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MAAJIDBLAD VAIY DE VERENIGING VOOR L]C}IAI.{ELÏJKE EN
GEESTELIJKE O}ITVíTKKELING''DE HAZENKAI.IPI? TE NIJMEGEN

OPGERICHT 2 FEBRUARI 1928
GOEDGEKEURD BIJ KO}TÏNKLIJK BESLT]TT 22 i\IOV]IIUBER 1935

Behalve voor wat de
leen d.e redaktie

Redaktie-adres:

bestuursmededelingen betreft' is aI-
verantwoordelijir voor de inhoud.
Bi j teveldsingel 44, liÍ jmegen"

sept ember 1959 rro r 11

TER OVERDENK]NG

SPORT ]{ÀTECHT, GEE]'T BAAS.

Jarenlang hebi:en velen in de apostei Paulus eigenlijk
de grote leverancier gezien van alIe tel<sten vraarmee de
zwaarste leerstellingen. belvezen werden. Paulus w.as,
naar men meende, een enorm steile dorninó, die over niets
dacht dan over Godgeleerde vraagstuklcen.
fk geloof, dat het niet waar is en dat Paufus een man
was met een buitengewoon levendige belangstelling.voor
alles om hem hecn, die alles zag en opmerkte en goed
zag en goed opmerkte. Paulus heeft meer van de wereld
van zijn dagcn gezien dan de meesten en ik geloof dat
hij veel ocg had voor sport, a}Ieen, hij keek wel eens
iets verder dan veel sportmensen van nu. Er z:-jn veel
beelden in zijn brieven aan sport ontleend en het bliJkt
dat hij niet zuchtend de andere kant op keek zoals som-
mige christenen nu doen en dan smaalde op die trverdor-
ven jeugdt?. Neen, hij zag in sport iets dat hem greep,
want hij zag er doorheen en zag in lichaamsoefeningen
een grote overeenkomst met dingen van geestelijk feven.
Daaraan danken wij bi jv. zotn móoi slot van 1 Cor.);
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t?Een i-egeli jk die om pri js stri jdt , onthoudt zich alles. rt

Dat.doen sportmensen voor hun lauweren die verwelken-
Doen geesteli'jke me4sen dat ook rioor hun bekroning:die
niet verweli<t ? Staat naast de training ook geestelijke
tralntng (

'De- geestelijke Paulus had oog voor wat sport kan leren-
Zou het niet juist zijn a1s sportieve mensen meer oog
hadden voor vrat de geestelijke dingen ons kusnen leren?
Paulus zegtz Ik bedwing miin lichaam en brcng het tot
dienstbaarheid. Opdat een gezonde, sterke geest moge

heersen..lulaar wat hol urordt.het als een getraind lichaam
a]les wordt en de baas wordt over een slappe- onbenullige
à"à=t* iaat het bedvrongen, gëtrainde lichai:m niet de traas vuor-

den, maar dienstbaar blijven.
C.

"(.0vergenotaen uit het'Hazenkamp-rnaandbladvan maart 1935.)

VAIV HEf }IOOFDBESTUUR

lTu dc va.kanties voorbii z:-in en alles lvrGer normaal
draait zullen de meeste leden v'rel gemerkt hebben, dat ?n

nicuv,r Iloofdleid er zíin intrede hecft gedaan bi j onze \rer-
cniging. ir,le hopen met de heer Hoekstra (niet te verv;arcen
met-onàe hoofdredak'Íóur) te konen tot vervuezenlijking van
ons idcaal-: wccr een eenhoofdige }eÍding. Dit is namelijk
het eniSe waardoor een vereniging volkomen goed kan mar-
óherèn,-zonder stagnatie door het lopen over te veel
schijven-
Van'harte heten ïr./ij d.è heer Hcekstra lvelkom Ín ons midden
en wij hopen dat de vereniging'onder zijn leiding een
goede tijd tegemoet zal gaan. voorlopig wordt de heer Hoek-
stra nog bijgestaan door vertrouvrde krachten als de heren
K orstan j e en Sroit .

