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OUD-VOORZITTER }{UIS}'TA1{ HEEFT i{OG iIiAT OP ZTJIT HART

Tot mi jn grote schrik is mij gebleken, dat in mijn ar-
tikel "Onze ilazenkamp" in het laatste clubblar-l , blz. 2,
{e regel van '}:ovenr lvaaï geschreven staat: "Een nieuwe
voorzitte::, de herverschi jning van ons clubblad.,..errz.tl
d.e vroorden "een ni-euirve voorzitteril als een kleinering
van onze vorige voorzitter, oe heer G'Schoutenrzou kun-
nen rvorden uitgelegcl. Bij het schrijven van dit artikel
is deze uitlegging geen moment in mijn gedachten geweest
en ik ben dan ook hevig geschrokken, toen men mij daar-
op attent maakte,

Dat het bestuur na ons vijf en twintig jarig jubile-
um geen gemakkelijke periode zou tegemoet gaan, uras te
voorzien. l.[oeili jkheden met het Certtraal Gebouw, trietrwe
leid-ers op het gebied. der lichamelijke en geesteli jke
vorming en vooral het vregvallen van ons 'rHazenkamplter-
reín waren toch waarachtjg geen kleine problemen, d-ie
het bestuur had op te lossen en het pleit voor hen, d'at
het 1ed.ental d.ie jaren geen noemens,lvaardige verandering
ondergÍng.

Dat het geheel we1 eens niet ging ) zoa:-s ze zich ttad-
den gedacht, kunnen we geen der bestuursled-en vervrijten.



Dat d.e gezondheidstoes+"and van onze toenmalige vool'-
zitter, de heer G.Schouten, nÍet toeliet' d.at hij z:-ch
in d.eze periode geheel en a1 kotl geven, zoals hi j dit
zo graag gewild. had en hi j on doktersad-vies het besl-u.Ít
moest nemen ziin zet'e1 ter beschikkÍng te stellen, Y/as

iets, d.at ons allemaal en mij persoonli3k zeer tefeur-
stelde, doch d"at we hadden te eerbiedigen- rÍat we van
harte toe',,,'ensen is: volled.ig .herstel- rran gezondheid en
vre spreken de hoop rrit, clat ure hern mettertijcl Yreer in
onze Hazenkamp-kring moten ter'ugzÍen.

À. IIui sman "

A{.rÍ*Ët.
-.Driq hgLangri.iE-e vragen en eqii gn-tv.,oorcl taa.rop
Tn d.e serie hoofd,artikelen, rlie tot heden in ons biad

is verschenen, werd meerdere malen het zwaartepunt ge-
1egd. ol d-e geestelljke ontwikkeling in onze \rerenlgi-ng.

Zowel verschillenrle schrijvers a1s wijzelí hebben ge-
tracht om aan te tonett, dat rnet clit zi?eï: belangrijke
werk d.e opzet van "le Hazenkail.pil staat of valt.

Zeer terecht schreef onze oud-.roorzttter Ïluisman irr
het vo::ige nrlmmer: "Vanneer de geestelijke ontwikkeling
bi j ons v,rord.t verwaarloosd, is "-Je Hazenkamp'r geen " IIa-
zeirkamp'i aeer, maar een cioodgevlone spo::t-
c1ub. ".", en in één van onze recle-ktionele pennevru-chten
hebben we o.a, gezegd, dat d"e aanduíding "geestelijke
ontwikkeling'r niet maar een vlag mag zijn, die naar bui-
ten-uit d.e ladj-ng moet dekken, maar dat er metterdaaC in
onze verenigÍng vreer geiverkt za1 moeten worden aa:n C.e

geestel i jke ontwj-kkeling en vorriing orLzer 1eden.
Itraar aanleiding van deze artrkelen uiez'den ons onlangs

drre vragen gesteld:
ten eerste of - nu sind.s vorig jaar d.e Stichting voor
Operr Jeugd.werk 1n Nijmege:n op het terrein van de vorning
en de geestelijke ontwikkeling van de jeugd werkzaam is-
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het eigenlijk nog vrel nodig is, d.at ',De Hazenkamp'r op-
nieuw en eveneens op d.it terrein aktiviteiten zou gaa:n
ontplooien.

Bestaat niet het ge\ïaar - zo luidde d.e tr,ryeede vraag-
d.at tv.ree organi-saties, clie allebei toch eigenli jk een-
zelfd.e open-deur-karakter hebben, öf langs elkaar heen-
werken öf elkaar op het vlak van het jer-rgdv.rerk bekonku-
reren?

En tenslotte: zou zowel "De Hazenkamp" als d-e Stích-
iing voor Open Jeugd.werk er niet veel meer mee gebaat
zi j.n, als men, in de behoefte om Íets rroor ,le jeugd te
doen, in plaats vaïl na.ast of langs elkaar met elkaar d.it
werlc aanpakt'i

1íanzelf sprekend. hebben we op cleze vragen siechts on-
ze peïsoonlijke visie kunnen geven, :rl.aa.T irye vond.en de in
d.eze vorn gegcteri reaktie oF bovenvermelde artikelen o-
verigens z6 :.n1eressant en belangrijk, dat we gemeend
hebben er goed aan te d-oen om d.eze aaitgelegenheid - die
onze gehele verenÍgirig tensl-otte raakt - ín ons club-
blad. te behand.elen.

.:Ie hebben deze vragen vcorgelegd aari d.egenerclie hier-
bi j r,iel hei nauv'rste betrokker: is, nameli jk d.e heer J"A.
van den tempel, de direkteuz' van c1e Stichtirrg voor Open
Jeugdwerk. De heer Van d.en Tempel, clie vóór zi-3n homst
naar llri jmegen ged.u-rende vi jf jaren <i.e hoofdlei-ding ge-
had heeft van het jeugd-zorgwerk in P.otterdam-Croosvrijk,
is nog maar kort - sind.s septer,-rber 1!!B - hier r',rerkzaam
maar heeft d.escnd.ànks, vooral bij d.e vakmensell op zijn
terrein, nu al een zekere reputatie d-oor de wijzerrÍaar-
op hij in deze korte ti-jd. zeer belangrijk rn,erk - o.a.in
d.e bened.enstad. tot stancl heef t gebracht " Zijn arbeid.s-
ve1d. is echter over gehéét l{ijrnegen uitgestrekt en vraar
de vorming en d.e geesteli jke ontv'rikkeling van de jeugd
yrel de voornaamste taak van de heer Van clen Tempel is
en ziSn werk d"us parallel loopt aan d.e oorspronkelijke
opzet van ilDe Ilazenkamp'r, kunnen i-n d.e toekomst I'ont-
moetingen" op dit terrein niet uitblijven.

Het heeft ons d,aarom zeer veïheugo-, dat v're de heer
Van d.en Tempel bereid. vond.en zijn antwoord. op deze vra-
gen via trDe I{azenkamper" te geven, zod.at onze .gehele
vereniging er kennis van kan nemen. irfle stellen cns voor
om d.an in het volgend.e nurnmer deze aangelegenheid. van
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Hazenkamn-zijd.e te d.oen belichten.
Ziehier dan hoe de heer Van den Tempel over een

ander d.enkt:
en

Ylanneer er een kort en bondig antwoord zou moeten
worden gegeven op de vragen die fhr. Hoekstra mij ge-
steld. heeft .) zo1) ik kunnen volstaan met ze alle te be-
antwoorden door een volmondig "ja". Dat is zeer dui-de-
lijk en tegelijkertijd ook zeer niets-zeggend. Het is
een even veel zeggend antwoord, a1s die boer gaf op d,e
\ïTaag van zi jn vrouv,r , waarover de d.ominee had. gepreekt
waarop hij zei' "Over de zond.er?"

li[ag ik er daarom wat ui-tvoeriger op in gaan? Ik ge-
l-oof in d.e eerste plaats, dat wij niet moeten proberen
de beide groothed.en (Hazenl<amp en Stichting) naast el-
kaar of tegenover- el-kaar te plaatsen en ze dan te ver-
gelijken" Gezien de voorgeschiedenis en de "wieg" der
Stichting zoud.en wij we1 vlug geneigd. zijn dat te d.oen
maar vre moeten ze beid.e zien als twee volkomen vri_j van
elkaar werkende organisaties met verschillend.e metho-
dieken en een verschitrlend kl-imaat, met als punt van
overeenkomst het feit, dat ze beide tiservice" wil1en
ver1enen aan de jeugd. (en volwassenen) d.l,v.2" beid.e
zich ten dienste wiIlen stellen " Ik zeí reeds, dat bei:..,
de instellingen d.a'L via een eigen, varL elkaar verschil-
lencle wi j ze van werken d.oen " In grove li jnen: De Ha-
zenkamp via soort, de Stichting via groepswerk. &ïaar
a1s we werkelijk het doel voor ogen hebben om d.e tota-
le mens te benad.eren (lets voor hem te ziln) rmoeten we
de relaties met hem ook onderhouclen via d.e vele aspec-
ten d,ie een mens , waarli jk mens doen zi jn 

" Dit houd.t in
d.at wij geen van beide kunnen volstaan met het rÍjd.en
over óén spoor, inetz:-T van d.e spcrt of het groepswerk.
Dat is een van de redenen, waarom d.e Stichting ook ge-
bruik maakt o,a. van d.e activiteit sporte maar niet om
te komen tot kampioenen of tot d.e rneest volmaakte uit-
voering of de hoogste prestatie, rnaar alleen a1s één
van d.e vel-e mid.delen, één van d,e vele snaren, d.íe be-
speeld moeten worden om tot een 'rwelluidend., harmonisch
geheel'r te komen. Er 1i-gt dus een duidelijk accentver-
sch1l, dat er ook gerust kan, misschien zels v,re1, moet
blijven.

