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okt ober 1 959 No. 12

V;iIi DE REDii4!If

a,ls viifjarig jochie k'rram hii "op gym" l
drj-e jaar later .ho1de hij aI achter een

. 'levens'grotervoetbal aan en nu - in '59'
klvam hij ,naar lfijmegen als 3

DE NIEU',IE HOOFNLEIDER VAi{ rDE H;\ZENKlil\tP'

. AI geruime tijd bestond in de boezem van het hoof{-
bestuur de Írens óm tot vervrezenlijking te komen van de

situatie, zoals d.eze voorheen in onze verenigin{ wa!- I

namelijki".n éénhoofdige lei6ing door een erkend vak-
kund-ige kracht

Deigelijke figuren liggen niet rtaar zo voor het op-
scireppén' "i. *" *ógu.n ons dan ook gelukkig prijzen, dat
vre in de Persoon van

DE TIEER F.S. HOEKSTR/i

een hoofdleid.er: hebben gekregen met een: ui
kbnn.i.s. van al]e rnogeli jke' takken van sport
onzé.afde:lingen ,ten' goede kan komen. i
, ' loor d.'e uitgebreidheid- van onze vereniging pn door

-t

.. :,
tgebreid e

welke a1



het feit, dat de heer Hoekstra voorlopig i-n hoofdza,ak :

zj ch zal bezighouden met de gymnastiekafdeling, ziJn er
natuurlijie talloze led.en voor wie hij tot hed,en nog on-
bekend is.

Het kwam ons dan ook gewenst voor om alvast op papier
onze nieuvre hoofd.leid.er aan de leden voor te stellenro!-
datmenzích'tenminsteenigideekanvormenvandeze
rrstoere Eri-estr.

Vfij hebben hem een aantal vragen gesteld en aan de

hand. claarvan verkregen wij een soort levensgeschied-enis,
;i;-";" een kijk gu"i op 2i3,, spo't(ieve) roopbaan'

Eier vol.gt zijn verhaal:
IkbengeborenoplOTanuar:-l)j]teBolsu,ardwaarikd.e
lagere rchool heL d_oorlopen, lïaarna ik in sneek rLaar de

ir.i.g. ging. Doord-at mijn ouders zeer sportlievend Ï\raren

kvram ik-al heel vroeg met de sport in aanrak-ing' Vanaf
mijnvijfd.ejaartotaanmijnvertrek:naaTNijrtegenben
ik"1id !"rr"""t van d.e plaatselijkc gymnastiekvereniging:

"Lycurgis 1r'lilhe1mina". Een prachtvereniging, wat het ver-
enigi"!sreven betreft. rile hadden daar altijd" ontzettend
,r""Ï píezj-er. Niet het zogerraamde plezier, dat je in zo-
veel ierenigingen aantreft in de vorm van 1o] trappen en

*"ir,i* uitíóerén" Nee, wii kv'ramen daar echt om te oefe-
nen, íant ook in het toestelturnen en het springen kan

men zich uitleven"-Hetbleefechternietalleenbijgymnastiek,wanttoen

ikachtjaarwas,vrerclik1id-vandevoetbalvereniging
C.A.B" tót mijn twaalfd-e jaar speetde ik in het junioren-
elftalengingdaarnacvernaard.eadspiranten.Enikv'ras
juist ,"\r"àtiàr., toen ik in het eerste elftal werd opge-
íor"r., waari-n ik tot mijn vertrek naaÏ Nijmegen heb ge-

s pe e1d--=Tijà"ns 'mijn milítaire diensttijd voetbalde lk-:?I e:-
regelà en heb o.a. nog meegespeeld met het noordelijk mi-
1iïair elftal tegen d.e 2e d.ivisieclubs Heerenveen en

Zr,rartemeer.
Was voetballen

ik niet het tYPe
d,eed- ik veel aan
sport kaatsen; En

een belangrijke sport voor mijrtoch was

om me alleen hiertoe te bepalen' Zomers
zwemmen, zeilen en de speci-f:iek friese
niet te 'rergèten I s winters had' - en
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heb ik nog - vooral nijn hart verpand. aan het schaatsen.
fn februari 1956 na11 iË deel aan àe Ulfstedentocht (ZOO

kilometer).
Reed-s als jongen had ik me er helemaal op ingesteld

om sportleraar te word-en. Toen jB op d-e h.b.s. zat kte-
gen we bij onze Bolsv,iard.er gymnastiekvereniging een
ó.f.0.S.-er als leid.er. Van hem hoorde ik natuurfijk het
nod.Íge over die opleid.ing en tenslotte vras ik niet meer
te hóud.en. Ik ging.dan ook na de vierde klas van d.e hbs

naa. het C.I"O.S. (Centraal Tnstítuut voor gplei6ing van
Sportleid.ers ) te Overveen.

zo gemakkelijk ats ik het vertel gíng dat echter niet
want er ll{aren ongeveer driehonderd- aanvragen en daarvan
kond.en er maar vijftig worden aangenomen, In julr 1 lll
d.eed_ ik toelatingsexamen gelijk met twaalf andere ion-
gens en d.aarvan slaagden er slechts twee, Íraarvan ik een

van de gelukkigen was.
En nu zou ik uren lang kunnen vertellen over de twee

jaren, di-e ik d.aar heb d.oorgebracht, maar dat zou veel
te veel rui-mte 1n beslag nemen. Laat ik me d.aarom maar
bepalen bij het belangrijkste.