De,:heer-Jarisen heeft zich uit rrDe Hazenkamprr ieruggetr<.rk-
ken ivcgens zeer drukke v;erkzaarrthed.en, Het spijt cns, want

in: hem verliezen ïve een kracht die steeds met gro.te be-
t<i',l."amt eid: zich geheel voor onze vereniging heeft Segeven'
Hiervà'or en vooral ook voor dé: rvijze ïÍaarcp de heer Jànsen
zicn bi j zi jn komst trecft ingezet orr ons dooÏ een destí.itls
moeilijker situatie te helpen, zij.n we hem uÍtermate dank-
baar. Mi,3rrhuur Jansen, iiaríens rtDe Haz-enkamprf hartellik da-nk

en vJe vilenserl U Gods zegen op Uw verdere levenspad.
-2-



WAR
Nijmegen, Daalseweg 115

MTE-U NIE
TeleÍoon 30007 26794

verzorgt centrale verwarming

oliestook

electrische

wàÍ[r- en koudwater

sanitaire installaties

Hazenkampers Yoor

* Schoolbehoe{ten

* Kantoorbehoe{ten

* Vulpennen

* Tekenmateriaal

* SchrijÍmachines

* Tel- en Rekenmachines

* Stalen meubelen

slaagt U beslist bil

JANSEN & EDERVEEN

BERRETTY

Waldeck Pyrmontsingel 73

Nilmegen - Íel. 2.3.3,3.4

*

TROUWAUTO'S

EN

TAXI'S

Kantoormachine- en

Kantoorboekhandel

Houtstraat 14 - Tel. 241Ob

Reparatie

Vulpennen en SchrijÍmachines
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KONINGSTRAAT

DAALSEWEG 95

Ziekerstraat)

Crfo-R"staurant,,D E G O F F E R T" Nrymege.,

GoFFERTWEG t7 | ueaat getegen

TELEFooN 2q752 I 'igen 
sfeer

- I Gerenommeerde keuken !

Uitstekende gelegenheid voor Vergaderingen en Uw FamilieÍeesten

Een bezoek aan ,,DE BOERDERIJ" geelt steeds voldoening

flnnn&*n* & q-*.
BINNEN- EN BUITENLANDS GEDISTILLEERD

JOY GROLSCHBIER TONIC

Burgh. v. d. Berghstraat 59

Telefoon 24980 - Nilmegen
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TRA,IVIPOT INE DEMO }ISTRAT IE

Op dinsdag B september vindt in de Sporthal een dernonstra-
tie plaatà op ons nieuvrste toestel de trampoline door de

veelvoudige nederlandse turnkampioen KLAAS BO0T met enige
vooraanstaande nederlandse turners.

AANVANG HALF ACHT EN NEGEN UUR.

SPORTKEURTNG

Voor de mogelijkheid- tot sportkeuring krijgt ieder
zich reeds heeft gemeld zo spoedig mogelijk bericirt
leidelijk zullen ALLE TEDEN vanaf 1J iaar hiervcor
opg.ro"p"rr. (zie artikel B Huishoudel-ijk Reglenent)

A\NSLUITING BIJ DE NEDERL. TAFELTENlIlTS BCNI).

De afdeling Tafeltennis heeft zich aangesloten bij de
N.T.T.B.
\Àlij wensen onze tafettennissers veel succes bij de komen-
de vredstrijden.
CO}OIACT-AVONDEN.

De contact-avonden tvorden in oktober hervat. Zie hiervoor
de mededelingen in het volgende maandblad.

TECHNlSCHE COMVIISSTE

voor de afdeling gymnastiek is ingesteld een TECHNISCHE

COMMISSIE, waarin voorlopig zijn opgenomen de heren Aart-
sen, van de Brink en van der Plas . zii zullen de leider(S)

' met raad en daad terzijde staan-
H . J. I(ro1
s ecretaris .

VAN D-E ADMTNTSTRATIE.

rn de vakantiemaand komt er als regel een achterstand in
diverse vaste betalingen en dit zal ook het geval zijn met

de contributie voor. ItDe Hazenkamprt.
Nu alles ïyeer in g:eregelde banen komt mag ik zeker ook wel
rekenen op Uw medewerking voor onze vereniging'
Dan wiL ik nog even verwijzen naar het verzoek in het vo-
rige maandbhà betreffende de extra contributie voor het
lidmaatschap van het K.N.G.V" (Koninklijk Nederlands Gym-

nastiek verbond). zoals eerder gemeld bedraagt dit voor
2

die
íl o-
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het tweede halfjaar 1959 f 1 ,25 voor leden va-n 26 jaar
en ouder en voor ledcn, die 1 juli j.1. nog geen 16 jaar
uraren, slechts'1 I cent
\rYi1len girobetalers hiermede rekening houden en voor be-
tal-ers per kwitantie word.en deze bedragen in het 4e kwar-
taal in rekening gebracht.