Stelt d.e l{azenkamp zieh op het stand.punt, d.at haar

-4-



Sigarenmagazíjn

J. R. ,t, Offeren

Wolfkuilseweg 155

Telefoon 25123

Het best gesorteerde sigarenmagazijn

van Nijmegen West

*

A. STOLK & ZN.

LOODGIETERS- en

ELECTRISCH BEDRIJF

I

I

I

.l

Tooropstraal 213
TeleÍoon 26315
Nijmegen

50 jaar Ks'aliteitskleding

HET COSTUUM VAN
WERELDKLASSE

LEIJGRAAF
DAMES- EN HERENCONFECTIE
Burchtstraat 60 - 71, Telefoon 22323 .26765

HERTOGSTRAAT 3í

TELEFOON 20528
NIJMEGEN



JEUGDSPAARWET
1958

DOE MEE
aan deze aantrekkelijke jeugdspaarregeling

Spaarbankrente 3 o/e

Rijkspremie I O /s

lnlichtingen bij alle kantoren van

,,9u Spoorbanb te nli^egen"
Opgericht I 850

HooÍdkantoor: Mariënburg 67

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

oude Molenweg 242 en Markt 3 te Wychen.

"mE'Em.mm*

OÍ U nu een servies oÍ cassette zoekt

o{ een klein cadeautje, U slaagt zeker

in de

Th1 rn e t g s e Kun stln an ol el
Wed. J. A. MULDER

van Broeckhuysenstraat 48
t.o. Postkantoor

TeleÍoon 247 64

Voor prima

vlees en vleeswaren

Fa. EEKHOFF

Smetiusstraat I 5

Tele{oon 26521

+



sportbeoefening niet a1leen d.oel op zicbzelf isrwil ze
meer dan dat , d,an zal ze metterdaacl zich ook bevregen op
het andere terrein van de "geestelijke ontwikkeling"ren
mag zí7 ztch er niet vanaf maken met c1e ged.achterdat dit
een and,er (".q. d,e Stichting) wel zal doen . Ze vteít
ztch in d.at geval nl. met de geruststel-l-end-e gedachte,
d.at zii clie taak dan a.h,w. heeft ged_elegeerd. aan een
and.er en zí7 dan van haar verantwoordelijkheid. in d_eze
af 1s. ïk meen echter, rlat zij zicb" C,an vleit met een
valse ill-usíe. AIs d.e ]iazenkamp nl , deze taak laat lig-
genr word-t d.i-e, wat betref t haar led.en, zo zonder meer
beslist niei, door d.e Stichting overgenomen, of waargeno-
men. -vrril cle llazenkamp dus dat dit gebeurt, dan zal zij
het zelf i,er hand. moeten nernen, verlireven in haar eigen
organisati e; d.aar kan ze ook niet een buitenstaa,d.er, rtr
d.erd-e, vooï vragen het te d.oen, al is hij er ook nog zo
in gespecialiseerd-. Ik ueen, d"at d-e ervaring ons dat in
het verled.en ook heef t geleerd..

Bij d.e twee typen van ontiviii_keling noet in.i. ook niet
ged.acht v,rcrd.en aan tl,vee afzoncterlijkee min of inel er van
el-kaar gescheid.en stukken werl<, geleid. d-oor vr:rschilleri-
rl-e meirsen, maar ui'tgegaan worden van het onlosmakelijk
in elkaar verweven zijn van beide vormen van ont-,,,,ikke-
1ing. llianneer vre zo de zalNen z,-err, is er geen enkele re-
den een bepaalde concurrentiestrijd- te vrezen" Iie is er
trouwens niet en zal-' g!--.oi_l-:_llisI _§,s-q19g., werrne er-ÏËïEe--
instellingen volgens liun ï,rezen zich oirtwikkelen. Tussenttniet-concur,erenrr en Itsamenspelrr zit echter nog een
grote marge van mogelijhheden. Iit te zien is een eer-
ste stap, ze te benutten een tvreed.e. Is het nog nodÍg
te verklaren, d-at de Stichting ga.arne bereid is in eeii
overleg te tred.en in d-eze?

Gezien het vele vrerk en de snelle ontwikkeling van
d.e arbeid der Stichting met uiteraardt nog vele op te
l-ossen problemen, zijn vrij aan d-e bestuderíng en/of uit-
werki-ng van mogelijke coörd.inatie met delen van het werk
van d.e llazenkamp nog niet toegekomen, ook al weer vanltre-
ge rLe eigen zelfstand.ige vrerkwijzen van beid.e instel-l-i-n-
8en.

Daar komt nog bij, d.at wij ons duidelijk bewust zijn
d.at het voor de hand. 1igt, d-at de Hazenkamp als oud-ste
op jeugd"gebied rverkzaam zijnd-e instelling, bepaalde psy-
chologische moeilijkhed.en krijgt te verwerken t.a,v.van
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d.it nieuule r''rat vreemd-e eend. j e in d.e bi j t , dat wel heel
d.icht bij haar nest het lever',slicht zagt en waarvan wij
uiteraard, hopen, dat het geen 1eIijk eend.je zal vrorden,
maar zal uitgroeien tot een mooie z\'raan.

Het is overigens een gelu-kkige omstandigheídrd.at er
een zeer openhartig en plezierig contact is met d.e voor-
zitter van ie Hazenkarnp, dhr. v, d " Plas , d.ie , d oor zLJn
rustig en wÍjs bele-id, het juiste begrip van el-kaars si-
tuatie zal k:unnen versterken eà bestendigen.

J.A v.d" Tempel.
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LEDE}]VERGADERING.

1 ,1 ,
CIàrr Vwt best-ur-Ltr'i

J AAR L I J K *S E_A L G EME-ÀTg

Het bestirur nod-igt hÍerbi j alle leden vanaf
tot het bijwonen van d.e Jaarli jkse r\lgemene
deri-ng, d.ie gehouden word.t op vqi jd.ag 15 nnei
half acht in zaal f van het Centraal Gebor-rw, Bi-jleve1d"-
sfngei 44.
(Stemgerechtigd. zijn d.e leden vanaí 1B Jaar, v1gs. art.
1J van het Huishoudelijk Reglement,)
A g e n_:1 a,

' 1. Opening
i I " Notulen vorige l-ed-envergaderíng
'/ 5. Ingekomen stukken en meded.elingen
" 4. Jaarverslag 1ll8 d-oor d.e sekretarÍs
/ 5. Jaarverslag 1)JB door de penningmeester
r $. Verslag kaskornmÍssie 1!!B
r 7. Benoeming kaskommissie 1p!!

PAUZE
.' B. Voorstel Statutenwijziging
" 9. Aanvulling van d.e Raad- van Kommissarissen

(Afgetred.en zí3n de ve:rtegenwoord.igers van d.e In-
dustrie" Ter aanvull-inil van de. hierdoor ontstane
vakatures worden door iret bestuur voorgesteld de
herena 0"v.Donselaar, Ii. PellenrP,AartsenrJ. d.Hartog.
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1' 10. Periodieke bestuursverkiezing
(lftredend. zijn mevr. T.lrrals-Lamboo, d-ie zich n:-et
herkiesbaar stelt, en d.e heer H"Kro1, herkiesltaar.
Ter vervanging van mevr.lïals stelt het bestuur als
kand.id.ate mevr.A.lfevius-v. d-.V1iet. )
Ingevolge art. JO van het Huj-shoud..Regl. moeten
kand.idaat-bestuursled.en minstens vier=dagen vóór
d-e vergad.ering bij de sekret"ris , n ingedientl.
Deze kanclid.aatsstelling moet schrÍftelijl< geschie-
d.en en ond-ertekend zijn door tenr:inste 10 stemge-

- rechtigd.e leden"
,{ll. Bestuursvoorstel: Aanstu-iting bij het Koninklijk
, lded-erlands Gymnas tiek I/erbond .I.l 12. Huld.iging .ran een aantal led-en d.ie ged.urend-e een

bepaa.1d. aarLtal jaren 1id. zíjn.
Bestuursvoorstel tot benoeming van drie LEDEI,MII
VERDIE1íSTE: voorgesteld urorCen mevr. L. Casteleyn-

. v.d..S1ootr mej.J,v.Haalen en d.hr.J.H,,i..Hartog.
,.! 11" Rondvraa*-(firàgen vcoï d.e Rondr,'Tàag vóór de àan..

vang van d.e vergadering schriftelijk bij d.e sekre-
, taris indienen).

