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NA EE}T JAAR, ".
l,[et dít nummer beginnen we aan d.e tvreed,e jaargang van

rrDe Hazenkamperr'"
Hoewef we met een grote dosis optimisme behept zí7n,

wilfen víe nu - na een jaar cle hoofd.redaktie van ons blad
te hebben gerroerd. - toch we1 openhartlg bekennen, dat r,re

ons helemaal niet zo lekker voeld"enr nad.at rre '?De Hazen-
i€.mp,eril ten cloop had-d.en gehouden"

'Z,eker, twaalf maanden geled"en ging er als het ware rn
storm van enthousiasme door de Hazenkamp-geled.erenrtoen
op d.e 1 e november - terwijl vrijwel niemand- van tevoren
er iets van afnist - ons nieune clubblad verscheen. In
allerlei toonaard.en r,verd toen de lof van I'De Hazenkarnperrr
bezongen, zelf s d-e burgerli jke en d"e kerkeli jke Pers, t.
lr. het l{ijmeegs Dagb}ad., Het Vrije Volk en het Hervormd,
liieekbl-ac1 , schreven er waard,erend-e artj-kelen over.

Maar juist clat enthousiasme en d,ie waardering, waaï-
door rve ons - eerlijk gezegd- - natuurlijk we1 gestreeld
voeld-en (aat mag U gerust weten, want dat is een mense-
lijke eigenschai-",) was oorzaak, dat we ons toch ook met
zotg afvroegen, of d-e verwachtingen niet veel te hoog ge-
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spannen waren en of we wel in staat zoud-en zijn om het
iedere maand. vol te houd.en

fmmers, J-ed,ereen, d.ie wel eens Íets te maken heef t
gehad,. met het uitgeven van een c1ubblad., weet welk een
vaak'ïopeloze taak het is "om aan kopij te komen,,.Daaz"
hebben'hee1 yiat red-akteuren comple,te nachtmerries va,rr .'.

gekregenr,'.Er is ze1Íè -een vèrhaal- van een' clubbladre-
d.akt'é_ur', d.ie op zekere dag niet. meer precies wistr,hoe :

hi j,,hu 'eigenli jk heette, omd.at hi j al-srnaar stukj:es on- '

d.er alle mogelijke namen schreef om zitrn blad" toch maar
"\,ol- te krijgenrr"

Er zijn ettelijke" vo1 enthousiasme opgezette,club-
bladen, d-1e vóór d.e geboorte. af gedoemd, v,/aïen om een
snelle d.ood te sterven d.oor gebrek aan vaste ned.evrer-
ke -'s "

En dÍt nu is juist het gr.ote wonder van i,De Hazen-
kamper" gevrord"en, dat wij ged"urend.e d.e gehele jaargang
iedere maand. tot over de oren in de kopij zatenl zod"aL
vrij in de gelegenheid. waren om st,eeds weer opnieuw een
voor onze leden lezensuraardig blad, te doen versbhi_jnen.

Velen vi-nd.en hierin aanleid.ing ore Uw hoofdredakteur
te beschourlren al-s een soort wond"e.rmens, die het íeilere
maand, ïíeer k-laarspeelt om "De Hazenkarrper" uit de grond
te stampen.

Laten r,re het hier bij de aanvang rran onze tweede
Jaargang eens d.uid.e1i jk zeggen: er: worct helemaal- niets
uit d-e grond, gestampt, om d.e d.ood-eenvoud.ige reclen, dat
er nie'bs te stampen va1t. r,i;e hebben nameli jk het voor-
recht verzekerd- te ztjn varL een vaste staf van zeer en-
thous_i?s te en lle€qw.rjdq _Íie_d€_l'r-e. jEgrg, d ie prompt-6f,-G
21e van "ttn" ,rrrldf-.il:l:-ffi"g'"" 1""eren. Deze troul*e

m e d. e u g r k e r s _? 1j n_]re_!*_{gli1}grc 
" 

t :Igg{gg_9"- _tIeZS " f ", o q" "-
lgst. Zonder hen zou öns blad gèen enkele levensvatbaar-
heid hebben"

