met de

hakken over de slootttr neen, met vlag en wimpel zijn on-
ze dames d.e llistrictsklasse binnen-gehuppeld na een over-
winning te hebben geboekt op de las gedegradeerd.e hoofd-
klasseàpeelsters ZÀC uit Zrvolle (f-Zl). De tegen "I'ortu-
nari gesieeld.e wedstri.id eindígd.e met B-4 in het voordeel
.ran il)" TIazenkamp". llen aarclíg staalt je overigens van wat
men met intensief trainen en met een goede clubgeest kan

bereiken. Houvre zat kind-eren!
rnmid.clels is de veld-hand.balsport weer begonnen. 0p

zondag 1J maart, toog het gehele stel naar Vr,iilp (6veri js-
se1) óm aldaar c;e strijd aan te binden met het team van
die naam. Het terrein lvas bar slecht , spekvet en er vi-el
de gehele d.ag zorn akelig koud, miezerig motregentje'Maar
de Àtemming was perf ect, zo,tel op de heen- a1s op de te-
rugreis, Ook deze wedstri jd' v"erd' ger'qonnen, grandi oos ge-
wonnen eigenlijk wel, met eer einàstand van 5-OI (l?t
kwam natuurlijÉ ook vanwege let feit d.at ons Jopie (twee

aas) weer voor het eerst sedert haar knieblessure mee-

aeeíi) fien minuten voor het einde verstuikte keepster
Marijke van Strien haar voet (kassÍan, l\[arijk) en we1d"

uitstekend- vervangen door Letntje van Hoof, Bravo donder-
steentje! yuil en vies (riny Arts was volkomen onherken-



baarl), maar met glundere gezichten werd- de thuisreis
aanvaard.

Op 22 maart gaan we het opnemen tegen Thor. naarna
gaan we eieren zoeken. 0p 5 april spelen we tegen V"H.V"
O" uit; op 12 april tegen lIdi uiti op 1! april tegen tiYe-

sepe thuis en op 26 aptí1- tegen K.H.C. thuis" Hardstikke
benieuwd.

AIs U d.it blad ond.er dogen krijgt zijn d-e Paasd-agen,
1ryaarnaar lve nu met verlangen naar tOe leven, alweer VOOr-

bi j. Ja, ruït hora, de ti jd, gaat rvel verb6zend snel. Yirii
hopen dat het voor U allemaal gezetlige en... goede dagen
geweest mogen zLJrL. En laat u op 1 april niet in d.e boot
nemen' 

,rejo.

HONKBAL
Bij het verschijnen van rlít blad is de indoortraining

weer ten einde. Acht vreken is er: behoorlijk getraind en
isweer d.e band ontstaan di-e noodzakeli jk is voor d.e team-
sport o "

Wi j d.anken de heer Smit voor de leiding d-ie hij aan de

indoortralning heeft gegeven. Hii steunde hiermede onze
afdeling en wij hopen d,at d.e resultaten op het terrein
zíchthaar zullen zLJn,

noor vertrek naar eld,ers en om and.ere red.enen hebben
verschillende leden moeten bed-anken voor onze afd.eling.
Hierdoor kunnen we dit jaar maar met tv'ree teams aan de

competiti-e d.eelnemen. il/ij hopen echter dat nog verschil-
lenàe pittlge jongens onze ged.unde gelederen kornen ver-
sterken, zodat lve toch vreer aan ons derde team kunnen ko-
men. In d.it geval ligt het in d.e bedoeling het derce team
te vormen uit de oudste leden, laten we zegSe:n een gele-
genheÍdsteam, dat door ervaring en routine tot verrassen-
de resultaten in staat is.