Nieuw ingeschrerren feden ín de periode 1 juli - í sept. :

Juniores (nreisies) Jglf,ogge (jongens)

S. 'Bartels. afd. lïaterstraat J.v.C.1/ilurff afd.ïlater-
J. Daanen tt str.
S. van Gestel rr

L. de Haar rt

lrl . Jacobs tl

A. I(noop ir :

L. v. Rosmalen tt

I. Vennink tr

Seniores (dames)

Mej. E.l{. v.d. Heuvel afd. V/aterstraat. ''
lulevr.H.Knotte:: afd. Hazenkarrrpsetveg.
I{evr,G.',ïetman afd. Hazenkainpseiieg.
ivlevr , G.Yfat j es afd . \tÏat erstraat .

Het gironummer van tDe Hazeni<amp? is 9 O I 1 ? 2.

De Admini-strateur
A. van Vilestreenen.

VAN DE AFDEL]}IGE}T

DAI\4ESHANDEAL
Twee handbaltoernooien, twee maal drie spannende vuedstrij-
den, twee eerste prijzen plus een wisselbeker, ziedaar de
oogst van de maand augustus. Of het niet óp kan i
Op 16 augustus speelden de dames in Nijmegen tegen teams
uit Tilburg, Eindhoven en Geldrop en de uieek daarop in
Deventer tegen c1e plaatseli- jke clubs r?K.H . C. rren erActief rt

en tegenrïïilezepet? uit lJïezep- À11e zes wedstrijden ïíaren
d'e moeite vari het aanzien rvaard, .maar die vredstri jden
tegen r?H,.rC.G.tr uit' Geldrop en lrActieftr uit Deventer ver-
geten vie nooit meer, -_ + _



J,(azenbqmperó I
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Drogisterii W. Brinkhuis
DE DROGISI VAN NIJMEGEN.WEST

Voorstadslaan 25O (tl o Tuinbouwschool)

Telefoon 217 69

BELT, WIJ BEZORGEN I

Spiegeltje, spiegeltje

aan de wand

Hoe »ordt mijn »oning
't gezelligste uan het land?

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

onovertroÍÍen collectie
meubelen, woningtextiel
en bedden, die bil elkaar
passen door {raaie vorm
en kleur. Tegen een prijs
die U past.

Woninginrichting,Het Binnenhuis"

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

ASSURANÏIEKANTOOR

J. A. de Hartog
Schependomlaan 3

Nilmegen

TeleÍoon K 8800-24óOO

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

W. KAREL
Smeiiussiraai 4

Telefoon 26486
Niimegen

J AWA

B. S. A.

D. K.W.

VESPA

J AWA

LA BOHÈME

motorrijwielen

scooiers



,rFasto" geisers voor alle gassoorten,

kranen voor sanitaire installaties,

bedieningskranen voor gastoestellen.

Gasd rukregelaa rs.

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

NIJMEGEN, Postbus 43

n.Y. AannemersbedrijÍ

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

PONÏANUSSTRAAT 24.26. 28
NIJMEGEN
TELEFOON 25695 - 23030
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geten ï/e nooit
Die vrouwtjes
maar door die
kamp?t.

meer . lïat een spanning ÏIat e en emoos j es !

uit Geldrop waren ons absoluut de baas,
strafworpen om de beslissing vron rïDe Hazen*

of was }:et eigenli jk onze fenominale keepster }4ari jke van
strien? ]IÍat zij daar onder die 1at presteerrle was ge]J\Ioon-

v,reg fantastisch. Vier van de vijf strafworpen houtlen en

aan tat er zelf nog een doelpunt scoren bij de tegenpartijr
De omhel_zingen die vuij op haar pleegden waren spontaan en

welverdiend. Ja, en dan die laatste wedstrijd in Deventer
tegen rtActÍef?r, een cl-ub van nóg hogere orle, van subf iem

saÀenspel en met een verbeten wil om van rrDe Hazenkamprr

te winnen en daarinee d.e eerste pri js te behalen,. Het is
hen niet gelukt, het bieef o-o en aan deze gelijke eind-
:;Land hadden wij genoeg. Maat wat is er gevochten! Dat

vras bepaald niet zachtzinnlg.' Nóg zie ik die hand op het
mondje van Leny van Hoof; nóg zie tk Marijke spinnijdig
die Éal tegen de wereld slaan. Jonge, jonge wat een wed-
strijdi SpÀelster van ttActieftt het veld uit g':stuurd,
,rau."ichuwingen tegen Fanny van Raay en wi j rnaar brullen
Iangs het lijntj*. Öp van de opwinding' Ga zenuw-toeslag
,rrugurl *.rl *i;'n baas, A1 met a1 een machtig mooie wed-