Het is d.an ook met grote danl<baarheÍd- aan al onze me-
d.everkers, d.at we hiervan openlijk geryqg maken. En het
prettige hierbij is weli dat u,e aan heÍ begÍn van d.eze
tweede jaargang niet behoeven te schrijven, dat r,ve hopen
dat d.e mede- en samenl,erking even aangenaam za7 zijn a1s
in het afgelopen iaar u want @.
En op d.eze vaste basis gaanrmedelrerkers en hoofd.red"ak-
teur met frisse moed Í,ïeer vrolijk verd.er in het vaste
vertrour,ren, d.at d.it, ons eigen-9te b1ad", zoals -b're jo het
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in zijn bijdrage zo
die I'De Hazenkamprr

november 1959"

uitdrukt, de band is en blUft

II. Hoekstra.

aarcl ig
bind t -

orlze l3F Ay
'rilillilll,,iti,ilt,l||-W

4e.
t = Ve,lóc)U cte r-cl.r g

Hij is nu dus een jaar oud,, onze l?Hazenkamperrl!
Maar in tegenstelling tot normale babyrs is d.eze wef

fiks uit d-e kluiten .lerrassen en zeer zeker te beschou-
wen als een al-s volv'rassen gevrord.en maand.bl_ad.. Een onmis-
baar 1id. van de Iiazenkampfamilie

En zelfs regelmatige bijd"ragen van d-e Ieden",. Hoe
bestaat rt!!

Toch moet ons nog i-ets van het hart. ïiriaarom me1d,t
men niet veel regefmatiger aan de Hoofd.redakteur (Sl;fe-
veld.singeL 44) bel-angrijke gebeurteni.ssen? Een familie-
rubriek zou ioch zeker op zijn plaats zijn in ons bLad.
l,rle horen zo vaak toevallig iets over hurireli jken, geboor-
ten, enz" , errz" I,ilaar ook d.aarÍn stelt rrDe Hazenkampfi be-
lang en d-it versterkt onze bel-angstelling voor elkàar.

Van harte gefeliciteerd, "Hazenkamperr', en nog heel
veel- jaren in goed.e gezondheid., hoor!

H.J" Krol
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Is het verantvroord. d.e tu,eed.e jaargang van rile Hazen-
ke.mper'i te beginnen?

Ja, Iiazenkampers, denken j,;11ie d.aar niet te licht
oveï. Deze uitgave kost minstens y'2.000r-- per jaar,
r,lraarvan natuurlijk een ged"eelte geclekt wordt d.oor d.e ao-
v-rtentiese maar verder staan daar geen inkomsten tegen
over, omdat ons blad. gr"aiis onder de ledeir verspreid.
word.t. In vroeger jaren betaalcl-e rnen voor het toenmali-
ge clubblad:f 0r55 per kralfjaar of 10 cent per exemplaar.
Toc;h hebben lve gemeend voort te moeten g:aan. Immersrt'Ie
iiazenkan:peril is een ba;id iussen d.e led-en onderling -',ee4
gj d {gL_qq__b e-t_ 11._e_v-g_e. 1 rg3__s qenh e_I*!LiL q.1d !e* !_9_v 9I9-9_tsg, ' -;
zoa.ls de redaktie het in de trnreede jaargang 1)J/, van ]ne)c
oude clubblad ui-td-ru-k*,e.

Bij een vereniging a1s "De Hazenl<ampi' met zo oi'Lgeveer
dui zend Ied en (qrS-lfe-rrg!_bS!_4"-1 ?eLqe_!§.*_1-1p1_?qq: : r ) is
het moeíIij k om met zoveel ond.eraí. delingen e en band te
vormen. 'Ier bevordering d.aarvan nam het hoofd,bestuur vo-
rig jaar het besluit ldeer een c1ubblad uit te geven en
bovend.íen vrrerden d.e maand.elijkse contactavonden in het
Ieven geroepen.