Ie veld.training start op dinsdagavond 7 april aanstaan-
de om 16.45 uur op het terrein aan de lriehuizerllreg.

ap 25 en 26 april organiseert de Rayoncommissie afd.
mij*àg"t, ueer het ie klasse tournooi, waarblj gespeeld
,rord.t om i e NEC-wisselbeker. lilIi j hebben ingeschreven met

één team, nàaT a1s bovenbedoelde jongelui zich ttjdig aan-

mef den , krn nog met twee teams worden deelgenomen.l,\lii doen

eenberoeiopa}1en,d.iedit}ezenomlnreeÏeenofty.iee
honkballers van buiten d.e sbad., van The catchers, Paclfi-
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co of }e uitsmijters in het werekend van 2J en 26 april
op te nemen

0p 2e Pinksterdag - maand-a6; 18 meí - zaL door ons

weer het 2e klasse tournooi georganiseerd worden,waarbij
gespeeld vrordt om de L"G.\íerbeek-bokaal. trllii maken de

Íeaàn erop attent, d"at vóór 1r; april a.s. twee termijnen
van de contriblrtie voldaan moeten ztJ:n, wil men a1s

bond.sli6 worden ingesr:hreven (penni,gm. C.Bogaard,s,Iu-
ckenburgseweg {2).

verd"er delen we de leden mee, d.at er in Nijmegen een

tekort is aan scheidsrechters " 0m d"it tekort op te hef-
fen organiseert de Rayoncornmissie Nijmegen een scheids-
rechterscursus, i,vrj verwachten ctat mÍnstens clrj e ieclen
van onze afdeling zich hiervocr zu11en opgeven, le moge-

1i jkheicl is ook clat leden, díe r0eer van spel-regels ,t,ac-
tiek en techniel< willen v.'eten, c'eze avond.en kunnen bi j-
wonen. Aanmel-den bi j J.v"d.VegtqVossenlaan 20!'

En tensfotte: het is nu de tijd, oia ur,ri schoeiselrkle-
d.rng en hand.schoenen in orde te brengen; zorg dat het
voorelkaarj-s, 

^^D
BON}SRIDNER

rn d.e op zaterd.ag 28 februari jongstleclen te Amster-
dam gehoud.en {Be iedenvergadering van de Koninklijke Ne-
d.erlÀnd.se Honkbal Bond vrerd.en d.ertien 1ed.en, d.ie zich ge-
durende een reeks van jaren bi-jzond.er verdienstelijk voor
d,e honkbalslort hebben gemaakt, tot BONDSRIDIER benoemd.

He t was voor de q--crste naal in de geschierlenis van de

K.N"H"B. dat deze onderscheid.ing vrerd toegekend. 'rffe lazen
de namen van beroemde mannen j-n onze honkbalwereldrzoals
iI .Keulemans, J.Urbanus, J.Sibille, maar ook d.e naam, d'ie
in ne Hazenkam'oeï meerdere keren is voorgekomen, namelijk
a'ïan v\i"P"J" BRUNET DE ROCIIEBRUNE.

nit bewijst ilat - wat onder leid.ing Yar\ oï]ze oud-honk-
balvcor.zitter en coach - zowef in het rayon Nijmegen aIs
in "De Hazenkamprr op honkbal5,ebied- tot stand ís gekomen,
intrhet ltr/estenrr niet onopgemer kt ís gebleven 

"

1i,,/ij verheugen ons er over. d,at een l-id van onze honk-
balafd.eling deze hoge eer to- Bor:rdsridder te zi jn benoemd

is te beurt geva1len.
anze han:teli jke ge1ukwens' n.

íf

Toeschouwer.
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Nijmegen, Daalseweg

ARMTE.
115

UNIE
Tele{oon 30007- 26794

verzorgt

Hazenkampers Yoor

* SchoolbehoeÍten

* Kantoorbehoe{ten

* Vulpennen

* Tekenmateriaal

* Schrijlmachines

* Tel- en Rekenmachines

* Stalen meubelen

slaagt U beslist bil

BERRETTY
Kantoormachine- en

Kantoorboekhandel

Houtstraat 14 - Tel. 24',06

Reparatie

Vulpennen en Schrijlmachines

centrale verwarminE

oliestook

electrische

warfii- en koudwater

sanitaire installaties

JANSEN & EDERVEEN

Waldeck Pyrmontsingel 73

Nilmegen - Iel, 2.3.3.3.4

*
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exclu sieu e dau,re slele cliwg

,,WANCO"
EN

HANDENARBEID
rs ÉÉn BEGRTP

*

Komt U eens kilken ?