De cursus duurt dus twee jaar" waarvan het eerste
jaar een opleid-ing is voor het algemeen sportleidersdi-
pto*r. Men kríjgt dan les in allerlei takken van sport,
ioals turnen, voetballen, zv\remmen, handbal , hockeyrkorf -
bal, honkbal, softball, vo11eyba1, basketbal, bol<senrju-
do, jiu jitsu, schermen, badminton, athl-etiek" En dan

vooral speciaal cond.itietraining.
Het tweed.e jaar gaat men zich nog eens extra in een

bepaalde tak van sport specialiseren. Dat was voor mii
aaà fret turnen en daarnaast aIs nevenspecial-isatie vol--
1eybal. Toen ik afgestud-eerd was, had ik de volgende d.i-
plàmatsc turnen, vó1Ieybal, zwemmen (speciaal het
ichoolzwemmen) en het d-iploma sportmassage.

Bepaalde bonden kennen geen officiëIe trainer rzoals
bv. d.à han6bal-rhockey- en korfbalbond" Doch d-at vril
niet zeggen, d.at men er niet in gespecialiseerd is'

In hàt voorjaar van 1 )Jl lneb ik op de Sport Hoch

Schule te Keulen nog een turnleergang gevolgdbij de

olympische Kampioenen Bant,z en Dickhut. Hi-er werd vooral
aandacht besteed aan het trampoline springen'

Na mijn C.I.O"S"-tiid moest ik in militairc dÍenst'
7



Vier maanden later kwam ik op de l/iili-taire Sportschool
te i{ooghalen terecht. Daar werd. ik gekozen in d-e l/li-Ii-
taire (tr."rr) Springploeg met o, a. iui-11y Jaegers ( na
Klaas Boot lrled.erlands beste turner). l,{et deze spring-
ploeg gingen ïIe verschillend.e keren op tournee, o. a.
naar Gent in BelgÍë om te demonstrcren. Na vijf maan-
d.en in Hooghalen te hebben gezeten, kwam ik als sport-
instructeur in d-e kazerne in Àss.en terecht. Toen ik
d.aar goed- en vrel zat, riirerd ik I s avond.s, na d-e dienst-
tijd., leid.er van twee gymnastiekverenigingen te Hooge-
zanC.

Err nu wilt U nog wetcn, hoe ik zo 7-n JrTijmegen te-
recht ben gekomen?

1,[e1, d.at zít, zo. Op 2 jr.r]i van d.it jaar kwam ik uit
d.e mili.taire d.ienst. 'Iwee vueken later vras i-k bi j een
d.emonstratie van het l'led. Keurcorps in Bolsr,vard-r ï/aar
ik I{laas Boot ontmoette. I}< kend.e hem goed. van het
C.I.O.S. ilij vertelde mij het een en and.er vanrrDe Ha-
zenkamp't, '',rant Ïiij is l evriend. met d-e voorzitter, de
heer Van der Pl-as, eii wist, dat men in }trijmegen een
leider zocht. Ioor Klaas Boot ben ik toen met het be-
stuur in contact gekomen en, nou- ja, het resultaat v'reet

-.u! ík heb toen ond.er het wakend. oog van enkefe deskun-
d.igen proefles gegeven met het prettige resultaat, d-at
ik per 1 september werd. aangesteld.

Ik werk hier nu d-us zo'li'at een maand. Dat is natuur-
lijk te kort om nu al bepaald.e ind.rukken te kunnen op-
doen, maar vvel kan ik nu a1 zegge:n, d.at "De Hazenkamp'r
een gocd georganiseerd-e vereniging 1s en wat zeeT be-
langri jk is: er zít zeer zeker materiaal bi j , 'iíaar ik
vsat mee kan bereiken.

' ltr" zullen el-kaar echter eerst nog beter moeten leren
kennen, opd,at langzaam maaï zeker een vertrouwelijke'
band ontstaat. Mijn onverv,rachte verschijning a1s hoofd-
leider ïÍas voor ied,ereen natuurlijk een verrassing en
het plotseling moeten verand-eren van leid-er wekte na-
tuurlijk reacties op, vooral bij sommige oud-ere groe-
pen. lVlaar ik heb de indruk, dat dat'toch meer was, om-
d.at men nergens van af vrist en het niet om mij persoon-
'ti;t< ging, l,iant ik geloof vrel, dat vre nu zo langzamer-
hand aan elkaar gevrend raken en dat d.e meeste leden me,
vrat je noemt, geaccepteerd hebben.
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De hand.balsters train ik reeds en het ligt ook in d.e

bedoeling om met zaaltraíning voor d-e honkballers te be-
ginnen. Verder zou ik'graag - indien mogelijk - de voet-'
ballers onder handen willen nemen en eventueel. de bad.-
minton-afdeling. iVlaar ja, dat is allemaal nog toekomst-
muziek

Plannen heb ik natuurlijk genoeg om de prestaties op
hoger peil- te brengen, maar d.at gaat nj-et zo vlug als
men vaak d-enkt. Ik heb vanzelfsprekend mijn eÍgen metho-
d-e, maar er gaat een tijd. mee gemoeid om die in de vere-
niging in te voeren.

.En wat een eigen clubblad. aangaat en het houd-en van
contact-avond.en, wel, ik vind beide zeer belangri.ik. Ze
verstevigen de onderlinge band. en d-at i.s juist zeer be-
langrijk voor een goed. verenigingsleven.

Nou, en nu geloof ik wel, dat ik heb verteldrivat U

weten wilde. Dus, ik zou zeggen: Iaten we het hierbi-j
Trra,ar faten

Het is een lang verhaal geworden, misschien wel te
Iang voor een clubbladartikel. iVlaar we hebben er d-e re-
d.aktionele schaar niet in wiIlen zetten, omd-at wij het
van belang achten om onze leden een zo juist mogelijk
beeld. van onze nieuwe hoofdleider te geven. Men weet nu
tenminste alvast iets van hem af, ook al is het dan nog
maar een papieren kennismaking" 

Red,.