De cont,acLavonden v,rorden gehoud"en in het Centraal- Ge-
bouw vlraar ,rve ons al- direkt ïreer thuis voelcien. Geze1lÍg
or.:.der ons: eeri wedstrijd.je, een praatje en een d-ansje,
mogelijk gemaakt d,ank zij d-e zeer gey,/aardeerd,e meder,ver-
king van d"e heer Van de Tempel. anze hartelijke dank
d-aarvoor I

Zolang ïÍe nog geen clubhuis hebben (is Ae cornmi-ssi,e
al gestart?) vrord-en d.it d.e avonden, lyaarop de leden van
d"e verschrllende onderafdelingen elkaar l-eren kennen.

Deze rveek las ik nog eens het eerste nurnmer van d.e

tweede jaargang 1914. .rat een aktiviteiten! In maart was
het zomeïprogramma aI voor efkaar: fietstochten, kersen-



fulf, kamperen, ontmoeting met de A.L{.V.J., conversatie-
avonden, jeugd.d,iensten, zomeruitstapje met de jongeren,
buitenl-and.se. reizen , enz

Het blad 'iDe Hazenkamp" mocht er in d.ie tijd. ook zijn
gedrukt op mooi papier, verlucht met allerlei fotors.

Ze ded.en het maar best, die nensen van vijf en twin-
tiS jaar geleden"

lltaar laten we voorà1 niet vergeten, d.at de jeugd. van
tegenwoordig, na vrereld,oorlog nummero twee, i-n geheel
and"erè soclàle omstandigheden verkeert"

\Te kunnen respekt hebben voor de mensen, d.ie toen I'De

Hazenkamp" hebben geleid.2 friaar we moeten niet proberen
het op dezeffde inanler te doen, want d.aarvoor is de we-
reld te veel verand"erd..

À11een wat niet is verand.erd., is het geloof , dat d,e

Hazenkampgeest all-et,, maaï' gezond- en sterk kan blijven
af s d.eze gevoed v,iordt uit het Evangelie van Jezus Chris-
tus.

J. v.d. Plas.

van lret f
a

11

-re
o o,

hmptesf uur.

VY

De afd.eling }lonkbal gaat deze wÍnter deelnemen aan de
zaalhandbalcompetÍtie " Goed. zo ! ':;at zullen de honkballers
komende zomer fit ztJn.

Ons lid Gerard Francissen komt tegenwoord-ig uit in
het eerste eIftal van Itl.i"C. Die voetbalafd-eling van ons
schijnt ze dus we1 prima op te leiden! Laten vre hopen,
dat Gerard. toch voor ons honkbalteam kan blijven pitchen.

De sportkeuring is thans serieus ter hand genomen.Ver-
schillend.e groepen zíin intussen gekeurd. Zii d'ie nog
niet aan d,e beurt zijn ger,veest, krijgen binnenkort een
oproep.

De contact-avend.en d.raaien weer" l,et op d-e med"ed-e1in-
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gen eld.ers in dit blad. Kom. eens kijken, het is er erggezellig en het versterkt d.e ond.erlinge band in de ver-
eniging

Br zLjn nog 1ed.en, d_ie
vergadering in mei om hun
l-id.maatscliap in ontvangst
afgehaald. bÍj mevrourrr Van

ni-et aanwezig waren o"o d.e Jaar-jubileumspeldje voor langjarig
tè nemen, Deze kunnen vrord,en
Geel, Hindestraat /1.2

FI.J. I(ro1
secretaris.

v/\ hl D l= A D lY I rrl tsr{? §-t I E

In dit nllrnmer rvordt door mij al een grote ruimte in
beslag genomen met cle opgave veit e en aantal- nieul,re 1ed.en,
wat op ztchzelf zeer verheàgencl ís.