KONINGSTRAAT 35 (hoek Ziekerstraai)

DAALSEWEG 95

Cafc-R.staurant,,D E G O F F E R T" Nii*ug.o

GOFFERTWEG 17

TELEFOON 217 52

Uitstekende Eelegenheid voor Vergaderingen en Uw FamilieÍeesten

Een bezoek aan ,,DE BOERDERIJ" geeít steeds voldoening

q" g(
HANDEL IN

flrn*&*nn & q-^.
BINNEN" EN BUITENLÀNDS GEDISTILLEERD

JOY GROLSCH BIER TONIC

Burgh, v. d. Berghstraat 59

Telefoon 24980 - Nilmegen



( ruascun r FT vAÍ or Rrul«r r r) :

Hoewel Brunet helemaal niet vanrrhocus pocusrthoudt (wie lacht daar?) kun le
van hem n0u qi:ntrraal àlles verwachten. ,ile hebbenrm a1tild al zorn rare goochelaar

gevonden. Laat-je 0ns n0u tildens de {ancy-Íair, terwlji-íe zich op ziin manier" he-

vig zat te concentneren cp zrn mysterieuze ko{Íiedík-verl akkerii, zo tussen neus

en lippen door zeggen: rt0 ja, dats waar o0k, ik heb voriqe wcek een tik qekregen,

ze hebben me tot ridden gesiagenrr, en dat allemaal zonder een spier van zrn nla-

qische qezicht te vertrekken. illaar dat wert neusachtig vonden, nou dat hebben we

hem wel I aten merken.

Laten we tt nog eens dunnetjes over doen en dan maar meteen namens de gehei e

Hazenkamp: GU ILLAUl/iE Lt CllIVAL l[R,l]ÀRTELIJK 6tLUKG[ÏlEl,lST.

PIRlYlANINT HOt.lKBALVTLI) IN TIl\]DHOVTl,l

ln zijn openingswoord tot het honkbalparl ement in de hierboven aangchaal de i e-

denvergadering te Amsterdam deelde de voorzitter Ul.H.[.Posthuma mede, dat op za-

terdag 18 april Coor P.S.V. te Iindhoven het eenste permancnte honkbalveld in ons

land geopend za1 worden, met de lntei"landwedsti"ijd l\lederland-België. Deze wedstriid

die des middags om 15.45 uun aanvanqt, za1 door de Tel evisie worden uitgczonden.
ToegangsLrrijzen: zitplaatsen 75 cent, staanplaatsen 50 cent.

lndien hierv00r vol doende be1 anqstell inq bestaat, zal de Rayoncommissie Nijmegen

een bus laten lopen. l/len kan zich hicrvoor gpgeven bil de heer H.J.v.ildik, Vonck-

str"aat 9, l'111megen.

DANKBETUIGTNG

Hierooor dank ik al1en, d.ie mij op
enigerlei wlze gelukgewenst hebben
met mijn benoeming tot bondsridder
van d e Koir.lled, Honkba] Bond.

jrÏ.Brunet de Rochebrune

ïAFTLIfI\It\IS
Vervolg spelregelg

Telkens nadat de spelers tesamen vijf punten hebben
behaald., vord.t va.n service gewisseld. Indíen een speler
echter serveert, terr,nri j1 het zi jn beurt niet is rmoet de-
ze fou-b worden hersteld, De punten, gescoord vóór het
ontdekken van d.e fout, blijven geIdig. All-een indien
reeds vijf maal achtereen geserveerd werd door een speler
terwijl het zijn beurt niet was, word.t doorgespeeld alsof



er geen fout v,'er:d- gemaakL" Tk:oretlsch is het c1u-s moge-
lijk, dat een speler vijftier: maal achtereell kan sBrve-
ren. Iit geherrrt echter zeer zelC-en'