,J t+. sluiting.
Ingevolge bestuursbesl-ui-t d-. d . 27 -1-1956 d.ienen lrarr. elke
kommissie der afdelingen tenmÍnste twee Ied-en aanwezíg
te zi jn,
VOOR }E AVONI VAI.I 15 }.[EI ZIJI{ /.LIE AKTIVITEITE}i DER VER-
E}iiIGl}.iG VA}íAF 1 9 UUR STOPGEZET.

Namens het bestuur,
H" i.I(ro1, sekretaris.

VOORSTEL
T0T i/VIJZIGING DER STATUTEN EN UA,\i IïET HUISHOUDELIJK RE-

GLE1\4ENT

Door het aftred.en van d.e heren industriëien a1s Kommis-
sari-s \Ía:n orrze vereniging, bestaat het Kollege va,n Kom-
missaz'issen thans uit drie personen (Ereleden). Het be-
stuur heeft aan de thans nog ztttende kommi-ssarissen
voorgesteld, d"e statuten en het huish.regl. te wijzigen
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en aan te passen aan d.e bestaande toestand en tevens te
voorzien in ae opvolging van kommissarlssen bij het ont-
staan van vakatures"

lríenselijk komt het ons voor het instituut van promo-
tors, zoa)s dit in de bestaande s j-tuatie en huishoud.elijk
reglement voorkonLt, te laten vervallen'

Bestuur en Kommissarissen stellen de leden voor c1e

volgende wi jzlgingon aal te bre.ngen in de statuten en

hr.t h,'rishoud.e i í jk reglement.

STÀTUTEN

d." promotors vervalt
vervalt geheel
alsmed.e'promotors vervalt
wordt in gi,wijztgde vorm!
lle Raad van Kommissarissen bestaat uit tenmin-
ste vijf en ten hoogste zeven 1eden. I(ommissa-
rissen lvord-en gekozen rrit leden of niet-led'en
van c1e vereniging" Kommissarissen moeten het
gestelde in de artt" 2-B- en 16 2e zin kunnen
ond-er schrijven. De niet-ledenkommissarissen
moeten het d.oel en streven van de vereniging
ten volfe kunnen onderschrijven.
vrorC-t in gewijz:-gd-e vormt
Ter vervr-iIling van een vakature in de Faad' van
I(ommissarissen vrordt in een gemeenschappelijke
vergad.ering van Raad van Kommiss. met Bestuur
biniren één maanrl na het ontstaan van rle vaka-
ture, een bindende voord-?acht van tv,'ee personell
aan d.e algemne led.envergad-ering aangebodenrdie
hieruit blj rneerd.erheicl van stemmen een kommis-
saris verklest.
llet bestui;.r i-s vernlicht binnen één maand na
d.e vakature de voodracht van KommissarisserPrBe-
stuur in de algemene ledenvergadering te brengen.
Blijft d.e algemene ledenvergaderlng in gebreke
een kommissaris aan te stellen, dan is d-e raad'
bevoegd. zícttzeff aan te vulien Bii staking van
stemmen beslist het lot.
ongewij zigd.
ongewijzrgd-, wordt echter no, 26.
ne Raaà van Kommissarissen wijst uit zijn mid-

o

- -+ '7a! v , I,, 11,, 15
n21

,, 24
n2\
,, 26

23



fr(ru*n*Lu,*pe,s . ..
Koop Uw Levensmiddelen,

Zuivelproducten,

Íijne Vleeswaren

Diepvriesvis, -Groenten,

Rookartikelen

bil Uw Centra kruidenier

H. W. WEULTJES
Hazenkampseweg 3O7

TeleÍoon 24424

Cigaretten kunt U dag en nacht betrekken

uia onze Automaat

Leesbibliotheek

Kantoorboekhandel

,,DE B EB"

V

Ook voor Uw schrilf-,

teken- en kantoor-

benodigdheden,

A

v. Welderenstraat
Telefoon 20610

SNI.,DERS

GRAF.

MONUMENTEN

POSTWEG ó3

TELEFOON 247 39

KLEERMAKERIJ
HERENIVIODES

EIJDE

v. Welderenstraat 9

Íel. 23126



A. HOOSE
OPTICIEN

WILLEMSWEG 37.39
NIJMEGEN

TELEFOON 23453

DANSINSTITUUT

Ílazenkampers ! J. Ditout
Uw

BLOEMIST

bliifr

Fa. I). v. Ingen &

Molenweg 5

-lelefoon 21135

Nilmegen

Zo.

Bericht dat de inschrijving geopend is
voor :

Ballet en
Moderne Gezel-

schapsdansen

Speciale clubs voor:

Scholieren,

Jongelui en
Ouderen

Vraagt prospectus!

v. d. Brugghenstraat l, (hoek singel)

Nilmegen - Telefoon 24188



eri. N
")6,, 17

den een voorzitter en een sekretaris aan.De Raadvan Kommissarissen veïgadert tenminste éénmaalper jaar tesan:en net het bestuur. De agend.a voor
d"eze vergad,ering woz.dt opgesteld d-oor àe voor_zitter en sekretaris van het Koilege van Komnis_
sarissen in overleg met d,e voorzitter en sekre_
tari-s van c1e verenigingi . Ie konvokaties voor d.e_
ze vergad.ering worclen ?erzon(1en d.oor de sekre,ua_
rís van d,e ilaad. van:. KonLnissarÍssen, le voorzit_
ter van d-c Raad van Kommi_ssarissen presideert
d.eze.rergad-erlng,
b. bijd.ragen van 'crcmotors verval-t"
Fronctors verr'alt.-le l-ic1: d-rie prornctors homt te vervallen; dlt
word-t clrie koinmissa.r'issen

HU r SH Cr.lEt ! r_i_Irq _BEq rEt,mlr ?

art" J pr:omotors verr.alt.
" ''i 0 en promotors r .rï.ve.l t 

"

iiEl' BES'ruuR onL-,-ing van oirs liri r; .1iii'i;kanp Èeï) schri- jren,i,raarbij gevoegd een lijst mei harLc.i;c},elii.i.e:cn van vijf en
twi-r-rtig led-en, inhoudend_e een voors-1,c1_ oili rj_e i,,oigencie
wrjztgingeit aan te b::eir64eri irr de ltta.L;-ite:r,: re c.p. i-n hej;
Hirishoud.. P.cgi 

"

§i4tglEN
art " 2'l ,Een aanta.l Ieden, ,1 at -Lc.sam,.:n een lcu,t,sr:_s 'olgtof' gerneenschal--pe1i jk een tal.: .ra_n een spor:t of

spel beoefent, -.rorm.r eejt €:l"oe!. EIke groep vrjjst,-it iraai midd-en tenriii.ste cr.rie ste*ger.ectrtigoe
leden aan, welke een kommissj_e vornerr, die de
belangen van d.e groep behartig.b.
fesamen vormeï, deze -rertegenwcor..dlgend-e rec.en
d.e kontak,;kommissie. Ie l<o,taktkommissie kiest
uit haar mi-d.d-en een voorzitter, welke ]<e.ze C.e
goed.keuring van het Bestuur behoeft" De voor_
zitters van d.e kontaktkommissiesvormen tesamen
rLe ad.vieskommis si-e . ri

-9-



HUISHOU}ELÏ JK AEGLEMENT

art.

tt

22 rtDe lederl van iedere kontaktkommissie wijzen
uit hun midd.err een voorzitter aan, welke keuze
d,e goed.keuri-ng van het Bestuur behoeft' Onder
de overige kommissieleden worden de funkties
van sekretaris en penningmeester verdeeld-' "