stri3d met over en weer excuses en handjes schud.den toe.
Un wàt een ideaal weer, wat een pracht van een sportpark
en wat een uitstekende muzieki Ja, het was ons goed hier
te zl1n, temidden van sport- en elkaar lievende lieden,
,aut.rà*" het plezierig was te ki jken vanachter ons potte-
ke verfrissend en verrukkelijk bier' Tensl-otte nog even

een fraaie pluim steken op de (figuur:1ijke) hoed van co-
ach Jan Hendriksen, die zijn precaire taak op weloverwo-
gen en tactische vrijze verrichtte. Nog vele malen zo,
Jan !

Het is voor onze speelsters wellicht plezierig te weten
wanneer en tegen uriu w" moeten.uitkomen in het aanstaan-
de speelseizoen. De teams ziin K.H.C. uít Deventer, Mi-
cro?s uit Arnhem, Thor en Udi 2 eveneens uit Arnhem,
ïtlesepe uit IÀlezep, llÏ. Í.K. uit Brummen en'Z.A.C- uit Zwol-
le. be data (toi'196o) ziin 1J,20 en 2? septemberi 4, 

-
11 en 18 oktober en B, 15,22 en 2! november' Tnhaalwed-
strijden worden gespeeld op 25 oktober, '1 november, 6

en 13 december
Nou nog even wat geks in verband met die Si-Si-doppen'

-J-



In het kader van de actie Írsi-Sitr , (zte bl-z '22 van rrDe Ha-

lunU"*p"rr? nr B van juni) waarbij werd gesteld' dattrwe

degeheleZofi'e1doornietsandersdanSi-Sidrinkenll(dop
aan ober vragen) heeft mijn vrouw mij opgedragen de '12

flessen goede oude whisky, die ik Iiefdevot cultiveerde

;;";;;""Ëàh"i*" pr"xie in'mijn sturp' ferm en finaal lees

iË si;t"" in de gootËt""".of.t"g""s erders' Als er gedron-

ken moet vuorden ZaL'het' Si-Si -zíjn' aldus sprak zij' Als-

of het aanschouwt" '"" een hefe reeks Si-Si-films (met

r,Ïà:'.sàr.,"ài0", ".t-to"terroren) 
a1 niet méér dan, 8en3eU, Y'= 

!

il;Ë;,-uio", zijn en leeggieten' Dus werd er -tenslotte-
I eeggegot en.

ïk trok droevig de k rrk van de eerste fles en goot de in-
;:";-;; ;;-gooÏui"u", met uitzondering echter van één

;i;;,-;nuC*"ït ik opdronk -^ r^^r 1^.
ïin trof. de ku-rh v"" ag tweed3 f1es. en dee!^hetzelfde als

i',,et 'de eerste, met uitzondering ook weer van één glas'
hetwelk ik oPdronk.
ö".""àï*[;rË; :-x a" derde fles en goot het.soede' oude

,"i,'r"'"à"-'g;otste"n; met uitzondering van 6én vol glas,

,:nir"ïr.-ik"nuttigae. rk v;urmde de kurk uit de vierde goot-

;;;;"1" schonk óe flessen in de glazen, rlewelke ik gans

en aI ópdron'1. Ïh trolr daarna d'e fles van de kurk van de

vo-lgend.e un Otorri de gootsteen leeg en gooide toon de

rest in het glas. fk Irok de volgende kurk uit mijn heel

en schonk de gootsteen in cle fles etl dronk het glas' Ik
;;o; à. gootslu"r, uÍt het volgende glas en schonk de kurk

in de fIós en lceèIde de dronk'
if. f.rrt te toen d.e gootsteen uit het glas en f leste de kurk

en dronk de scironkl ro"r, ik leeg had gedronken hield ik
_àt-ààí nànd het huis overeind en telde met de andere

n"".0-à- flessen,': de kurken,'de gÖotsteen en de glazen;

het was sanen 29.
ö"-""ï;rt:ï"r]"-ít nog en om toch vóoral helemaal zeker te
;ij; ;;1àe ik.ze nóg een keer toen ze voórbi j kiirànen; het

warell er precl-es evenveeLr' ?4
ö"Lr-trrài irui's voorbij rvas, n"r ik opnieuw geteld 

.e1 
ten-

slotte had ik. ze a111ómaa1 bij elkaar, huizen, kurken,

f lessen , .glazen en gootstelleÍl , behaive een glas en'een

f lesrSi-SI, devrelke ik -hik-' opdronk

r
-U-



HePPuu nog doPPen soms ?