Een belangri jker pr.rnt is 1- et volgend-e: bii terugslag en

service irr de C.ubbelspeien wcrden veel f ou-Len gemaakt,
hetgeen bij goeC lezen van de spelregels toch echt niet
hoeft. In ell<e game besljst het paar, clat met serveren
begint, w1e of ciat zal doen. |aarna pas beslissen de
tegenstand"ers wie de sert,íce zal opvangen. f ii j s nogal
eenvoudig, hoewel hiertegen vaak gezond,igd word-t. De
grootste moe1lijkheid zít tn de heslissende game' de
derde of de vijfd.e game d.us" Bii het hereiken van tien
punten door éétr der paren, moet - evenals i-n het enkel-
spel - van tafelhelft gewisseld worden' Iiet paar nu,
rïat in d.!e game met seïveïen begon, heeft het rech'b Ce

volgorde van terugslaan te vri izi.gen. nit is zeer be-
langrijk ind-ien ll bv. last heeft van een rnoeilijke scr-
vice r"an Uw tegenstande:r:. Als Uvr partner dat niet heeít
kan d.ror d.eze regel vaak een verloren game, aIs U rrdiktl
achter staat: nog in winst lIlorden omgezet,

Genoeg voor deze keer. Volgende maand behartdelen we

"ongeldige baf I,en" en a1s d"e redaktie nog plaats over
heeft ook waarmee U punien kunt verl-íezen

|aarna zal ík trachten een soort schriftelijk examen
samen te stellen en word.t voor d-egene, die a1le vragen
goed. beantrvoordt, een prijs beschikbaar gesteld-.Bere1d-t
U maar vast voor door het goed bestuderen d"er spelregels.

Frans Peters.
VOETEAL

le winterslaap had onze spelers geen goed. gedaanrvrant
i,ve kregen een paar zilJare ned-erlagen te incasseren, maar
die hebben ons meteen flink wahker geschud, want d,aarna
hebben ïre vÍecr goed-e resul-taten bereikt, o.a. tegen NEC-
veteranen en d.e PEGEM.

Het ecrste clftal moet nu nog spelen tegen VOSNTQUfCK
veteranen A, NDT-veteranen en SSVN terwÍj1 d.e reserves
nog uitkomen tegen Zetten 2 en 1q Q,uickveteranen ErVoor-
waarts A en Sparta 2 en 1. Beid.e elfta11en hebben d.us

n,og volop d.e gelegenheid- om een behoorliike eindstand" op
de competitieladder te bereiken.

Door het ongeregeld-e wedstrijd.programma kunnen vre nog
geen competitiestanden vermelden, d.it hopen we te d,oen

in het volgend.e nummer gelijk met d.e uitslagen"
-12



J{orumbqmpero !
Uw adres voor

Verpakte Geneesmiddelen

Verband en Toiletartikelen

Eau de Cologne, ParÍumeriën

Borstelwerk en Verlwaren

Drogisterii W. Brinkhuis
DE DROGIST VAN NIJMEGEN.WEST

Voorstadslaan 250 (t/o Tuinbouwschool)

Teleíoon 217 69

* u BELT, WrJ BEZORGEN ! *

ASSURANTIEKANTOOR W. KAREL
J. A. de Hartog

Smetiusstraat 4
TeleÍoon 2648ó
Ni';megen

Schependomlaan 3

Nilmegen

Tele{oon K 88OO-24óOO

J AWA

B. S.A.

D. K.W.

VESPA

J AWA

LA BOHÈME

motorrijwielen

Ook voor Uw
Gezins- en Bromfiets W.A.-
Yerzekering

Spiegeltje, spiegeltje

aan cle uand

Hoe »ondt mijn »oning
't ge=elligste »an ket land?

Door harmonie in Uw
woning te brengen.
Daarvoor brengen wij 'n
onovertroÍ{en collectie
meubelen, woningtextiel
en bedden, die bil elkaar
passen door {raaie vorm
en kleur. Tegen een prijs
die U past.

Woninginrichting,,Het Binnenhuis"

..TILDERS..
Ni;megen - Ziekerstraat ó-8 - Tel.26073



,rFasto" geisers voor alle gassoorten,

kranen voor sanitaire installaties,

bedieningskranen voor gastoestellen.

Gasd ru kregelaars.