Gaarne wi1 ik echter nog een beperkte ruimte benutten
voor enige administratieve med-ed_elingen.

Natuurli jk nog eens het dringend. ve:zo-_ek __aan_ de giro-
betalers om toch in de esI§_t_e_mqglÈ.rgrt_S-Lk:_kqartAe! te
storten. Voorts nog een vriendelljle verzoek om de ia?r-
1i jkse verplichte i(.i\i. G"V" -contributie geli jk te voldoen
Tf Z;O.roó, 16 Taar en oud.er en JO cent voor l-ed en tfm.\15 Taar). Vogr_]252l"as dit alleen verplicht voor het
tweede lELlfiqar, namelÍjk J' 1,2J of 1J cent. VVIE GIREER-
DE DIT NOG NIET ? ? ?

De kv'ritantÍes voor het vierde kv,rartaal zijn inmid.d.els
de deur uit, zodat U er rekening mee kunt houden, d.at U
onze inkasseerd,er binnenkort kunt verwachten.

Hieronder volgen d-e rramen van nieuw ingeschreven 1e-
d.en vanaf 21 september t_gt eq. met 19 oFtober 1959 met
daarachter vermeld. dè l-esuren;
Hierdoor leert men el-kaar beter kennen.
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GYIII\]AST I EK

[@E§-rluglLurcd-)
ffievr. T. Achte rkamp

J. dc Baat

- D. Bri an

- J. Dek kers
- J. Hci demann

- IJ.iicimans

- L. Krul

lilej . li1. Vrburg
l,1evr. D. dc Vri j
11IREl\J

r [I[era
F. v. d. Co rp ut
G. C. Spcel penn i ng

R. v.0tterl oo do 5-0
W.Spierings do 6-i
J.1,1. Tol k wo 3-4
JUNr 0RESLEDEÍ\] (iflEt SJtS HBS)

trtfi§irS--_-
e['F. [e.*s en vrij 5-O

K. Hermsen i dem

Kl.Hulstein vril 6-7

Chr. Lange raar í dem

Th. Poos i dem

(tmtrnstn,lir)

0l ó-y

ma B.'15-9.15

i clem

i dcm

i dem

di B-9

ma B.-15-9.15

do B-9

di B-g

do 9-10

di 7-B

do 9-1n

r'ro 6-7

di 0-7

t,to /i-5

idcm

uo 3-4'