VAN HET TIOOFDBESTuUR

Sportkeuring

Deze maand wordt een aanvang gemaakt
ring. Deze za\ plaats vinden op woensdag

met de.sportkeu-
1{ oktober voor
d.e d.ames 

",de heren en op donderdag 1 I oktober voor
De keuring geschied.t in groepen van iJ personen. De

leden d.ie voor'd.eze d.ata Ín aanmerking komen, krijgen
hiervoor nog een aanschrljving. .

tr



Contactavo+$.e|.

Het' ligt in d.e bed.oeling, 'dat 
§edurend.e

weer de maandelijkse contactavonden zull-en
den"

-i-.reze zullen voortaan pla_ats vinde* in zaal

d"it seizoen
woiden gehou-

I van .het
Centraal GeBtuw

De opzet van d.eze avonden zal afvrijken van, de voor-
gaand.e, waardoor deze hopelijk ook voor d.e oudere 1ed.en
aantrekkeli jker rvord.en.

In verband met enkele speciale bepalingen word.en oYLze

contactavoncLen voortaan besloten biieenk_omsten, dat vril
zeggen: -

_kamp-I eden. Iv1en kan dus geen introlgctts meebrengen.
0m teleurstelling te voorkomen i,vord.t men er met nadruk

op attent gemaakt, d.at aan d,eze bepaling streng de hand
moet rarorden gehouden;

De eerste contactavond vlndt dus plaats in het Centraal
Gebouw en ',";e1 op vrijd.ag 2 oktober aanstaand.e. Àanva.ng
B uur.

: H.J. Krol
secretari-s.

VAN DE VOORZITTER

Er is al heel wat geschreven over de HazenkampfamiLi-e
en het zal- met sommigen we1 gaan u.Is ,etffi
woord 1eest, gaan d-e schoud.ers een v,,einig omhoog.

'livat beslist de vergeli jking kan d.oorstaan is wel, d.at
in de beste families wel eens wat onenigheid. voorkomt. Zo
ook natuurlijk in "De Hazenkamp'r. Maar v,iijs mij nu eens
een famille aarr) rvaari-n alles koek en ei is. liiJat een flauvr
stelletje zou dat zi7n.

Neel Beef mij maar eens vrat verschil van mening.Ik ver-
keer heus niet in d"e veronderstellinge dat v'rat.het Hoofd"-
bestuur doet, hond.erd. procent is, *.à, wees er r,vel van
verzekerd, d.at r,ii j het zo goed mogeli jk proberen eri met
het grootste plezier heel vrat vrije ti jd. bested.en ten ba-
te van nDe Hazenkamp". Zo vergad.eren we j-edere vrijd.ag-
avond. in het l,filitair Tehuis en daar kan men altijd bij
ons terecht als er v,rat te regelen, of te klagen of te
r,ïensen valt. En dat is er zeker bij ons als één grote Ha-
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zenkampfamilie altijd. wel.
Dat bleek onlangs vrel weer, toen het volled.ige Honk-

balbestuur in onze, veïgad.ering verscheen naar aanleidi_ng
van een gerezen verschif van mening over het gebruik van
ons terrein. Zo los je moeilijkhed,en op en yrord.t er nÍet
gekankerd. Daar. schieten r,ye trouv,rens niets mee op en on-
ze verenigi-ng of de betrokken afdeling is er niet mee
gebaat

\ïe spreken d.us aíe a1s er in onze vereniging iets is
rvaar we het niet mee eens zijn of - ik d,enk bv. aan d"e

vrandelaars - a1s er interne kwesties zt-jn, d.ie geregeld-
moeten vrorden, kom d.an vrijd.agsavond-s naar d-e hoofd"be-
stuursvergadering en vertel rvat je op je hart hebtrmaar
Ioop niet te kankeren of te stoken, want d.aarmee bederf
je d.e Hazenkampfaniliegeest.

Rest mi-j nog de taak om een ond.ui-de1i-jk krantenbe-
richt recht te zetten. Na d.e trampoline-demonstratie
d"oor Klaas Boot werd. d.e vraag gesteld: lrMogen leden van
and.ere verenigingen nv zo maar gebruik maken van de
trampoline?" Ja, natuurlijk, maar... op d"ezelfde voor-
waarilen a1s d.e Hazenkampleden, d.us tegen betaling van de
basis-contributie + d.e vrekelijks verschuld.igd-e contri-
butie voor d-e afdeli-ng "Trampoline-spr-ingersr?. Dit is
niets nieuws, want een Quick- of N.E;Q.-voetba11er kan
- terrvijl hij lid van zijn eigen vereniging blijft - bo-
'r.'end"ien gerust lid. v,,ord.en van b.v. onze Badmintonafde,

En tot slot: letten jullie even op de med.ed.eling be-
treffend.e d.e Trampoline-afdeling?

J. v.d. PIas.

VAN DE.A}MINÏSTRATTE

. Een stukje van.de ad.mlnistratue in ons blad. zal niet
belangrijk word.en geacht (toch wel, want het is juist
heel belangrijk voor onze vereniging, d.at de administra-
tie zo prima wordt gevoerd. Red.), maar ik hoop tochrdat
hët even,vrord.t gelezen en dat vooral de junioresleden
hun oud,ers hj-erop attent maken.
. Na een vakanti-e=periöd.e is er als regel een achter-
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stand in d-e betaling van de contributie gekomen en ik
hgop, dat led-en en ouders van junioresled.en medewerking,
wi}len verlenen om de achterstand spoedig in te hal-en.

Het is moeilijk om aan het uitschrijven van de kui-
tanties voor het víerde kviartaal te beginnen als het
voorgaand.e kwartaal nog niet is voldaan.