A. S.W. APPARATENFABRTEK N.v.
(Automatic Screw Works)

NIJMEGEN, Postbus 43

lr.Y. AannemersbedriiÍ

YIh G. TIEMSTRA EN ZN.
BOUW-, GEWAPEND BETON. EN UTILITEITSWERKEN

PONTANUSSTRAAT 24.26.28
NIJMEGEN
TELEFOON 25695-23030

*



.Tammer, dat vooral onze tvrreede elftallers niei geregeld.
kunnen uitkomen tengevolge van hun studie of d,oor afwe-zigheid", u'aardoor vre de kans 10pen, dat niet a1le vred-
strijd-en kunnen word,en gespeelcl . lve zouclen dan ook best
een aanvulling van onze voetbalgelederen kunnen gebrui-
ken.

Tenslotte vragen lre van de leden van de voetbal-afd_e-
ling,r,iat meer activiteit en geestdrift om de voetbal,-
sport j-n "ne Hazenkamplr op een hcger peil te brengen,

jdamens de commissie,
B. Tomas

\#A\]DTLSPOR_r
Zeer geslaagde en uitstekend ver.
zor:gde feestmidd.ag en -avond_ van
onze wandelaars.

ap zaterd-ag 28 Í'ebru"ari j 
" 1" beleef d_e de wanrielsport-

afd.eling van "f)e llazenkamp, j-n Ce Goff ertboerderi j een
feestmiddag voor C.e juni oren en ad.spiran.ten en een íeest-
avond voor de senioren, vrelke 1ïaïrn georgairiseerd door
een speciaal voor clit d-oel uit rle led.eir der wandelafd_e-
ling gerekruteerd"e feestconmissie.

le ileer -il .v. Teeseling, r,'oorzi'c"rer der: f eestcommissie,
riep in zijn openingswoo-rderr de 8) a.anviezigen een harte-
lijk welkom toe en wenste hen iemid.den ."ran de v;a.nd"el-
sportbeoef ende Iïazerrkampe::s een recht p,retti,ge avond toe.
In het bijzonder llenofrcerCe itij Ce àar7\itezrgheid van de
heer Van der Plas en echtgeno'be, voorzitter van )e ÏIaz.;n-
kanp, c1e heer Van cler Be::g en echtgenoie elf me\rrouy,r \,.an
Geel, led"en van het hoofdbestuur der Vereniging, en de
h.eer jeulcen , secretaris van het lIi jmeegs lIi andef rrerborirf .

Het programtïa tverd geopenC met een d-oor de heer Van
T-'eesel-ing geschreven en door hem opgevoerde ballade eÍ;{aa,T-
in hi j het we1 en $ree van de flrandelafdeling in de ze s ja-
ren van haar bestaan C.e revrte liet passeren. fn het bij-
zond,er lrerd- aand.acht geschonken aan de oprichting der aÍ'*
Celing op 10 juni 1)\J tloor de heer n.J" Korstanje en zijn.
echtgenote, welk echtpaar de afdeling in de jaren d_aarita
naar cle bovenste regionen der wand.elsport heef t gebracht.

le in een keurige ornslag gebond.en ballade werd, d,oo::
cle schri j\.ïer a,an d"e ]reer I{orsta,nje, huid.ig voorzitter d.er
afd"eling, ter herinnerlng aangeboden . In z:.jn dankwooril



zei d.e heer Korstan;e onder meer, d-at hij ztch, na jaren
a1s actief bestuurslicl en leider zijn beste krachten te
hebben kunnen geven, tot zijn spijt wegens d.rukke vrerk-
zaamh"eden elders, uit het actieve wandelleven heeÍ't moe-

ten terugtrel<ken en zijn taak op cle schouclers van de

heer A.J. van vliet, 1e secretaris en huid.ig leider der
afdeling, had moeten leggen" vol vertrourren zag hij ech-
ter de toekomst tegemoet, daar hem vras gebleken, dat d"e

schouders \ran de heer van vliet heel sterk en breetl r^ra-

ren. spreker wenste hem en ztTn staf d,ie moed. en sterkte
toe v.,eike nodÍg zijn om de thans ruim 7C 1ec1en te]lende
afdeiing te leiden.