10 "De jaarlijkse Algemerie Led-envergad-ering wordt- 
gehoud.en uiterlíjk in de maand- mei" 0p deze
jaarli jkse Algemene Leclenvergad-errng d oet het
Bestuur rekening en verantwoordi-ng van het be-
heer en beleid. over het afgelopen jaar"Op de-
ze vergadering heeft tevens de Bestuursverkie-
zing plaats.
Kandidaatstelling voor een Bestuursfunktie ge-
schied-t door het Bestuur of d-oor tenmi-nste 10

stemgerechtigde 1eden. Deze laatste kand-idaat-
stelling moet tenminste zf d-agen vóór de verga-
d.ering bi.i de voorzitter of sekretaris zijn in-
ged iend. "
De ,oo"ritter onderzoekt vóór de ledenvergad'e-
ring of het kandid-aatbestuurslid- voldoet aarr

d.e beralingen van artikel 16 d-er Statuten'Kan-
did,aatstelling van tvree 1eden, d-ie gehuvrd of
tot in de tweede graaC bloecl- of aanverwant
ztJr., is mogelijk. Ind-ien beiden gekozen worden
veiklaard., dan is artikel 16 der Statuten of
artikel 14 van het Huishoud-elijk Reglèment
van toepassing,
Bovend.i-en vindt op d-eze jaarlijkse Algemene Le-
denvergad.ering d-e huldiging plaats van diege-
nen, d.ie onafgebroken 10, 20, 25, 10, 40 of 50
jaar 1id. der vereni-ging zaSn.tl

16 i,q.11" stemgerechtigd.e leden zi-jn verplicht te-
gen een d.oor het Bestuur vast te stelfen prijs
óen eksemplaar d.er Statuten en Huishoudelijk
Reglement benevens iedere wijziging daarvan,
aan te schaffen."

i9 rrDe advíeskourmissie tracht zoveel mogelijk e-
ventuelegeschillentussendekontaktkommissies
onderling te rege1en. Ind-ien zij er niet in
slaagt dàze gesótritten te beslechten, doet het
Bestuur een bindend-e uitspraak. De advieskom-
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art. 40
(aanv. )

missie is verantwoord,elijk voor d.e materíalen
der groepen en zorgt voor het bijhouden d.er
inventarislijsten. "
"Ieder stemgerechti-gcl 1id. wordt geacht d.e Sta.-
tuten alsmede het IIuishoud.eIi jk Reglement te
kennen.It

ilet Bestuur kan zicir vclkomen verenigen met de d.oor D.
iïl.tkamp c.s. voorgestelde wijzigingen, doch adviseert
d.eze ín Ce volgend.e redaktj-e'-vorm 'rast te stelf en;

STÀTUTEN

^ -^+ 4.7aL v' c I Leden, riie gemeenschappelijk een tak van sport
beoefenen, vornen een afdeling.
rllke aídeling kiest rrit haar midden tenminste
d.rie stemgerechtigd.e 1ec1en, clie het afdelings-
bestuu:' vormen.
Ilt bestuur behartigt c1e belangen van de afd.e-
ling en onclerhoudt het kontakt tu.ssen het
Iioof<1be-stuur en de afd.eiing. ilet afdeliirgsbe-
stuur kiest r.:-it zi jn midcien een voorzítter rwel-
ke ke,tze d.e goeclkeuriug van het i-ioofd.bestuur
behoef t. -le vocrzi-tter.e van d.e af Crelingen vor-
men tesarnen de Ad.vieskommissie.

HL I SHOUI,TELI J líE REGLEIIIENT

art, 22 Elk afd.elingsbestuur kiesi uit zijn mid.d.en een
voorzíiter, welke keuze rle goe.Jkeuring van het
Hoofdbestuur behoeft. le fuirkties van afd.elings-
sekretaris en -penningmeeste:: word.en onderling
verd e el-d "
De jaarlijkse Algemene l,edenvergaderitrg word-t
gehoucien in de maand, rrej. In d,eze vergadering
d.oet het Hoofdbestuur rekening en verantwoor-
d-ing van het beheer en beleid over het afgelo-
pen jaar.
In deze vergadering heeft tevens d.e bestuurs-
verkiezing plaats. Kand-idaatstelling voor een
bestuursfunktie geschiedt d.oor liet Hoofdbe-
stuur of door tenminste tien stemgerechtige
Ieden. In het tweede geval moeten d.e namen der
voorgesteld-e kanclid.aten tenminste vier dagen

- 11
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at:t. 16

vó6r de vergad-ering cij de voorzitter of sekre-
taris van het Lloof d-b:s tuur zi jn ingedlend. ile
voorzttter van het Hcofdbestuur onclerzoekt vóór
d.e Algemene Led.envergaclering of het kand.idaat-
bestuurslicl vol-doet aant de bepalingen van art.
16 der Statuten. liandid.aatste]l-ing van leden,
die met elkander gehuwd ztsn of tot in d.e tvree-
de graad bloed- cf aanverwant ziyr', is mogelíjk.
Indien d.ezen gekozen viorden verklaard, is arti-
kel '16 C.er Statuten of artikel 1\ van het Huish.
Reglement van toepassing.
In de jaarlijkse Algemene Led.envergadering
vind.t o.a. de hulciiging plaats van heitrdie on-
afgebroken 10, 2(r, 25, 40 of 50 jaar 1id. d-er
vereniging zi-)n.
À11e stemgerechtigile led.en zijn verplicht tegen
een door het Hoofdbesturrr vast te stel]en bed.rag
een eksemplaar d,er 3tatuten en van het l{uishou-
d.elijk Reglement, benevens iedere wijzÍging
daarvan, aar\ te s chafferr.
In voorkomende gevallen heeft c1e Advieskommis-
sie tot taal< eventuele geschillen in of tussen
d.e afclelingsbestr:ren 'be regelen. Ind.ien d,e Ad.-
vieskornmissie hierin níet slaagt, doet het
Hoofdbestu-ur een bindende rritspraak.
De af d el ingsbesturen zi-jn verantwoorclel-Í jk voor
een juist beheer en ond.erlioud. van d.e material-en
d,er afdelÍngen en voor het nauwkeurig bijhoud.en
der inventarislijsten, di-e jaarlijks tenminste
1{ d.agen voor de A16;emene -l,ed-envergadering bÍj
het Hoofdbestuur moeten v'iorclen inged.iend.
(Aanvul,ling) feder stemgerechtigd 1io. rrord.t ge-
acht de Statr-rten alsmede het Huishoudelijke Re-
glement te kennen"

Aan dit bestuursad.vies wordt tevens een voorstel toege-
voegd om iri d-e Statuten en het IIuishoud.elíjk Reglement
d.e woord.enr "groep, kommissie, bestuur" te wijzÍgen in:
"afdeling, afdelingsbestuur, hoofdbestuurrr .

19
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r1 lrE VOCR-UËT]IËE-
llog een paar weken en dan hcopt I'fle Hazenkarnp"uafo.e-

ling g;,rmnastíek, 1id te zijn van het grote verbond"r het
Koninkl ijk l'tred.er1ands Gymnastiek Verboncl.

Ieder lid, van jong tot oud.,'kan d.an uitmaken tot
wefke graad- hi-)fzrl behoort en wat er gepresteerd moet
l,rorden onn in d.e daarop volgende g::aad te l<omen'

Is rLit belangri jk? Ja, d.at geloof ik beslist " Het is
nrr eenmaal zc ín je leven, dat je voorr.rit vrilt komen"Bv,
een vcetbalvereniging, ciie niets and,ers doet clan verfie-
zerte raakt haar f ederr kwijt. Een jongen van de l{u1o,die
rnaar bl-i jf t klung:elen in het eerste boek j e ]rrans , geef t
ez'd.e Lrt:- aarL" Een zeker systeem moet er in d,e gyrnles-
sen zitten om daarcloor een zekere graad te bereiken.
Daarmee is het Verbond je behulpzaam err het gevclg hier-
van j-s u dat je op 14-1)-jarige leeftijcl niet voor d.e

gymnastiek verl-oren bent. 0p CLeze leef ti jcI iminers ver-
li_ezen de meeste gymnastíekverenigingen hun jongens aan
de voetbal".rerenigingen.

De aansluiting bij de K.l'l.G.V. gaaL nati-r.ur1ijk iets
kosten. Leden tot 16 jaar f ArZJ per jaar en van -1 6 iaar
en ouder f 2125 per jaar 2 maar daar staan d.an ook heel
wat voordel.en tegenover . (Zte de vorige tlazenkamper. )
} E_G_Y]I{§A S T I E]{ Z AA-L AAI. 9E_\TAT E RS TRAA T :

Tot nu toe is het verschíllend.e instanties nlet ge-
lukt d.e vernieiingen tegen te gaan van de prachtige gym-
nastiekzaal aan d.e r,i:aterstraat.

Zo is er voor duizenden guldens vernield en nog
steed,s gaarL d-eze vernielingen d.oor.