Ge"iefden, dat was het dan weer. A1]emaa1
wenst, atÍemaal op de training verschijnen

frejo. l

sterkte toege'
en all- emaa]

HONKBAL
De competitie is weer achter de rug en de resultaten van

onze twee teams zi jn goed gev''eest '
Het íe team, dat lngeàeefO was irr de sterkste afdelíng
van de 2e klasse t<. iV.U .g - is geéindigd op de Je plaats '
Karnpioen vrerd A:D.0. met op de:2e plaats.Storks' dus de

t"ià" verenigingen lvaarop v'rij bi j de qanvalS van de com-

petitie de aandacht hebben gevestigd: . .

Het 2e team heeft ciit jaar zeer Soeq zijn best 'gedaan'
trtij moeten er rekening mee'houden dat dit vorÍ§ jaar het

Je team v/as en nu als 2e team te voorschijn.kwam' na het

"f = f ia bedanken van practisch af ie spelers :r'an het 2e

t eam,
Het team is tegenover vorig jaar een stuk voomj-tgegaan
en het einclig"r, in de bovenste helft van de ranglijst is
een goecle Prestatie.
\,íi j tebben:speïers ï/aarnee dè tjovensi;e plaàt§ lian vrofden

beieikt, echier het niet constant beschikbarir" zijn van

verschillende leden is altijd een grote hatldicap.
teZorg d.at je er bi j benttt, àan is heb 2e teain een ernsti-
ge càndidaat voor het kampioenschap
öit jaar hebben Yre met hei íe team vgor het eenst meege-

doirgÉn naar de K.ll.H.B.-beker en als enigste team uit dit
district tiyerclen we ingedeeld bii dé laatste tierr t eams '

g"it"" verwachting ,,",d"n we geplaatst tegen E'D'O'' vo-
;i; i;", kampioen-van Nederland en bekerhoudster'
Het werd een nederlaag, maar vle kunnen met -voldoening 

op

deze v,redstrijd berugzien. lve speelden met drie invallers
waardoor het team nlet thechtr vlas en veldfouten werden

gemaakt wat ons de meeste punten heeft gekost' E'D'0'
f peelde een rustige fou-t1oze parti j honkbal ' Ïraarvan lrue

genoten hebben' Górard was goed op dreef en vormde met

-7-



Jan aIs achtervanger een prima koppel'
É.r, ir""rfiik binnànpretje was het toen de vorig jaar a1s

beste europese slagàan genoteerde Piet de Nieuwe net' 3
slag Ínaar huisÍ gestuurd werd'
fCo"i"g Voetbal gu.àt weer reg"'?l.-9' dit .f eit werd onlangs

*"""gég"rren in een der plaatselijke bladen'
nen ioàt _ flink groot getekend - r,rordt getrapt ; daarbo-

ven zagen we een àt"1 *"'=en als een uiteenspattende gra-

naat, schots en scheef, vallend en springend getekende

zwemster, zeiler, honkballer, kortom. alle^zomersporten'
Dit ondervonden ïÍe ook heel snel want op 23 augustus was

vastgesteld. de wedstrijd De Hazenkamp f - Sparta III'
De heren konden niet komen want de d.erby Feyenoord-Sparta
werd gesPeeld
»e troitUàlwedstrijd 'rerd naav 22 augustus verschoven' maar

dit was ook niet naar de zin van de heren'
Zij zonden een bij elkaar gezocht team dat slecht kon

honkballen en daarbij niet erg sportief was'
Maar enfi-n, ieder vrij i-n zijn keuze en volgend jaar be-
ginnen $Ie weer met frisse moed '

Over de jaarlijhse honkbal-sluitingsavond volgen in het

oktobernummer nadere mededelingen'

J.A.B

DE TRAMI'OLTNE SPRTNGERS

De tweede dinsdag in september - dat is dus de Be - belooft
een echte Hazenkàmpavond te worden, Het hoofdbestuur ver-
wacht dan ook al-]e Hazenkampers in de sporthallen van Nij-

megen" I(laas Boot e.a. komen een demonstratie geven met

oNS nieuwste toestel DE TRAMPOTINE. Dan zal tDe Hazenkampr

""" ;;" de weinig" veffiïfffi§.r, in Nederland zijn, die be-
schikken over het nieuwste Amerikaanqe toestel,'
A1Ie Hazenkampers zorgen tr natuu"lijk voor dat de gehele

stad hierover za] sPreken.
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fr(r**n*Lur*pe,s... I l:ï,ïïl'"'1ï1".",
Koop Uw Levensmiddelen,