i ci cni

lllGn

'io 6-7

ma i.1 5-8.1 5

di 5-6

ma 7-B

ci B-9

r'io 6-7

ma 7-B

uo 6-7

ma 7-8
IIla / -ti
i dem

uo 3-4
wo 4-5

do 5-6

rvo 3-4

uo 3-4

do 5-6

JUlJil ORE SLEDEI] ( HAZtilKl iriPZÀAL j

rïËisiES---

JUIII ORESLIDIi'J

mEisiE§----
D.Mi-dcrs
R.Alicijn
ll1. Boekhoorn

Jac. Boone

A. Bruys

S.Hciman

K. Huys

J. Kampman

Yv. Lange

.1. v.0. t(Gt.JLl

L.JCntevlng
lv. Schnitzl cr
A.ilillems

wo B-9

wo 6-7

ma 6-7

do 5-6

wo 6-7

wo B-9

ma 7-B

do 5-6

do 0-7

do 5-6

wo 6-7

idem

vro 7 -B

do 5-6

di 6-i
do 6-7

H. Bak ke r
ll. Bol dm
H. de Gooyert

G.Hcllinga
R. Hendri kscn

J. Hi I gers

l. v. d. HooÍ

E. Hol tzhui ser
Th. Hoog st rat cn

A. Kamphu i s
E. Koedam

R.ltlenkhorst
l,i.Ophui zen

Fr.Pluim
ii. Pors

N . Remm erde

Sj. Remmerde

t. v. Stokkum

lil. Tol k

i}i, Vogel zang

JOt\JGENS

H.D'öËii seur
A.de Graaf
H. Hel I inga
6. Hol tman

i;l. v. d. iïol 1 en be ng

JONGEl\i S

[Ià[[§oonc
Johnny Zigenhorn
TAFEL TEl!lÍ I S

iÀlIË-í---
A'.Eiispcnnins
B. Brasp en n i n-o

HTREl1i

D'lBísrsema

ÏRAIIIPOL I NT

i[[i0nES--
J.gili1
ll1. Dti hnf ort
B. Lakenberg

J. v. d. Pl as

lI.v.d.Plas
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H. Schut

ï,t.v.d.Sloot
ii. 'ir nK

SEI]IORES

elóett or*er
J. Sanders

De administrateur"
À. van l:Jest rcenen.

AIY Cle *u'^$r,r*u" 'lrueolu§

§
§

§

öo*,HO

e[§

ruimte juist aan d-e winterslaap beginnen, toen het ver-
heugend_ó bericht ky,,amr C.at door bemicld.eli-ng van d.e heer
verhallen d.e sporthal kon rrorden ingehuurcl voor de bad--

mintonafd.eling vanitDe Hazenkamp", nI ' des vrijd-ags-
avonds van half acht tot half elf

ïn all-erij1 werd- d-it prettige bericht aan. orrze leden
per stencil bekencl gemaakt, zod'at op de eerste avond -
vrijd.agpoktoberl!!p-d.ooreenvijftientalfed.enacte
ae iréience werd. gegeven. Daar we echter verplicht zijn
om met veertig led.en te spelen, wil1en v"e financiëel
verantvroord- zijn, zouden ire er g.aag op aan willen d.rin-
genr d-at d.egenen die bericht van ons kregenr ler omgaan-

à" ur"r, laten rïeten of z,_j wel of niet tvillen d'eeLnemen.

Deze vraag geld,t alleen diegene, die nog niets van zich
liet horen"
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De badmintoncontrillutie bedra"agt voor een half jaar
,f 10r-- (ineens te voldoen) en daarnaa.st voor het ba-
sislidmaatschap ;' 5r--. De basiscontributie kan men zo-
,;,,e1 per giro betal-en als aan d.e inkasseerder.Het giro-
nummer van "De llazenkamp" is 9.0. 1 . 1 "7 "2.

Eenieder, d.ie komt'spe1en, word.t lngedeeld bi j een
groep, zoveel mogeli jk bi j d.e groep, v.raarin men het
laatst gespeelCL heeft. Ied.ere groeil heeft haar elgen
bus met plastic erl veren shuttles, d.ie peï avond word.en
uitg+reikt" Cok kan elke groetr haar eÍgen spel ind.elerr.

l'i j, hopen, dat degenen, clie nog in gebreke bl-even op
het toegezonder, stencil te antluoorclerr, zich a-lsnog van
hun rrlj-cht z:ul.t.en kr,rijten. Tot nt'. toe zijn er ongeveer
vijf en d.ertig 1eCen., clie zich voor een hal-f jaar heb-
hen opgegeven. .:ij -'erwachten, dat het ontbrekende aan-
tat zich spoed-Íg mer, ons in verbind-ing zal stellen rd-aar
,rij aan circa 65 Ied.en een stencíl- hebben gestuurd.

Tot slot r,rillen ri'i j nog even mededelen, dat het de
heer \ran d,e i,'tetering gelu-kt is een voorlopige badmin-
toncommissie samen te stelfen: de taken zijn echter sn-
CLerling nog niet verdeeld". Deze commissie is al-s volgt
samerrgesteldi mevrouw J.H"t .P1uim-Kok, Hazenkampseweg
119, tel-ef oon 32OeO; de heer Ii'. Peters, Hind.estraat 72,
telcf oon 21112; de heer K.v.d "i;/etering, Beek, telef oon
oBBO5- lrr " llet sporigroeten,