Ook aan d.e girobetalers nog een d.ringend verzoek om

in de _eelste. maand van het kalenderl<wartaal te storten.
ZoaTs eerder gemeld. moet voor het lidmaatschap van

het K.N.G.V. van het tvreed.e halfjaar 1959 .door elk 1id
van 1 6 jqar af en ouder (n:-et 26 iaar zoals foutief in
nut @ond vermeld.) f 1r25 worden be-
taal-d en voor feden beneden die leeftiid- 1l cent"

De jaarcontributÍe voor het K.N.G.V" is nameli-jk res-
pektievelijk Í 2rJO en 30 cent. Op d,e kwitanties vrordt
voor het vierde kwartaal voor elk lid deze bedragen van
respektievelijk J' 1r25 en 1! cent bij gerekend. Girobe-
talers willen-hie:r met de storting vuel op rekenen?

.Ook nog even een herinnering, d.at bij ev'entueel be-
d,anken a1s 1id dq lidnaatschapskaart behoort te v'rorden
ingeleverd en d.e oontributie verschuld.Ígd i-s voor het
lopend- kal-enderkv'rartaal , vraarin de inlevering geschied-t"
Het is_dls_qi-et voldognde 4gt de opzegging uitsluit.en9
aan d"e_leiders gesohièdt

e navolgende leden (voorzover
tot d.e 21e septegrber r d.e aanmeld-ingen in mi jn hez:_t vraren)
inges chreven:

name§: IVI" A. Smit-Mu1

E.1\[u11er
H. Arts

Heren W.Busch
JGlres (meisies)

L. v.IIoorn
1\[. Tamm

-Ej . I(ampman
T. Baggerman
L. BruYn
0,v. Gent
J.Hagen
J, Jongri44
i[. v. d.. P]as :

afd..Hazenk.w. . . d.i. B-9 u.
N. Nieuwenhuyse-Hurkmans rr id.

id..
id.
id.

hbs
haz enk . w.
!Íat. str.
id.
id.
id.
id..
id.
id.

di. B-9 u.
di. 8-! u.
di, B-9 u.
di. 7-B u.

vrij-6-J u.
!ïo. 5-6 v./-ma. b-/ u.
ïío. 6-7 u.
t{o r J-8 u.
wo, 8-! u.
'r,ïo. 6-7 a,
ïqo . 6:7 u,
y{o. 6.7 !,

il

ll

ll

ll

il

n

il

il

il

il

ll

It
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( i ongens )

J. Vonk
À.v.Vierssen
J . Angevaere
N. Boone
J " Brugman
H.v. Dreumel
M. Krijnen
A. Polman

afd., lJilaterstr.
'i id
tr Hazenk. rv,r' lVaterstr.
" id.
" id.
" Hazenk.w.
'r ïiat ers tr .

r/ïo . 7-B u.
wo. 6-l a.
do. 5-6 u,
d.i; , 6-J u.
di. ,6-l u.
di. B-! u.
do,. .6-J u.
d1. 6-l u.

De ad.ministraïàur,
A.v. Y,iestreenàn..

VA }J DE A FDE LI\I GEN.
DAMESI-JANDBAL

Hct is wel- een 1:ietsic spijtíg, dat j-k U nou nét nict
meer ín dit nummei cie uitslag kàn meld.en wqn d9 eerste

competitie-',red.strijd van het spiksplinterni.euive 
- 
speel-

seizoen. I'.[aar mi jnhr:er i{oeks tra ( it< leaoql d.e baas van.\d-ít blad) i-s oirvcrbidd-eIijk voor ivat de s}qitingsd.atum
voor i.nzend.ing van kopij betreft. En daar. ]teeft ie.
schoon gelijk in ook, want het is maar rlrót plàsant, d-at
nu prompt iedere eerste van cle maancl rlle i{azen&amperil
onder d.e d.eur d.eur word.t geschoverl . Maar goed.r. rlu weten
rye d.us nóg niet, r'.ii-e de slag gev/onnen heeft. Afgaande
op de trad,itie, zeggen rïe: natuurli jk de tegenpart'i3.
Dat doen die Hazen van ons namelijk alt-ijd.i eàrst een
beetje verliezen, lekker ond.er aan d.e ranglijst benge-
Len en dan maar ophalen, jongens. Onberekenbaar als.d-ie
vrouvíen zijn! Zal U de volgend.e maand vertellen, oft
wóér zo ,raÀ

,rrré1 hebben d.e d-ames op d.e 6e september:neg.even
gauw een 2e pri- js je weggehaald op het V;H..V.0.,--tourrtooi
te Velp bij Arnhem. I{et waren, zulks tot aller verbazÍng
geen zeven- doch vel-d.hand,balr,ved.strijd-en. Gek, d.a,t. d.it
tevoren niet bekend gemaakt werd. gemaakt. De wed.-strij-
d-en rvaren lang niet zo spectaculair natuurlijk en ook
d.e stemming was d.erhal-ve een tikkeltje.lauw. Enfin, het
was het laatste tournooj- in d.it jaar en voorlopig gaan
u/e ïreer competitie-wedstrijd.en'rverslaan'r.