Zuivelproducten, I ,,1)E BIEB"
fijne Vleeswaren

Diepvriesvis, -Groenten,
YRookartikelen 

I
I

bil Uw Centra kruidenier I ook voor Uw schrijf-,

teken- en kantoor-

H. W. WEULTJES I o"noo,non"o"o,

Hazenkampseweg 307
Tele{oon 24424 I f

cigaretten kunt u dag en nacht betrekken I : Yj'u*:i:traat' 65

I Telefoon 20610via onze Automaat

SNTJDERS I rcI_EERMAKERIJ
HERENMODES

GRAF.

MONUMENTEN

POSTWEG ó3

TELEFOON 247 39

J*l-lEtrDE

v. Welderenstraat 9

Tel. 23126
t/o Rustoord



A. HOOSE
OPTICIEN

WILLEMSWEG 37.39
NIJMEGEN

TELEFOON 23453

DANSINSTITUUT

'tlazenkampers ! J.9*od
Uw

BL O EM IST

blijfr

Fa. I). v. Ingen &

Molenweg 5

^Ielefoon 21435

Nilmegen

Zo.

Bericht dat de inschriiving geopend is

voor:

Ballet en
Moderne Gezel-

schapsdansen

Speciale clubs voor:

Scholieren,

|ongelui en
Ouderen

Vraagt prospectus!

v. d. Brugghenstraat 1, (hoek singel)

Nilmegen - Telefoon 24188



SOT TEA L i-
Onze laatste competiti.ewedstrijden zijn ininiddels weer ge*
speeld . '1 í Juli gingen \rrle naar tR oef I in I'{oergest e1 en
ver1orcn, nad.at we tot de l-aatste inning hadden voorgë-
staan, met lO-9
19 JttL-'hadden we de laatste uitwedstri jd tegen B1ue
Lions rf ? en hier \itlonnen we met groot verschil: 38 - 4.
fn afdeling A eindigden.we met gelijk aantal punten als
tPacifrco fr en t!oef'bovenaanr.doch door terugtrek:ien
van deze beiden vierden lve (betrekkelijk gemakkelijk) kam-
pi oen.
f r afdeling B eindigde rCilgr uit den Bosch omgeslagen
als nummer '1 en zodoende werd op 2 augustus de beslissings-
wedstrijd om het hampio"rr=àh"p van het. Zuiden gespeeld
tussen rDe Hazénkamp t en 'Cilgr . Deze v'redstri jd hebben
we belangrijk verknpld en verl oren \l\Ie met '1 1-2 zodat
ICilg1 zich verdie:rd kampioen van het Zuiden kan noemen.
Hierbij nog onze hartelijte gelukvuensen aaniiDe Bosse
B c I1 enrr
l'íe rekenen erop dat ze toch minstens de tweede plaats zul-
leÈ bezetten als ze binnenkort oà net karnpioenschap van
l[eder]and zullen spelen.
lïe vlensen hen veel succes g

Dit was dan het laatste nieuws van de afdelirg Softball
Het seizoen is afgefopen en ïíe gaan nu:aan onze winter-
slaap beginnen

(li-e Soffie; met dlr winterslaap. Lamenouniela.gge. Mens,
we hebben nog volop zomer en llre krijgen nog drie maanden
herfst. En vrou .je dan nou al- onder zeil gaan i En hoe
moet' rt dan met de komende contactavonden? En moet onze
goeie rrriend Rob dan tot 21 maart í!60 alsrnaar lopen te
v-ri j gez eIl en?
Dat zou. ook tn sof zijn van .Sof f ie Red. )