Dit brengt g,evaar mee voor onze ledenrd-i-e d.aar
gymnastiekfessen hebben en bovend-ien loopt de heer Kor-
stanje het risico, d-at hi j er vroeg of laat een zenuY{-
krisis dcor krijgt.

Het is lle omgeving van d.eze school in é6n woord. een
bende, zoaLs de losgeslagen jeugd. daar te keer gaat.Ons
Bestuur heeft d.an ook besl-oten om bij de bev'roners van
het -lïaters 5raatkvrartier huis aan huls schrif teLi jk een
verzoek in te d.ienen om mede te werken aan dit vandafis-



me een einde te maken.
Intussen zullen er - danK ztJ de aktivÍteit van het

schoolbestuur - doortastende maatregelen worden genomen.

zo zullen alle ri.riten door Éiaas rvorden beschermd en za.L

een nieuw hek om d.e school worden geplaatst, dat afge-
sf oten kan word-en. Hopeli jk kan hiercloor worden bereÍkt
dat onze leden niet langer lastig l"'rord-en gevallen'

. .T . va:n d.er Plas
voorzítter"

(Vraag van de redak.tie);
Hoe zit d.at d.aar d.an met he-r politie- toez.- c16t?????????)

,l

iln dt/- ctCntl,mrsttet ,Íril'#
A-l s d.it a,rtileeltje ond,er de ogen van Ce leden komtris

de maand. apr:i i al weer verstreken. Inrnid-d.els zijn d.e kwi-
tanties .zoor lte t trTeed.e kwartaal in ]ret beztt van onze
inkasseerder.

riiilt IT het mij clit krvartaal ee:ns gemakkelijh rnaiken

door vlot aan de inkasseerCer te betalen?
Het rrorige kwartaal kvramen taf vati kwaitanties terug

met c1e aantekenÍng "komt brengen" (v,'a-t 4-qpii gebeu-rt)of
"heeft bed.anktr', enz.

En dan nog even een mededeling aan d.e girobetalers,
d.at in cle eerste maand van het krnrartaal behoort te wor-
den gegireerd. Nog ruirn dertig letlen hebben op heden -
21 april - nog tliet hun kontributie overgeschreven'

Sinds 1 maart 1)J) werd.en onderstaande nieuwe leden
inges chreven :

I\1AÀRI:

I] AlYlI S:

IIPï6I e'"son

N. Stevens

I . Vel dman

G.l{ol bers

lÍE I SJIS

ï[.í.Àt st

School !iaterst raat
- Hazenk.weg

- id
_ id

- i{at erst raat

Lia v. Baak

Lenie v.Baak

Ul. v. Beek

lil. Beke r
Íli. Bol t
I . Bos

I.Dam
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School llazenk.weg
:.1_ tu

- id
- ïlaterstraat
- Hazenk.weg

- r0

- Vlat erst raa{



Th.[ttema - Schoo] ilaterstraat
l'l.Gr"aatsma Hazenk.weg

l.Hollestelle id
H. Knemer lilaterst raat

ïi. i\1eur"s Hazgnk. weq

E.ijicol asen ïlater"straat

l,.0ostveen - l.llei sjes hbs

C.Oostvecn - id
A-Peters - School ilatcrstraat

L.Richardson Hazcnk.weg

AFDLL Ii']G TAFTLTTl\lIJI S

H'Ë;;-P:0óiJíil;e-- B:,sisr id

ÀPRI

['leisjes hbs

10

Sc hool Haz en k. *eg

- i0

- ilat erst r"aat

t0

rd

id
r0

- School llaterstr:,at
a,

t0
]C

l-iazenk. weg

!latenst raat
id
Hazenk. wcg

Iïrtcrst r::at

id
]U

Hazenk. weg

DE liDIYl lli I STRiiTEUR.

,4. Soyer

C. v. Ve en

L.V:ldmrn
l.de Vries
J. Zog"rs
J(]Ii(]Tl\1 S

DAIII S

I . IóFport cn

À. lilo 11 ag

E. H. Tent

L Venhagen

JUNI ORES

L.Breua"
A'Brugman

T j . J:rcobs

S. Jan sen

School i'iaterstraat
- Haz en k. ureE

- Iïaterstraat
- r0

- id
- rJ

- llazcnk. weg

lilei sj e;s hbs

il . Ba r"t en

l]. Bl om

H. Kohl en

J. Jznssen

| . van Leu r"

ï1. lJa s

lï. van 0l st

!1. Peters

J. F. Schvreig

[. Schout cn

K. Vcrbu rgh

À.iiei1 in9

L.li/c11in9
l. flent i nq

À.'Jlicrda

L
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lFr i-Iv è-fL de àl'' cr. a- L L 11 91€-t1 i-(-> - :

ï cL4.rLeó fu-nr{ 8*^(-
All-e knoppen springen 1os,
Alle bloempjes koi:ien kijken,
Door het frissc jcnp;c grcen
Kcmt een lente'-wÍ:'id.je stri jken.

zo za:ngerL 'rie in onze uionilhcid en zo jubelt ock that:s t-,og
ons irarte bij het aans"lrolLr,rc!1 r.'art c1r: zoete lieve ientral
hul-l en v;e orlze cersoori .reil,iglie icisiralve no3; r,:re1 fu d.ikk:
opperkleC.en en slil^:l-en ze í:et:'cr-tweli-;i k vita:nien'ujes C,

Ja, het is l'reer l-ente! iie heslteurden d"ai aan. d.e we-
derverschijning van de rleien letel.s op o11 ze onvolpreze;:
iilijmeegse terrasjcs en aarL d.e.t ''ul.piscbe, Coor-Ce-.klieën-
zaklcerig gevoel , C.ai oirs br j i;i jd. eir v1 j 3-e .roor ]:e-i; C,i -

lemrna plaa'us vanrizak nop- j.n de :-uoncle b1i;-,.er: of n'i et.'r
Siri een ni-e,"rwe I ente verl,';ach i, il ivellicnt een nieu.l'r

geluid. Eilacíe, ilr kan hei U rrie'1; g,-:ven, ir'ant, -rcor'waar
onze -besi;e bra.re handballend"e liaa:-r jss -i'i11Jn maal' geen
'.,redsr,.ri jd ve.r:ii,elcn, uaar'lree i.k lia:ir zegger. ,.',ril r dat het
verh.alen vall c\isrwi-ni:ingen ie ur,virl; eentoni6l ire:-gt be
zullen geraken. Íiazenkarlp rron va,ri ';lrilir l,:et 5-C; I'lazcrr.-
kanp vron va.n r,IHVO net J-.,{, \}tàzeni;a.np speclde ge 1ij1; l;e-
gerr cle sterke teans 'r,-an 'U<i.-i en vÏesepe"

Even zo goed... , net-af voof' Ce ,'-::esl;aties, Cic cLe iia-
zeirkam!-danes leveren b-ij d,i*u eerst,e opt.,.:cd-eri in d"e llis-
trictshlasse " AIs iI d.eze af l-eve.r'i:rg va-r-r r'l)e lle.zenkamperrr
in handen kri jgt, heef t inmidC.els de l-aatste weCstri- jd.
van d,eze couïletitje plaats gevond.en. Ile ej-rdstand ze.l-
in het volgend b1ad, rvorden gepublieeerd. le tijci van de
tournooien breekt dan vreer aarr, rvaarin Hazenkamps enigst
hand.balteam den volke kan toiren d-at iret handbaflerr kan"
En hoe!

Den d"eze mocht op zond,ag 1) april geinige zíjn van C.e

match tegen lVesepe op eigen terrein. Iïét hem gaven enke-
1e Bestuursled.en van onze Ver:enrging' en van d,e Gymnas-
tiek- en Snortvereniging "Sparta'r blijk van hun belang-
stelling en, zéér tot ons genoegen, mochten we ook d-e
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tilH
i!.: i . é"
:/)\n*,
h\,Y
?àt,iyihr!ao**//.'.



J,(azenbampero !
Uw adres voor

Verpakte Geneesmiddelen

Verband en Toiletartikelen

Eau de Cologne, Parlumeriën

Borstelwerk en VerÍwaren

Drogisterij W. Brinkhuis
DE DROGIST VAN NI'MEGEN.WEST

Voorstadslaan 25O (tl o Tuinbouwschool)

Teleíoon 217 69

* U BELT, WIJ BEZORGEN ! *

W. KAREL
Smeiiusstraat 4

TeleÍoon 26486
Nilmegen

J AWA

B. S. A.

D. K.W.

VESPA

J AWA

LA BOHEME

motorrijwielen

ASSURANTIEKANTOOR

J. A. de Hartog
Schependomlaan 3

Nilmegen

Tele{oon K 88OO-24ó00

Ook voor Uw
Gezins- en BromÍiets W.A.-
verzekering

Spiegeltje, spiegeltje

aan de r,oand

Itoe uorclt ndjn noning
't gezelligste uar het land?