-9-



wilde nog even i_ets vertellen over onze nieuwste en

jongste aanwinst" Dat is CorTy I(oe$?m. Nou i-s de naam

rto"ír, beroemd in onze hanaUàllvereld, zu1-ks vanrrege de

prestaties van ons langjarig lid- Neeltje Koed.amrvoormalig
àanvoerster en goalgetster in de jaren van d.e heer Ver-
beek. Neeltje Koedam YÍas gevíoon een begrip' Zíi heeft een

paar jaar tuiten de stadsgrenzen gespeeld, is nu weer in
il" Hàr".rkamp', teruggekeerd en heeft haar plaats in ons

elftal 14reer ingenomen. lJetgeen Yíe maar hééI plezierig
vind-en. En nu is dan ook het zusje, Corry, in onze gele-
derenopgenomen.InVelpmaaktez:.3haardebuut.Kennelijk
ged.achti-g aan het ,tnoblesse obligei' (adeld.om verplicht)
["Oroeg ;iJ zíclt zoaf s het een I(oedarn betaamt. Bescheiden
Ër, 

"yrptthiek 
, Z1,i v,ras snef , f el e' hecf t al een machtig

schot. Uiteraard mist zi7 nog het tactisch inzicht en

spelroutine, maar we zijn toch zó aI hardstikke blij met

haar. En of ze nu maar trouvÍ op d.e trainingsa-vonden wil
verschijnen en een prettige vriendin vril blijven '

Het handbalseizoen 1959/r60 is voor ons dus op zond.ag

20 september begonnen' vanaf d'eze clatum v'rordt er dus weer
met vo1le ernst gespeeld en vormt de t.rai-ning weer een

hoogste belangrijk ond'erd-ee1 in ons clubleven'
over a:-e training moetèn we toch nog wel effies wat zeg-

8en
Allereerst is er dan de voor ons zéét beLangri-jke wij-

z].gl]'ng in d"e persoon van d.e trainer Gedurenile een aantal
jaien heeft dà ons a1ler bekende en populaire heer Smit
àeze training gelei-d op een prettige en enthousiaste vrij-
ze. De heer Snit heeft ged"aan wat in zijn vermogen lag om

ons hi.nd.balteam op het peil te brengen waarop het nu 1igt.
rs Zond.ags bezocht hij'trou'rv onze ,.vedstrijd,en en contro-
Ieerd.e of zijn trainingsmethode practisch nut afrvierp. Ï/e

mogen gerust stellen, d.at het spelpeil onder ziin bezie-
lenae leiding vooruit is gegaan" Desondanks bestaat er
i-mmer verschil tussen goed, beter en best" De heer smit is
geen specifiek handbaltrainer en beheerst derhalve d-e uit-
[""prol"n baltechnlek in mindere mate, dan van een man met

een grond.ige opleiding in d.it onderd.eel terecht mag worden
verwàcht, Zulk een man meent het Bestuur van orrze "Hazen-
kamptt dan gevonden te hebben in d.e persoon van de 2Z'jati-
ge ïreer f.S" Hoekstra. Eerst sedert zeer korte tijd werd

àoor het Hoofdbestuur besloten d.e heer Hoekstra, op grond

; 10 -



Sígarenmagaziirt

J. R. rc, Offeren

Wolfkuilseweg 155

Telefoon 25123

*

Het best gesorteerde sigarenmagazijn

van Nijmegen West

A. STOLK & ZN.

LOODGIETERS- en

ELECTRISCH BEDRI.,F

I

I

I

.l

Tooropstraaf 213
Teleíoon 26315
Nijmegen

50 jaar Kwaliteitskleding

HET COSTUUM VAN
WERELDKLASSE

LEIJGRAA
DAMES- EN HERENCONFECTIE
Burchtstraat 60 - 71, Telefoon 22323 - 26765

HERTOGSTRAAT 31

TELEFOON 20528
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JEUGDSPAARWET
1958

DOE MEE
aan deze aantrekkeliiké jeugdspaarregeling

Spaarbankr ené 
- 

3Y4%

Rijkspremie í O,od

lnlichtingen bij alle kantoren van

,,9u Spoorbqnb te nli^eqen"
0pgericht I 850

Hoo{dkantoor: Mariënburg ó7

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

oude Molenweg 242 en Markt 3 te Wychen.

"mm'mm'mE

O{ U nu een servies oÍ cassette zoekt

oÍ een klein cadeautie, U slaagt zeker

in de

llq rn e e q s e Kr,tn stln an cl el

Wed. J. A. MULDER

van Broeckhuysenstraat 48
t.o, Postkantoor

TeleÍoon 247 64

Voor prima

vlees en vleeswaren

Fa. EEKHOFF

Smetiusstraat í 5

Teleíoon 26521



van'diens antecedenten, voorlopig te engageren yoor hetgeven van ond.crricht in gymnastiek en rrànàtai- "r, tu u"-
noemen tot Hoof dleider , lvaarmee dan tevens d e e ez:§ te
stap is .gezet tot het vormen van de zo z?er gewenstp

Deze gang van zaken impliceerde, d.at we de heer Smit
als trainer hebben moeten miss en " riie vinden dat spi j tig
lrant vre w..is!q4.wat -rrte aan:de heer Smit ha«id.en en moeten
dat van dr"- 'heer Hoekstra nog.-roaar afwachten. IIe.t is d.an
ook slechts het vcrtroulven in het beleid yan onze
Hoof d"b-estuurd,e ren, da,t ons me-t de ze plaatsverva.nging
kan verzoenen. lrie r,'etenr, aal di+-+estuur kennis, araàgt
van de plaats, d.ie ons team i-n het r\ederlands Flandbal
Verbond inneemt en het derhalve d.a.n ook ten vol_le ver-
antwoord, ach.t onze afdeling een leider te geven,van wie
reclerli jkerwi j ze mag lvord.en verv;acht, dat deze in staat
zal zijn de technische vorming van..ons team te. vervof'_

Dat deze, voor ons zo belangrijke wijziging in ons
handballeven, zo abru.ot tot stand. moest komen, is gele-
gen in het simpele f eit, d,at er eedvoud.ig geen gelegen-
heid" meer 1.'as om onze fed.en er op voor te bereiclen. De-
ze aangelegenheid heeft, zoals gezegd, zisn beslag ge-
kregen in 1Q dagen tijds. Temidden van vacanti.es en
d.erhalve van traditionele afviezigheid, le heer Smit is
overigens onmid.d elli jk door het Bestuu-r van d.e beruecg-
red.enen tot. dit i:-csluít in kennis gesteld.