;)-



TAFELTENNIs
Eind augustus kwam onze :Vooyzj-tLet bij me langs om te ver-
tellen dat Ík nu maaï eens een stukje voor tDe Hazenkamperl

qoest schrijven.
iit is gema-Ékelijker gezegd dan gedaan, maar enfin, tk za\
dan maai eerst even vertellen, dat het aanstaande seizoen
erg belangriik voor ons gaat worden'
BeÏangrij[ oàO.t onze afdeling nu is toegetreden als 1id
van dà II:T.T.B. wat irlederlandse Tafeltennis Bond betekent
en wij dus in oktober in competitj-everband gaan spelen om

de kleuren van onze vereniging ook in deze tak van sport
hoog te houden.
Er ís in de afgelopen maanden zwaaT getraind en we zien
dan ook de toekomst met vertrouv'ren tegemoet'
Nieuwe leden zijn nog steeds van harte welkom, geoefend,
en ongeoefend.. Je teer:t het in een wip bij ons, want onze

trainer is fantastisch.
Om even op de competitie terug te komen,
vraagd v'lat de kansen betreft.

er is mij ge-

beet.j e meezit ,Nu, een derd.e Plaats zeker en als
misschien v,re1 een eerste plaats.
Dus, nieuvle leden, stroomt nu toe,
ons kampioenschaP meevieren-

het een

Om mee te besluiten: tafeltennis is
jong, lang en klein, dik of dun, dus
I rt is nihs voor mij r.
Dus tot zíens op de trainingsavond..

GEEN BELAJ'{GSTELLING VOOR VOETBAL ?

want dan kunnen julIie

een sport voor oud en
niemand kan zeggen:

F. Oosenbrug

Op de eerste dag van het voetbaltournooi lv?s €r Y""-9: ?ii.
dà van het hoofóbestuur nieraand aanwezig. Betekent dit dat
er geen belangstell-i-ng voor bestond en deze afdeling het
zogónaamde stiefkind van onze vereniging is ? Natuurlijk
niót, maar de vacantie was hiervan de oorzaak. ltrle hebben
het verzuim - voorzover er tenminste van verzuim kan wor-
den gesproken - op de tweede tournooi-dag ingehaald'

-10-



Sigarenmagazijn

J. R. o.r, Offeren

Wolfkuilseweg 155

Telefoon 25123

*

Het best gesorteerde sigarenmagazi.jn

van Nijmegen West

A. STOLK & ZN.

LOODGIEïERS- en

ELECTRISCH BEDRI.,F

Tooropstraal 213
TeleÍoon 26315
Nijmegen

50 jaar Kwaliteitskleding

HET COSTUUM VAN
WERELDKLASSE

LEIJGRAA
DAMES- EN HERENCONFECTIE
Burchtstraat 60 - 74, Telefoon 22323 . 26765

HERTOGSTRAAT 31

TELEFOON 20528
NIJMEGEN



aan deze aantrekkelijke ieugdspaarreqeling

DOE MEE

Spaarbankrente J
Rijkspremie 1O /6

lnlichtingen bij alle kantoren van

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

Hoo{dkantoor: 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

JEUGDSPAARWET
1958

aÍ/ o/J,4 /o

OÍ U nu een servies of cassette zoekt

oÍ een klein cadeautje, U slaagt zeker

in de

+

Wrlmet g se Kwn stlnan d el

Wed. J. A. MULDER

van BroeckhuYsenstraat 48
t,o. Postkantoor

Tele{oon 247 64



wffiffiHffi&tu
Op zaterdag 2! augustus zijn de eerste
ons tourrlooi gespeeld.
De uit s ]agen rïaren :

Zetten ïT
Oranje Blauwcomb.-
nT n Ín rra*tl .v.!

Dodewaard vet.
Hazenkamp I

N.E.C. veteranen
F . G. E.M:
v.0.s.N.

Sparta I

wedstrtjden voor

4at-L
' 'l - í (gew. door
1 - 5 0,B,, na
1 - 0 straf-

. 1' -.. 2 S chopf en)

Op 5: september speelden de w1'nnaa-rs een halve competitie
onr de íe, 2e, en 5e prijs.
De uitslagen van d.eze wedstri jd'en tvorden in het volgende
nunmer vermeld

Tomas

H#gAN§Gffifuffiffi
Op 4 en 5 juli werd door de wandelsportafd-e1ing deelg-eno*
men aan de traditicnele Van Weerden Poelmanfondsrirars
(Quickmars) over de afstanden van 15 en J5 kilometer-
Zaterrtags liepen de senioren en adspir:anten de 15 kilome-
tcr als voorproefje op de 35 kilr.,meter-m.1rs de dag daar-
op.
De tweede dag ïíaren ook de junioren in actie, zii lie-
pen nameli,';k de 15 )<tl ometer .