Door harmonie in Uw
woning te brengen.
Daarvoor brengen wij 'n
onovertroÍfen collectie
meubelen, woningtextiel
en bedden, die bll elkaar
passen door lraaie vorm
en kleur. Tegen een prijs

die U past.

Woninginrichting,,Het Binnenhuis"

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



,rFasto" geisers voor alle gassoorten,

kranen voor sanitaire installaties,

bedieningskranen voor gastoestellen.

Gasd rukregelaa 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 UTILITEITSWERKEN

PONTANUSSTRAAT 24.26.2A
NIJMEGEN
TELEFOON 25695 - 23030

*



ReC.akteuT var- d,it Period-iek -d.e heer Hoekstra- ontmoeten
díe er zich thans persoonliik van heeft kunnen vergervis-
sen, d.at "fre jott niet te veel lof toezwaait aan dit, ons

hartveroverende hand-ba1 team'
,jat renden ej.t zwoegden en sjoulvden onze TIazen daar in

in blote blousjes op d-ie Hol-fand-Be1gië-zondag met zi3n
schrale Noord-ooster. Leentje wazzeTniet; zat tn Mokum

TLaaT leeuwen en d,uívels ie kijken. Lfaar dertien dappere
jà"S" Hazen (inclusief de twee treserves) bonaen d-e strÍjd.
àan met het toch eígenlijk veel sterkere team uit nïesepe

(rtchterhoek) " l{ari jke van Strien kreeg- rveer "open d.oek-
jes", Fanny van Raay v\ras uieer groots (op C'e streepl) en

iir',.y-Àrts, een van onze laatste, zéét gelukkige, aarlw'-r\-
sten, wordt dezerzijds grote 1of toegezwaatd. voor het
feit, clat zij, behept met paarse koucle en een d.eprimerend.
g--repje, het toch maaT heeft gepresteerc. gedurenc.e de ge

Ée1e- ived.stri jd een enorme aciiviteit te ontrrrrikkelen en

zich hoogst nuttig te maken. Mrn huld"e, Tinyi
|eze wed.strijd- werd gelei-C. d.oor d.e als zéér serieus

bekend staand-e scheidsrechier Ro;' Ïirieelh':ysen" Desotrdanks
werd_ de eind.stand 2-2 bereikt onder proiest van \ïa]n onze
tegenstand-sters r-rit vlesepe. "De dcelpuntetrmaakster stitig
op de streeprr , zeíen ze. Getuigerr -,ran ereze misstap worden
vàrzocht zj-ch errentueel telefonisch te rneld.en bi j de Po-
litie ín ziTn of haar lvoon- of verblijfplaats'

Nou, er: àat lyas dan weer het eind"e 1,ran deze uitzending
d-ames en heren. nat d.eze meimaand 1i-ef Ii jk zi.i en dat het
U allen daarin zéér 'sél- noge gaan is de $Iens van

frejo.
fm vrund.erschöne Lfonat ]iai,
;\1s alle Knospen spïangen.

juist een, wat vre op d-it moment hopen, geslaagd'e demon-

ótratie achter d-e rug. Immers een massale vrije oefening
uitgevoerd door een hond.erdtal meisjes 1eden, alsmede de

d.eelname varl orrze beste paardspringsters (t z ) was ons

aand.eel in d-e grote gymnasti-elcmanifestatie op PLej-n 1){$
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ter gelegenheid. van de verjaardag ';an onze Land.svrouwe.
Menig kvrartier hebben v\Ie v'Ieer geoefend. om de hoogste

graad van perfecti-e te verkrijgen en laten vie hopenrdat
het geen vergeefse moeite éJe\reest is. Vanaf d.eze plaats
hartelÍjk dank voor aller med,evrerkÍng.

Iinsdag 1! rnei a. s" zi jn we met een kleine groep gym-
nasten uitgenod.igd. d"oor d.e bewonèrs van d.e bejaard.enie-
huizen "Levensavondtl en I'JuL.oöÏld'r e-an d.e Kwakkenbergïveg
een kleine gymnastj-ekuitvoering ie verzorgen. Enkelen
onder hen, or-ld--l-eden uit d.e beginperlode van onze Hazen-
kamp, zLJn zeer benieu'wC. naar en verherrgd. oveï ons op-
treden. Op d.e lessen horen jullie vra.t precies d.e berioe-
ling is en wie d.e ultverkorenen zr:llen ztin om hieraan
hun med ei"rerking te , :r1enen,

Yanzelfsprekend- kan niet ieder 1id, hieraan deelnemen
daar het optreden moet geschieCen in een beperkte ruirn-
te en we niet d.e tijd. hebben tot dlep Ín de nacht.

llan a1le rr-i-tvoet'enden 'nordt vervracht een correcte en
rustige afwerking om de Oud.jes onder cle ouderen i;e Ia-
ten genieten van Ír'at voor heir ook eetrs d.e tijC a11er
ti jd.en was.
Tenslotte hebben ze het duhbel
Dit was het d.an lveer.

Namens

en dwars verdiend!

de gyrleiding,
D"J" Korstanje.

L-q_§_Lq_q_§_l_!_i Gymnast iekzal en Hazenkampseweg en lrlei sjes hbs Bill evel dsín9e1

Hi.Zi NKAI1l PSTIiIEG

mild;s'--7.í5 - g.t5 meisjes 14-16 jaar ilr.Jansen

8.15-9.15 damss-scnionen id

9.15 -10.15 dames - seniorcn id

dinsdag: 5.-- - 6.-- meisies 10-12 iaar Hr.Smit

6.-- - 7.-- meisjes 14-'16 jaar íd

7.-- - 8.-- jongens 15 j. en ouder" id
8.-- - 9.-- dames 18 j. en ouder id

woensdag: 3.-- - 4.-- klcuters llr".Smit

4.-- - 5.-- meisjes 1-8 laar id
5.-- - 6.-- mcisjes 9-10 jaar id

6.-- - 7.-- meisjes 11-13 iaar id

7.15 - 8.15 meisjes 14-10 j.(turnen) lir.Jansen
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8.1:, - -0.15 damcs 18

9.1: -10.15 dames -
donderdag: 5. -- - 0.-- jongens

6.-- - i.-- jonguns

7.-- - B'-- jongens

8.-- - 9.-- r'cisjes
9. -- -10 . -- huren -

IfE I SJES HBS B I JLEVELDSI I]GEL
--::a--------;---- --;----vnuo?q: J. -- - 0" -- Ír'Jr sJes

6. -- - i.-- mei sjes
HA II N KA[1P Si'JJiG

;reao;e;---7.:o - :.:o Íxe1 sl es

j. en oud,:;r

sen i orcn

7 -9 jaar
1A-12 jaar
13-15 jaar
1 0 jaar" cn oude r
sen i c nen

| -v )aqr
10-13 jaar

16 jaar en oudcr

kl euters 5-7 jaar

meisjes B-10 jaar
meisjes 11 -'13 jaar
mei sjes '14-16 jaar
darncs 17-25 jaar"

jongens 8-10 jaar"

jongcns 11 -13 jaar"

jonqens'14-16 jaar"

mci s jes B-'i0 jaar
neisjes'11-13 jaar
mei sjes 14-10 jaar

damcs sunioren 25 jaar en ouder

meisjes 11-13 jaar

mei sjes tunnen

Hr. ian sen

id
Hr. Smit

id
id
id
id

l-1i". Sm i t
rd

(trrnen) ljr. Smit

LESTOOSTER GYIíNAST I EKZAAL PiTRU SSCHOtlL IIIAIERSTR,\AI 95

L;id;;-D.i.K0[SI[NiÈ;]iii[ cuiiS.t.iif al trij,JqI. -

maandrq: 5. -- - 6. --
h _- - / --

10

q -- - 0 --
Í.-- -10.--

dinsdag: 6.-- - 7.--
1___A__
q---c--

woensdag: 6. -- - 1 .--
7.-- - B.--
a __ _ 0 -_
9.-- -10.--

ciondercjeg: 0.-- - i.--
7__-A-_

lÀom
De indef ing vau d.e landelijke competitie voor de 2e

klasse D is thans bekend. Hieraan word.t d.eelgenomen door
d-e navofgende teams: ADO, Den Haag, The Blue LionsrTil-
burg, De Hazenkanp I, Nijmegen, IIUAC, Iïelmond, Pacifico
Tilburg, P:lV, Eind.hoven, Spart,a J, R'dam en Storks rDen
Haag. It[et {eze tegenstanders moet ons team, a1s er ten-
mi-nste serleus gespeeld. vrorclt, een kans maken om kampi-
oen te wor,len ! !
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Het voorlopige conpetitieprogramma luid.t z 2 mei.;HUAC-
De Hazenkamp; 1O mei; De Ïlazenkamp-PSV; 16 mei: Pacifico
-De Hazenkanpi Ztl neí: The Bl.Lions-De llazenkamp;Jl mei;
De Hazenkamp-Storks; '/ juni z De Hazenkamp-Spatta J; 14
juni: ADO-lle i{azenkamp. De aanvangstijden zÍjn voor za-
terdags 1.1O of \ u:ur en voor zcndags J uur