En zo zitten vre d-an te ki jken. Naar u,ijnheer Smit,
d,ie weg ging en naar mijnheer Hoekstra, die kwam. Le
roi est mort, vive Ie roi: crest La vie! i{e zeggen niet
stomv.reg; dag, mi jnheer Smit, maar ï/e nemen hier-afscheid
van hem op de rui jze, die hi j heef t verdiend.: harteli jk
en met een héél stevige handd.ruk" Hardstikk-e bed.ani<t,
mijnheer Smit, voor hetgeen U voor ons team allemaal_
hebt v,iill-en doen. U d:eed. het beslis t niet al-lecn maar
uit pure plichtsbetrachting, maar lJ deed het alLemaal
spontaan en met inzet van lIw gehele persoonli jkheid.lffi j
zullen ons Uw naam immer met genoegen herinneren en ho-
pen U toch nog heel vaak langs "het lijntje'r te mogen
zterr, Het ga U in de toekomst zéér i,reL!

Tot mijnheer Hoekstra zeggen rve: welkom, als nieuwe
trainer. 'r.r/e zu]Len proberen makke schaapjens te ziSn;

11



Ieidt ons echter met vaste hand- en maak, dat we

kunnen zijn op onze prestaties als mens en als
De eerste kennismaking op d"ie eerste september,
vrel meegeval-Ien; ïIe Yraren bék-af en voelden ons
zi-erig op d.e kooP toe.
Houwe zo; mijnheer iloekstral

Handbalnrogramma Distr.kl. 2B

trots
speels ter .
is best
nog pIe-

frejo.

{ okt.
11 okt.
1 B okt.
8 nov"

1! nov.
2) nov.

Thor .'1t

udi

De Hazenkamp - U.I.K"
De Hazenkamp - \YesePe

- De HazenkamP
- De Hazenkamp

1{.OO uur
14.O0 uur

14.00 uurDe Hazenkamp - Microts
Z.A,"C De }lazenkamP

G'í MNAST IE K

De Tram'Poline: s'oringers

le lessen met d.e trampoline zijn inmid.dels begonnen en

worden gehoud,en Ís maandagsavonds in het centraal Gebour,v.

Voor degenen, d.ie nog niet voldoende op de hoogte zijn van
de gang van zaken, word.t onder de aandacht gebrachtrdat de

contributie voor het lid.maa.tschap van de tr:ampoline-afd-e-
lirg yr.Sk"l-Llkg* op.*Èu- 1"" *9.9L .r'rord§n betgald . De contribu-
tie bed-raagt:

12 tf ,m 1\ iaar
15 t,lm 1'l Taar
18 jaar en oud.er

[Iet lesrooster lui-dt:
' 6 -luur

7-Buur
B-!uur
! -10 uur

J0 cent per week
40 ri rt rt

50 tr rr rr

12 t/n 1\ laar
15 t/n 1'l Taar
18 tfn 20 jaar
21 jaar en oud.er.
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adres voor

Verpakte Geneesmiddelen

Verband en Toiletartikelen

Eau de Cologne, ParÍumeriën

Borstelwerk en VerÍwaren

Drogisterii W. Brinkhuis
DE DROGISÍ VAN NIJMEGEN.WESI

Voorstadslaan 250 (t/o Tuinbouwschool)

TeleÍoon 217 69

BELT, WIJ BEZORGEN I

Spiegeltje, spiegeltje

aan de »and

Hoe »ordt mijn uoning
't gezelligste oan ket land?

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

die U past.

Woninginrichting rrHet Binnenhuis"

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

ASSURANTIEKANTOOR

J. A. de Hartog
Schependomlaan 3

Nilmegen

Teleíoon K 8800-24ó00

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

W. KAREL
Smetiusstraat 4
Telefoon 26486
Nilmegen

J AWA

B. S.A.

D. K.W.

VESPA

J AWA

LA BOHÈME

motorrijwielen

II scooters
I
l
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,rFasto" geisers voor alle gassoorten,

kranen voor sanitaire installaties,

bedieningskranen voor gastoestellen.

Gasdrukregelaars.

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

NIJMEGEN, Postbus 43

n.Y. AannemersbedriiÍ

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

PONTANUSSTRAAÏ 24 -26 -28
NIJMEGEN
TELEFOON 25695 - 23030
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I-I CNKBAL

. Af leree::st vestígen vrij de aandacht op het volgende,
De K"N.lI .8" is er in geslaagd. een amerikaanse honkbal-
trainer naar 1\ie.i-erland te laten-Lorffir man-, aie-6ert
groot d-neI van zijn leven gevrerht heeft als trainer bij
athletiek, footbal1, basketball en basebal1. Honkbel-
teams, die hij getrai-nd. heeft, zijn met sprongen voor-
uit gegaan. Zijn verd.iensten kunnen hier niet allemaal
o pge s omci r,ro rd en .