ma tiit enigszíns officiële gedeelte volgde een vlot e'
vrolijk cabaretprogramma, waarín o.a' d"e in b1nnen- en

b*itenland bekeàC.e conferelcieÏ' "Graodus van ldimweegenrr

een staaltje van zi;-, kunnen ten beste gaf'
Na afloop van het cabaret r,ver:d. n,og het rnroord ge\roerc

door de secretarÍs vaI} het lIi jmeegs lvand"elverbond, de

heer Jeuken, welke zijn voldoening uitsprak over het feit
d.at hem de eer te beurt r,'iel het lT"$/.v. te vertegenYnoor-
digen en hÍj zodoende in staat werd gesteld ceze avond
bi: te wonen. spreker sprak zi jn bewondering uit voor rle

feàstcommissie der afdeling, rnrelke met elgen initiatie-
verf en Inet vOOr Baof, etgen mensell zOrn Sugcesvetlle en zëeT

ge-s1aa,gcle avond v,rist t,e organiseren, hetwelk getuigce , dat
à" *u.r.rà"1afc1elin g op zeer goede 1eest geschoeid 1s" .De

heer Jeirken besloot riet de wandelafdeling van ne Hazen-
kamp een prettig en l'oorspoedig wandelseizoen 1)J) toe
te werts en "

Hierna rr,ras er nog tot 1 uur gelegenheid tot dansenrvan
wefke gelegenheid d-oor velen gebruik werd gemaakt"

De vrand,elsportafdelrng van ilDe Hazenkamp" kan op een

zeer goed geslaagd I'Blarenbali! terugzierl"
Eel aanive zige .

IERZOEK VAN NE TERREINCOMMISSIE

lÀl1l1en d-e 1eden, d,ie aan de faney-fair hebben medegewerkt
Zospoed"igmogelijkaanhetarjres:Hazenkampsevlegll!op-
gevn van welk" p"ruorr"r, (vrinkeliers bv. ) z\i prijzen heb-
ben ont'-angen. Het is namelijk de bedoellng, dat deze

voor hun bereid.willigheld op korte termijn een officieel
bed.ank j e ontvangen l/levr. Pluim-i{ok.

- t+ -



LAliïN-TEIINI§

zijn er nog dames-tennisspLerstcrs, die intcresse hebben
om op vrijdagochtend op de Goffert te spelen?neze,dienen
wel geoefend- te zí}n, dus minstens z à ) jaar speelerva-ring te hebben. Leeftijd Z5-1j iaar.
Aanmel-den vrljdags tussen ) en 12 op de baan"

c ONTACTAT4ONIEN IN _HET pR0T . r{IL. TEHUTS

|e contactavond op 24 april
handbal-afdeling en d,ie op

word.t verzor§d
2) meí d-oor de

door Ce Dames-
!íandel-af tleling"

STANNHOUIIERS DANK!
fn één van d.e eerste nurímers van "le }lazenkamper"

stond een artikel ovei' de geest onder de leden t dat dieni-et meer was zoaTs vroeger" Na de fancy-fai. zou je kun-nen zeggens neen, maar wef beter. Bij ie eerste contact-
avond kwamen zo\n 2J leden bijeen, waarond.er ve1en. die
elkaar nog nooit gez1en hadden. Het eerste contact werd
daar gelegd. De geest op de drie avonden, dat de fa,cy-
fair: oraaíd.e, v/as z,:a,l s d.ie moest zítrn. Lvelch.a noemdeir ze
elkae.:' ni j de voorr-]a-an .-n rne L wa t eer. enilrousia sme ,,.,ricrd

niet getracht d.e bezoekers geld uit d.e zak te kloppen voor
het goed.e d.oe1?

Hoeveel 'riaren er niet die zich naar voor éón avond
had.d"en opgegeven, maar he t zo ge ze 11ig en l euk vonden , clatze srontaan de andere avonden ook kwamen? van vclen hoor-
de men zaterdagavond: Jainmer, dat het r:u a1 afgelopen is
ens als er weeï een fancy-fai.r is, reken er op, dat ik
lnreer mee doe, hoor ! Iat is de juiste geest en mentaliteit.
Je vrije avonden met plezier geven voor een goed. doel en
d.aarom, meís jes en jongerrs, zij die rneeg"*"rÈt hebben ?