Het progranma voor de Rayoncompetitie is nog niet be-
liend, màar zal nu spoed.ig volgen" Het is -T l. 26, d-at d-e

competitieleider van d-e afd-e]ing zijn pÏogramma ee::st
kan opstelren na d.e bekendmaking van het landelijke corn-
petitíeprogramma,

onze honkbalafd,eling komt dit jaar met tr,ree teams uit.
iÍe1aas heeft een aantal leden om. verschillende red.enen
v'oor onze af clelinr; bed.ankt . !\'ii veronderstelf en, clat d e

degrad.atie van ons 'e tearn daa,r :liet vreemd aan is. 'I'ie

gaatl echter vol Yertroalven verde:r": 1[ànt r"re weten, d"at
een aantal jongelui net ongedu-ld staat te traptelen om

onze gelederen weer te versterken"
0m ln de senÍorellcomnetitie te kunnen spelen moet cie

leefti-jd. van zeventien jaar bereikt ztin, terv,;ij1 voor
zes iienjarigen vergu.nning kan -oorden l'erkregen orn mee

te spelen.
Voor otrs 2e klasse-tou.rnoor ot: 2e Pinlcsterd-ag hebben

we uit,qenod.igd. de vereni.elirlgen PST'I , HCK en ALlen t:iieer-

baar. \ra.n PSV is reeds hericht ontvangen, da'L zij komen;
van d.e trr.ree anrleren ver achten vre ieder ogenblik be-
richt, ECi( en 1tl1en i'treerbaat ztjrr iir" de plaats gel<omen
van Shell en Bloemendaal. Shell organiseert zelf r:en ju-
bile'umtorlrnooi v.raaraan tvaarschi jni.i jk door BloemenC-aa1
vrord-t deelgenomen. Beid-e verenigingen hebben echter ver-
zocLtt om iret vo1-gend.e jaar vreel' van d.e narti-j te mogen
zt jn.

lIIs vsr'm.Iden nog, dat de tr:alningsavond- is on d-i-ns-
dag, aanvang 18.\J urrc, tervrijl- - totdat de competitie
begint - ook zaterd.agsmid.d.ags kan rrrord.en getraind.

Ook jongelui, die nog niet, aan de conpetitie mogen
deelnemen, zijn op d.e training hartelijk welkom.

De redakteur las voor
de bericht-e,n it 'rS.Pogt

C.li.B"

de honkbal.liefhebbers ond,erstaan-
__en §p.grtr.e_rel4".

Nos raeer Amerikaanse honkbal-veldenc Het
_20-
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WAR
Nijmegen, Daalseweg 1 15

MTE.U NIE
Teleíoon 30007 - 267 94

verzorgt

Hazenkampers Yoor

* SchoolbehoeÍten

* Kantoorbehoelten

* Vulpennen

* Tekenmateriaal

* Schrijímachines

* Tel- en Rekenmachines

* Stalen meubelen

slaagt U beslist bij

BERRETTY
Kantoormachine- en
Kantoorboekhandel

Houtstraat 14 - Tel. 24106

Reparatie

Vulpennen en Schrij{machines

centrale verwarming

oliestook

electrische

wàrrfl- en koudwater

sanitaire installaties

JANSEN & EDERVEEN

Waldeck Pyrmontsingel 73

Nilmegen - Tel. 2.3.3.3.4

*

TROUWAUTO'S
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ex clu si eD e d a mrle slel e din q

NIJMÉGEN

,,WANCO"
EN

HAN DENARBEID

Komt

IS EEN BEGRIP

*

eens kiiken ?

KONINGSTRAAT 35

DAALSEWEG 95

Ziekerstraat)

C*fe-R"staurant,,D E G O F F E R T" Nqmegen

GoFFERTWEG tz I ueaat getegen

TELEFooN 21152 I uigen sfeer

I Lierenommeercle keuken !

Uitstekende gelegenheid voor VerEaderingen en Uw FamilieÍeesten

Een bezoek aan ,,DE BOERDERIJ" geelt steeds voldoening

f,n*&un* & q-*.
BINNEN- EN BUITENLANDS GEDISTILLEERD

JOY GROLSCH BIER TONIC

Burgh. v. d. Berghstraat 59

Telefoon 24980 - Nilmegen
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ker, d.at er in ons land. d,iverse echte honkbarvelden vol-
gens Amerikaans systeem zuIlen komen. Zoa.ls men weet,
heeft Eindhoven door PSV d.e primeur en d.aarna zal Amster-
dam wel volgen. uvv utrecht heeft vergevord.erd.e plannen
in deze richting en voorts overvreegt sparta te Rotterd.am
en Schoten te Haarlem d.e aanleg van een dergelijtc honk-
baIveld.. Iiet al d.eze ni_euwe velden zal het spelpeil van
het Ned.erland.se honkbal ongetwi,jfeld d.e hoogte in gaan.

Ir. Otten schenkt KIVHB viif duizend _gulden.Philipst direkteur rr" P"F"s.0tten heeft de Kon.lied.Honk-
bal Bond- een bijzond.er nuttige gift geschonken: hij ver-
blijdde de IOIHB met een bed.rag van vijf d.uizend zulden.
i,rlet het bedrag van f 4.>0Or-- d.at de I(NVB ui_t d.e voetbal-
pool ter beschikking heeft gesteld, beschikt d"e honkbal-
bond. thans over d.e mid.delen om o.a. op het gebied van
spelpeilverbetering het een en and.er te d-oen"

Nog- een honk_bal ( ! !\ bericht Jjrn de red.akteur
In het stadhuis de populaire honkballer Kees
Bogaard,s tegen het lijf gelopen. Laat-ie nou,
na een gezellig 1<letspraatje over honkbal rmet
een gezicht alsof het voor hem d.agelijks werk
was, besl-uiten mets t'en nou ga?k even In l<ind
aangeventr.
Nou ja, als je d'r ook I'aLri één hebt rdraai je
d.aar je hand. niet meer voor om. Zo kreeg Uw
red,akteur al s het ware d.e primeur varl dit
heuglijl<e nieuws en daarom is het ons rn groot
genoegen hiervan meld-ing in ons blacl te maken,
Kees en Greet, namens d,e gehele iiazenkamprhaï-
telÍjk gelukgewenst !

Vervolg spel-regels
Iv'anneer een bal ongeldig is, moet een 't1et, gegeven

word.en, wat zoveel ,,rri1 zeggen a1s ,topnieuw begi_nnen'?.
Een ongeldige ba1 kan voorkomen: 1e. als d_e ba1 bij de
beginslag het net of d,e posten ,att ", 2e. lranneer de
tegenstander d.e bal- terugslaat voordat d.eze zrjn tafel-
hel-ft heeft geraakt en de bal bi_j het serveren d.e pos-

-21
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ten of het net heeft geraakt1, 1g. ruanneer een speler
niet gereed is als U serveert. Let er wel opr dat dit
laatste ter beoord.el.ing van de seheidsrechter is.Indien
{Ivr tegenstander echter tracht d.e bal toch terr:g te
slaan, geldt dit punt voor U v,rant dan rvordt aangenomen,
dat hij vrel gereed vras. 4e. vranneer een speler d.oor in-
vloeden van buitenaf bij het spel gehind.erd word.t,is de
bal ongeldig en dient overwijl. een ?rlet'r gegeven te v,.or-
c1en.

llit kan zijnr het stuk gaan van het ba, ]et je rhet
plotseling uítgaan van het licht, het betred.en d.oor een
persoon van het speelvlak, het rollen van een and.ere
bal in het speelvlak of het vallen van een andere bal
op IIv; tafe-l tervrijl U aan het spel-en bent"

Ter beoord.e)ing.ran de scl:eic1s::echter kunnen oolc on-
gelrlige ballen gege.v-en wo:rden voor het nlotseling clr-
roepen per mikrofoon en langdurig a"oplaus. Bij dít laat-
ste zullen de spelers zelf meestal wel even v,achten a1-
vorens het spel voort te zetten.
Verliespunterr

-]_e_. U verliest een punt, als U de bal terugslaag
voorclat d.eze Uvr taf elhe1Í't heeft geraakt, mits het ser-
veren van lTvr tegenstander verder in orde was , 2e" A1s
tI de ba1 d.ie door TJw tegenstander teruggespeelcl worclt
tweemaal aanraakt; 1g-. Als Il net d.e vrije hand. het
speelvlak raakt terwijl d,e ba1 in het spel was, is d.it
ook fout. 4e. Als U een foutieve beginslag doet.Ie.AIs
U bij het serveren d.e bal helemaal rriet ra.akt; 6e. Als
1I serveert bniten d-e denkbeeldrgc= zijlijnen en 'le. Als
'J serveert boven de tafel. De ser.vice dient g1!I;_i-d_jjh-
ter._Le ta{-el_ te-ggss:tiSÈqg"E. I"di"" Uïr uvr lat oa
iets vEat U draagt, het net of d-e 1.,.csten raakt, tervri j1
d.e hal in het spel is; &.. Als Il óe tafel verschuift,
als d.e bal in het spel is, ock ino.ien d_it gebeurt met
het bat of iets urat U draagt. De tafel mag dus niet be-
lïoger'l vrord en, behalve a1s er reed s een punt is geskoord.