Deze trainer komt ook naar irtijmegen en d.e I("I{.H.B.
heeft riDe ilazenkamp" opgedragen een en ander te regelerr.
Hier volgen de bi jzond.erhed-en: Gf enn Abe i'[artin geef t
instructie aan coaches en honkba.flers op ons terrein en
in cle zaal. Cp B oktober a..s. - d"it is op ecn donder-
dag - des middag van 4-6 uur op het terrein en des
avond,s om B uur tn zaal I van het Centraal Gebouwrvv'aar-
bl j ool< enkef c i :s tructief ilms zullen virorclen vertoond...r!ij doen een ciringend bcroep op onzc leden deze
iraining - natuurlijk in sportcostuum - te bezoeken.
Zorg, d.at je er bij bent en laat d-e moeite niet voor
niets gevreest zi1n,

En d.an kunnen wij tevens nog mecledelen, dat d-e honk-
balsluitingsavond weo.erom zal r.,1aats vind.en'in de Gof-
fertboerd"erij en vrel op zatgr<leg_rZL__qktqber om §.J0_.u.
(Itet beruchte nijmeegs kwartiertje is dus uitgegroeid
tot een half uur, cloet er Um voordeel meel ! !)

,-i"'l zorgen ervoor, dat er gezellig gedanst kan wor-
den en er enkele aardige attracties ziin. Als cle led.en
nu ool< allemaal op d,e proppen komen, zullen wij het
honkbalseizoen d.averend. kunnen besluiten in het bijzijn
van begunstigers en supporters van onze afd-e1ing"

\iYi j zouden het prettig vind.en als ook de .besturen
van de and,ere afd.elingen deze avond. ',villen bijwonen.Het
is vrel goed, dat we elkand.er van ti- jd, tot ti jd e ens Ín
een vergadering ontmoetcn, maar onder het genot van een
of and.er aangeïlae,tn d.rankje in e'en gezellige sfeer, leren
we elkaar a1s Hazenkampled.en beter kennen d"an op een
ple chts tatige led.envergadering,

Tenslotte moeten lïe onze leden nog onze verontschul-
47
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d.iging aanbieden voor het feit, d.at een van de hoogtepun
ten vàn het seizoen, namelijk de wed-strijd" 'rgudrr tegen

'rJong'r dit jaar geen doorgang kon vinden, omdat ons ter-
rein nÍet beschikbaar rvas wegens een voetbalwed-stri jd-.Het
is namelijk zo, datrrons" terrein ook verhuurd is aan een
plaatselijke voetbalvereniging en er werd bij de aanvang
van d.c voetbafcompetitie een fout of vergissing begaan,
vÍaarvan onze honkbalafdeling de dupe werd'

om dergelijke onaangename ervaringen in d.e toekomst te
vermijden, za1 ons voortaan een schriftelijke regeling
ter hànd. wordcn ge ste1d., zod.at i,vij Can steeds op de hoog-
te zijn van het beschikbaar ztin van het terrein. v'iii ho-
p". o, vertrouwen d.an ook, dat in het volgend seizoen cle

lrad.itionele wcdstrijd. gud.-Jong zonaler cnigc stagnatie
op ons terrein kan worden gespeeld"

En nu nog even een geheugensteuntje:

donderdag 8 oktober honkbaltraining en instructi-e
met fil-m;

zaterd.ag 2[ oktober HAI,F NEGEIT sluitingsavond in de
Goffertboerderi j .

C.A.B"

De langd-urige zomèrse temperatuur is er veÏ.moed.elÍ jk
oorzaak van, dat verscheidene leden er tot heden van ivor-
den -,,,reerhoud.en om rraan de slagt' te gaan.

Practisch aIleen d.e spelers, die aan de competitie],ved--
strijd.en zul1en deelnemen, verschijnen trOur,,r op dc oefen-
,,rorrà", en 'ilre zijn d.an ook zeer benieut"'d, wat voor resul--
taten er uit d.e bus zullen komen.

In het vorige nummer kond.en we niet vermel-d.en op welke
dag we spelen, d.aar er juist sprake van'Í"r/as, d-at we op

een andere avond zouden oefenen. Dat ís nu inmid.dels be-
ken.d en voortaan spelen Iïe op d.onderdagavond in de "Kei--
zer Karel School'r aan d-e Gerard ldood"tstraat. Aanvang half
acht.

zij die eens een kÍj.kje willen komen nemen, verzoeken
oo" *"i""n bij de aanvang te komen, omdat de schooldeur di-
rect bij de aanvang op slot gaat en de bel vrijwel niet

- 14 -



19 hsrsrr. is in d.e speel zaal .

Zoals vre vorige keer reeds mededeel-den hebben r/e. ons
nu aangesloten bij d.e Ned. fafeltennis tsond. fn het vo1-
gende nuÍ]mer hopen we het competiti-eprogramma te vermel--'

d'en ' G.1i'j " Kf em.

,i.

Het jaarlijks voetbaltournooi om "De Hazenkamp Pul"
behoort lqeer tot het verled,en. Over het algemeen hadden
de wedstrijden een spannend doch sportief verlooprvoor-
aI op de laatste d.ag hebben de winnaars van de voorron-
d-e elkaar practisch niets toegegeven, hetgeen we1 blijkt
uit d.e uitslagen:
Or. Blauvr-NEC-vet-
Sparta -Dodevraard
Sparta -0r.Bfauw
NDT -DodewaarC

0- 1 Dod.ewaard-0r. Blau',r' 0-0
0-0 NDT . -0r. Blaur,' O-O
1-0 NEC-vet. -SParta 1-1
o-2 NDt -Spartà 0-0
O-O NEC-vet. -Dod.evraard- 0-0

Dode-,;., 2.Sparta, J.NEC-vet. (Sparta,
eind.igde, lverd- 2e na het nemen van

NEC-vet. -NDT
Eindresult. : 1 ,

d"at gelijk met NEC

strafschoppen).
De prijsuitreiking werd verrÍcht door de voorzitter

v.h. HÉ, d-frr.J.v'd-. Plas, die met d-e secr. dhr.H.Krol bij
d.e wed-strijd-en aan;tezig r,vasralsmede de redakteur van ons

maandblad" Inmid"d.els is op 12 sept. d-e comp. weer begon-
nen en heef t het eerste elf tal tlvee r,redstri- jd"en gespeeld
d.ie beide verloren werd-en, nI. Iiazenk" I-Quick-vet. 0-1
en Hazenk.I-Sparta I 1-5. r.rp 26 sept " 'r,verd-en gespeeld
Hazenk I-PGEII en Hazenk.I]-NEC VI. ne uitslagen van de-
ze weöstrijd-en worden in het volgende nummer vermelrl .