DANK !

een s tand houd.er.

(Naschrift van de redaktie);
l,4lij kunnen ons het super-errLho,siasme rran deze stand.-

houder over zijn marrnelijke en vrouwelijke fancy-fair-me-
d-ewerkers volkomen begrljpen en cok wij hebben niets dan
lof d-aarvoor. laaar om nu maar meteen te beweren, dat «l,e



geest onder de leden nu veel beter is dan vroeger 18aat
orls toch te ver. In het door schrijver aangehaald,e ar-
tikel schreven wij over de HQZgnk@
qeeïI, en dat is toch nog alti jd. heel iets and"ers, dan
dat een 2J-ta1. ]eden van de kleine duizend- die vre heb-
ben, omdat ze het zo gezellig en leuk vonden, in plaats
van één drié avonden presen'b waren.

En nu stellen Íre maar niet de lrraag: als het nu eens
niet zo gezelli.g en leuk v.ras geï/eest...?, naar houden
we het er liever op, dat we althans met deze kern van
d,oor-d.ik-en-dun-Hazenkampers op de goede vreg ziin.

IIAZEN KAKELEN (voorzover tenminste een haas kan t"4g1Cl)

DAT de afdeling Vol1eyba1 van d-e 1i jst verd-wenen is;
tt vele ilazenkampers zich afrruagen hoe dat kait;
fr eï nog a1tíjd anlmo genoeg voor is;

'f ook drmes LT ai-n mee kunnen doenq
I' vol1eybal geen dure sport is:
il eï zo spoedig mogelijk weer een afdeling Vo11eyba1

moet komenl
It trMaarschijnlijk d.e vríjd.agavond. daarvoor beschikbaar

is in de zaal van de Hazenkampschool;
I' d-ames en heren vanaf 1B jaar, ,1ie hiervoor interes-

se h.ebben., ztc'n zo spoedig mogelijk gel ieve aan te
melden bij de redaktie van dit blad;

I' getracht wordt een trainer te krijgen, en

rr ïre d"an direct gaan beginnen"

tl
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truus wals.

wals'
moderne woninginríehting

graa{seweg 45 nijmegen tel.2390O

a ploegstof{en

';a pas-toe meubelen

e zweedse string wandrekken

o deense lampen

Sporturienden,

l
u bllift Lrachtig en vitaal,
Door *"lk van ,,MAAS e,' WAAL"

Verlangt daarom alti;d producten van d"z"
mode.ne melkinrichting.

GraaÍseweg 183 - Hatertseveldweg 32 - Nilmegen - Tel. 25OO5



EXPORT
IWASMÀCHINES Í. 119,-

LANGZÀÀMWÀSSERS
met oliebad en veilige wasbeweger

(Miele systeem\ f. 219150

STOFZUIGERS f 89,50

Volledige fabrieksgarantie
ea service

STOLK ZONEN
Telefooo 26315

GRAAFSEWEG 247
feleÍoon 21740

WINKEL:
MARIËNBURGSESIRAAT 1ó
feleÍoon 22638

ELECTRO INSTALLATIE BUREAU
Voor ied're gramoÍoonplaatstar

naar ,, Record Bar"

maar;ook voor:

platenspelers, accordeons,
blokÍluiten, mondharmonica's,
barmeubels, platenrekken,

mappen oí ordners Gnz. ënz.

naar

NÀRDUS ZONNENBERG
OUDE HESÉLAAN 272
TELEFOON 24388
NIJI,lEGEN

G. 
'. 

TRAASÏ
KRAYENHOFFLAAN 46

NIJMEGEN

TELEFOON 22AO4

aanleg en onderhoud van
electrische

Licht-
Kracht- en

Verwarrningsinstallaties

Levering van alle

electr. apparaten en

verlichting

Vraagt inlichtingen
voor bezoek aan TOONZA'A:L