Tn het volgende nummer wordt deze serie spelregels
besloten met ee3__UrljsJtaag. De liefhebbers van tafel-
tennis zuttenTr-EiGJóea-ïan doen d.eze nog eens aart-
dachtig na te l-ezen. De juiste antwoord.en zullen van te
voren bij de redakti-e, die met rrrij de inzend.ingen zal
beoordelen, worden ged.eponeerd.
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En tot slot; heeft men nog vragellr op- of aannerkin-
genr rlan zijn rvij gearne bereid zo no,fig verd.ere uitleg
aan dc spelregels te geven.

/-;\ L Frans Feters' P? ^1,."-|. l $ cr c.sGI 0lAKSLel]" krr"mp ,V Vl;ï- q-"

Het za! zeker veel Leden spi"it8n, d.at een te houd.en
pinhsterk:.mp geen door"gang kan vlnclen. Ie hiervoor
gesch-ikte kamneergelegenheden -,rïagen voor een pinkster-
r.;eekeinde een veef +r,e ge'oe perd bed.rag.

Ik hel; hier met versctreid ene 1ed.en, d-ie z j-cli reeo"s
voor d.ii kamp aangemeld had.d.en, over gesproken. Ook zi;
vonden d.eze kosien ve,o1 te hoog.

Iit is we] jamner e ír,aar wie weet, vinclen we hier nog

l,rocr oe kampweken iri .3c;heve:nj-ngen heef,t het storrnge-
1open. llet aantal ailnmeld.ingen is C.e JLI a1 :l;lirn gepas-
seercl . llet is me gebl-eker:, d"ai nog niot ied"ereen van di-t
}<amp op d.e hoogte i-s. l;'elnu.: onze jon,geris en meis je s van
1O iot en net 1\ jaar lcunr-ren ond.er" vc.ran1 r,,oor.Je leid.irrg
een week van d.e grote rra,kz;ntie lca.in.oeren in een scirool ir,,
;jcheveningen" .le kunt kiezen tussen Ce laatste vieek van
juli en de eerste week van augustus. De kosteii zijn |25 r-
reisgeld inbegrepen. 1r'i-1 je nog mee, wees er,f an rrlug b:;
want een 2O-taf kan er nog ma'àT aangenomen v,.orden.

Om d"e kosterr vatl vcorber"eid.ing et1z. te delckenrverzoek
rk de oud.ers van de kindereit oie meegaatl voor 1! mei
reed"s ï 5t- te betaler:" Dit kari geclaan worden op de 1es
of d.oor storting op giro no" 9O1i72 t.n.v. "De llazenkamp"
met vermelding: Kamp Schevr-'r-r inge:r" Het hele bedrag mag
natuurli jk oolr. Begin juli ontvangen aIle d.eel_nemers
(sters) een uitvoerige mededeling wat voor cle kampweek
alzo moet meegenomen vrorden en d-atum, plaats en uur van
vertrek.
Bestel vast mooi weer! J"F.SMIT - tel" 12612,

a7
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iER HERI NNERIl\{G

il;i;t6iqóííe contact-avond vindt pla.ets op vriidag 29 mei in

hu i s aan hct Sumat raPl ci n.

ïJlE ïIEEI ADRESSEN V/rl\i 0UD-HAZExIK.\NPtRS lN HtI BUITtl,]LiTND?

mt -Ëï;-íiil-il-uo;at il;-íDó-H;;;k;;É;íï;-t ó-i6ííen o^n

buitenland. 0p deze wiize w'i llen we de band met hcn verstevigen'

b. v. aln geëmigreerdc 1 eden.

!ïie adresscn wect, wordt verzocht dit op te geven aan de redakt

het Prot. lii I . ie-

oud-leden in hct

1ïe denken hierblj

i e, Bill evel ds. 44.

l( L qq!!qD__uul9ll-{t9lllt9 - NEL0DI E: i{lJ ZIJN Dt []tl SJtS

van de Hazen-handbalploeg

VÀN IT CONFICTII-i.TILIER

RcÍrein:r,llij z ijn de dames

kunnen bal I en

kunnen bal I ;n

zijn de damcs van de Hazen-handbalploeq

kunnen bal I en, nooit qenoeg.

1. En al s we rs zondags spel en

mann dan nict voor 12 uur

wij vol gcn deze wett en

wij zijn verr"ekt sccuur

wij kopcn drn een kanrtje
en rennen nrar de trein,
we zoekon dan ccn p1 aatsje
en makcn hecl veel giin.

REFR.

De tcgenstandstcrs dcnken:

daar^ komen ze vieJr aan,

dc kecpster i s in spanning

hoe zal rt nu weer gaan?

dc midvoor gecft een schot

het is meieen een goal

de anderen kllken droevig

rnaar rrrij, wli hebben joo1.

REFR.

3.

trJ.

7. Ea zi)n wc dan op it speelveld
we klecjen ons vlug cm

wc zitten a1 in sPanning

vandaag grrt rt on om;

en heeft de fluit gekl onken

dan trekken we van l ecr,
we laten 't netje trillen
n i et óón maar wel t i en kecr !

RI FR.

4. En al s lrlar"like u i t goo it
dan komt de ba1 bil Fan

dic gooit hem door naar TinY

die kan er ook wat van

af zo worcit het handbal -spe1 en

voon ons een ïraar Íestijn
wii zijn dan uitgcl aten

a1 s wii weer winnaan ziin.

REFR.

En voor" wij huiswaarts keren
makcn vrli de centen oo
cn zcttón rrlet ons hel c stel
de tent a1 op zrn kop

Dc ene necmt een ijsjc
de ander dic rlril frites
lemand met ecn leeg bord
die vind le bij ons niet. REFR-

',1'lij

Iru

lï',j

t{ij
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truus wals.

wals'
moderne woningínríchting

graa{seweg 45 nijmegen tel, 23900

o

o

o

o

ploegstoffen

pas-toe meubelen

zweedse string wandrekken

deense lampen

Sporturienden,

U blryft krachtig en vitaal,
Door -"lk van ,,MAAS en WAAL"

Verlangt duu.orn alti;d producten van d"ze

.noderne melkinrichting.

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



la. B. Hcuzcvcldt

lChemisch r.inigen
IVorven
t

O lTriploneren

GBAAFSEWEG 217
fchíool 21710

WINKEL:
MARIENBURGSESTRAAT 16
ïctcloon 2263A

de

EXPORT
WASMACHINES Í II9,-

LANGZAÀMWÀSSERS
mct oliebad cn vellige wasbewcgcr

(Miele systecml Í. 219150

SToFZUIGERS f 89,50

Vollcdtgc febrickrgarartlc
cl lcrvicc

STOLK ZONEN
Tclcfoon 26315

ELECTRO INSTALLATIE BUREAU

G. 
'. 

ÏRAAST
KRAYENHOFFLAAN 4Ó

NIJMEGEN

TELEFOON 22OO1

aanleg en onderhoud van
electrische

Licht-
Kracht- en
Verwarmingsinstallaties

Levering van alle

electr. apparaten en
verlichting

Vraagt inlichtingen
voor bezoek aan TOONZAAT

Voor ied're gramoÍoonplaatstar

naar ,, Record Bar"

maar ook voor:

platonrpclerr, accordcons,
blolllulten, mondharmonlce'r,
barmcubols, platonrekken,

mappen ol ordner Gnz. enz.

naar

NARDU§ ZONNENBERG
OUDE HESELAAN 272
TELEFOON 24344
NIJMEGEN