Traditiegètrouiv was iret bij deze mars mooi zonnig weer,
vraarbi j de temperatuur he1 aantàl te lopen kilorneters bij-
na evenaarde, v,rat het uithoudin8sverlrrogen van de lopers
uiel, enigszins o"o de proef stelde
1illen berciliten echtcr zr-,nder moeite weér de f inish '
Zij nog vermeld dat dc junioren in hr-rn efdeling de íe
prijs behaalden.

Postea finis gloriae neae velliebat (")
rra.n Vliet.



(x) Vrij vertaald: Aan het einde is de overwinning aan mij.
: (nea. )

IiTZE}IDING KOPIJ

Kopij voor het volgende nummer in te
septcmber a.s.

zenden uiterlÍjk 2'1

NE SIST.ACT
Onze Si-Si actie loopt nog steed.s; ïre hebben al verschei-
dene welcen ingestuurd maar nog zonder resultaat.
iiÍe hebben nu bijna JOO series maar schijnbaar nog niet ge-
noe8.
Hebben jullie nog doppen,
tertseveldweg J22.

lover ze dan in bij Mevius, Hà-

VAl.l DT VOLIRZIiTER

De vacantie is weer verleden tild. Een nieuw programma wacht ons weer of 1 iever ge-

zegd: een nieuwe tijd voorrDe ilazenkamp'breekt aan. llJe zijn 1id geworden van het

K.l'l.G.V. met als gevolg vaardigheidsproeven, een nieuwe afdeling'De Trampoline-

springersrèn een nieuwe Hoofdleiden. De heren §nit, Korstanje en Jansen hebben

zeer veel werk verzet en buitengewoon geholpen otn de naam vanrDe Hazenkamprhoog

te houden, maar de bedoeling van het hoofdbestuur: ecn éónhooÍdiqe teiding van de

afdeling gymnastiek kon steeds niet in vervull ing gaan omdat er nu cenmaal een

groot tekort is aan gcdiplomeerde verenigingsleíders. ltíij zijn daarom onze nationa-
1e turnkampioen KLAAS B00T zeer dankbaar, dat hij zich - naast zijn drukke nerkzaam-

heden - de moeite getroostte om uit te zien naar een bekwame lcider voorrDe Hazen-

kampr. Het hoofdbestuur hoopt in de heer H0tKSIRA (qgg1-lgqilig_yil_91ig_lgqÍ1iq_

{qg!g11) een leiding te hebben gevonden, die zich voor honder"d procent in wil zet-
ten voor het belang van rDe Hazenkampr. Voonlopig zal hij cen gedcelte van onze ver-
eniging voor zijn rekening nemen totdat hij - a1s hij voldoende is ingewerkt - met

de algehele leiding zal worden belasi. Hct zal de ecrste tijd wel vreemd zijn een

nieuwe Ieider te zien en hij za1 in sommige opzichten rvel anders werken dan zijn
v0ongangers, maar- gezien de aanbeveiingen die wij van zijn vorige verenigingen en

van Klaas Boot mochten ontvangen - moqen we goede verwachtingen hebben.

-12-
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truus wals.

o ploegsto{íen

o pas-toe meubelen

c zweedse siring wandrekken

o deense lampen

wals'
moderne

graaíseweg

woníngínríehting
45 nijmesen tel.23900

Spor"tl r,iendevt,

U bli;ft kr."htig en vitaal,
Door *ulk yan ,,MAAS en WAAL"

\,'erlangt daarom ultiyd producten van deze

.rrode..,e melkinrichting.

GraaÍseweg í 83 - Hatertseveldweg 32 - Niimegen - Tet. 25OO5



EXPORT
WÀSMÀCHINES f 149,_

LANGZAAMWÀSSERS
met oliebad en veilige wasbeweger

(Miele systecml f. 2+9150

STOFZUIGERS f 89,50

Volledigc fabricksgarartlc
el rervicc

STOLK ZONEN
Tclcfoon 26315

GRAAFSEWEG 217
fclcíoon 21710

TY!NKEL:

MARIËNBURGSESTRAAT 1ó
Tclcíoon 22634

ELECTRO INSTALLATIE BUREAU

G. I. TRAAST
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 fOONZAAt

Voor ied're gramoÍoonplaatstar

naar ,, Record Bar "

maar ook voor:

platenrpclerr, accordeons,
blokíluiten, mondharmonica's,
barmeubels, platcnrekken,

mappen oÍ ordners onz. enz.

naar

NARDUS ZONNENBERG
OUDE HESELAAN 272
TELEFOON 24388
NIJMEGEN