B"A' Tomas'

NASCHR IFT V/.N DE RED,'.Kï IE

Aan bovenstaande bijdrage van onze voetbal-secnetaris willen we - of men hei

prettig vindt of niet - enkele woorden toevoegen. Het moet ons nl. van het hant,

dat het voor ons allen vriencJ Tomas, die zich lettenlijk het vuun uit de sloffen

heeft gelopen voor de onganisatie van het voetbaltournooi, dat hi,i practisch alleen

inèlkaar heeft gezet, wel een zeer bittere gewaarwording is geweest' dat er in

onze vereniging geen belangstel I ing voon bestond. Zelfs onze eigen voetbal lers,dii:

in de voori^onde waren uitgeschakeld, geloofdcn het verden wel en toonden voon de

eindwedstrijden niet dc minste belangstelling' Tegenover onze gasten was dat nu

niet bepaald hoffelijk. En tegenover Tomas was het een groot gcbrek aan waardering

- lJ -



ygor al hetgeen hij in de afgelopen weken

stel len, dat hij voor dit tournooi bergen

gaarne opcrr I ijk lru I de bncngen !

heefi georesieerd' Want laten we even vast-

wer^k heeft venzet, waanvoon we hem dan ook

Ha

WANDELEN

1 )e . Airborne-mars te- :Qoste.rbeek

Op zatercia,g 12 september vertrokken 1ve met een i\-ta!
feaàà, verdeelcl in egrgroÉp junioren en een Srocp adspi-
ranten en Senioren, naar Oos.terbeek om daar dee] te nemen

aan d,e a.]om bekende Airborne*mars, gearganiseerd door PSV

,Renkum*, re s:l . -op d.e 15 en 21. km"

, On ongevecr ha.i,^ drie start.ten ';ri j, ons aansluit€'ndbi j
een lange rj-i Y,randelaars.

, ]le, hót defilé voor de autoriteiten werd.en d.e parcoursen
gesplÍtst en moesterL.or)ze beicle deelr:Lemende gqoepen af zon-
óuriijk yerd-er. De weergod-en 1.,ra.f.en ons zeet: gunstrg gezind
en toàgelachen door d.e stralenO.e zon liepen vrij rloor de

fraaie omgeving van oosterbeek en lenkun- door een..streek,
v/aar vi;fiien j"r"r, geleden de Eerste Bribse Luchtlandipgs-
di-visi.e-haar..zïfaïe striid. voerde voor de bevr:i jd-ing.van ons

land "

NaeenprettigetclchtkvramenVle'ínprimastemmingOoster-
beek weer binnen e ,í{aar een enthousiaste burgeri j C'e r"'rand'e-

laa.rs on-tving
, Ook onze 3unioren hebben d-eze vrij vermoeiend"e mars zon-

,der de minste rnoeÍte volbracht. Bravo!
R. P.

Ilet d-uizendste
gaan van ons b1àd'vernamen'"Ïfe va]1

de l-aatste lïeken een strPom van
aangerneld. "

d.ichter bij het gestelde doeltdur-
stoot j e en \i,Ie zi jn cr ! !

-1'6-

Jui.st voor het ter Perse
orrze administrateur, dat
nieut'e l-cdcn zich heeft
l',e komcn hoe langer hoe
zend leden. llog even een
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truus wals.

wals'
Í?to derme wo nímgínríehtíng

graa{seweg 45 nijmegen tel.23900

ploegstoííen

pas-toe meubelen

zweedse siring vrandrekken

deense lampen

Sportu rienden,

U bli;ft krachtig en vitaal,

Door ro"trk van ,,VtrAAS en WAAL"

Verlangt dou.o- altryd producten van d"z"
mode.ne melkinrichting.

GraaÍseweE í 83 - HatertseveldweE 32 - Niimegen - Tet. 25OO5



la. B. Heuzeveldt

lChemisch reinigen

I Verven
O lTriploneren

GRAAFSEWEG 217
TeleÍoon 21740

WINKEL:
MARIENBURGSESIRAAT 1ó
feleloon 22634

de

EXPORT
WASMACHINES f II9,-

LÀNGZÀAMWÀSSERS
Íret oliebad en veilige wasbeweger

(Miele systeeol I 219155

STOFZUIGERS f 89,50

Volledigc fabricksgarantic
el servicc

STOLK ZONEN
Telefoon!26315

ELECTRO INSTALLATIE BUREAU

G, 
'. 

ÏRAASÏ
KRAYENHOFFLAAN 4ó

NIJMEGEN

TELEFOON 22OO4

aanleg en onderhoud van

electrische
Licht-
Kracht- en
V erwarmEnEsinstallaties

Levering van alle

electr. aPParaten en

verlichtinE

Vraagt inlichtingen
voor bezoek aan f OON'ZA'A'L

Voor ied're lgramoÍoonplaatstar

naar rrRecord Bar"

maar ook voor:

platenrPelers, accordeons,

btoktluiten, mondharmonica's,

barmeubels, Platenrekken,
mappèn oÍ ordners €n=. enz.

naar

NARDI'S ZONNENBERG
OUDE HESELAAN 272
TELEFOON 24344
NIJMEGEN