De Bad.mintoncommissie .
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PYof iciat, mi jnheer de lloofdred.akteur, met d.e eerste

6,

verjaard.ag van d.it, ons eigenste b1a4;';:V.gor U een 1e-
vensgrote taart met één kaars. ''iGJ' Een jaar
lang hebt U het orgaan liefde- H ..r,,,:xr'r'i'' 

rijk ge-
voed. en verzorgd, waard.oor het ,.-E-L. zowel in
omvang als in }<waliteit is toe /ËS-§3€.+\ genomen,
zulks tot heil van d.e Vereni- .. -' i $ F ï Ë \ ging in
het algemeen en dezelver leden <_:1 f 1 1*!- in I t brj-
zonder. Dat "De Hazenkamperri :'-.-l tot ini <--

lengte van dagen een gt'669 gelezen VerenigÍngsorgaan mo-
ge blijven! Ik heb gezegd.. Gaan we thans over tot de or-
d.e van d.e dag.

1r,le beginnen clan met een vloord
1réér een nieur,rr lidr namelijk aan
flink uit de klui-ten
ter, een teen-ager
van vtre graag zoud.en
bestond.en. Sportief
lend., correct en -
met stal-en spieren"
kele vreken in d.e

gezien en d-e goed.-
trainer en toeschou-'
voor de toekomst van
dat je bij ons je
Dat het zo moge blij-

van hartelijk ivelkom aan
Ell-en 1rïals" El-len is een

geY/assen jongedoch-
van het soort, waar-
rflensen, dat er méér
voorkomeir, on-opva1-
naar het schijnt -
tle hebben )naar nu en-
trainingszaal bezig
keurend.e blikken van
vrÍers doen het beste
haar verwachten.Fijn,
thuis voelt; E11en.
ven I

hoeveel léd.en telt dat dameshanclbalteam nu eigenlijk? Je
leest al-smaar van nieuvre aanlvinsten; zo langTamerhand-
zullen er uel verscheidene elftal1en zijn ontstaan. Eila-
cÍe! vreemdeling, niets is mind.er !\Iaar. ir[erden we niet
telkenmale met jonge aanwinsten verblijd, het team ware
dan al lang ter zie1e. ïfant hoe gaat dat. Onze leden ver-
keren in de gezegende leeftijd-, waarop er plotsklaps van
alles met je kan gaan gebeurens je krijgt een baan elders,
je gaat avondcursussen volgen, "naard-oor je niet meer kunt
trainen en d,an t ja, je kunt ook nog door de r

_ rr - 
tiefdeberoerdworden
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r,v-inning (g-+-) voor onze d.ames' Deze dag was de dag van

iHi::Í:ï-ïïï- 1".".., Éeé el Í3ï-ï:--
ï:í'-ï31,ï"3, f -""-:,N§tr"íj,E ïïï *l;

;ï,ï,,ï:il,Ët ièq- ','' /"',r,r' fr i:f=:":_

met alle gevolgen van d.ien! Daarom.- zeer geachte oud-ers
van }lazenkampleden, wat ik U bid"d,en rnag, onthoud-t ons
Uvir d.ochterken niet, zo zi7 d,e wens te kennen mocht ge-
ven met balLen te willen smijten" U moet eens komen kj-i-
ken, hoe ze d.oor onze hoofd-Ieid-er, de heer Hoekstra,
dinsd-agsavonds vrord.en vertroeteld. Bék-af ztin ze, maar
sterk vrordt hun bod.y en stra.lend- is hun blik! '

Laten lve nu even gaan kijken, hoe de d-ames zich ge-
d.ragen in de hand.balcompetitíe. ldou, d,at is eigenl-ijk
echt wel bemoedigend. Daarwas dan d'ie eerste v'red-strijd'
op de broei-warrne zöndag \ran d.e 20e september tegen de
d.àmes van Z"A.C" r-rit Zwol1e. Tegen alle vervrachtingen
in rnrerd d.eze wed"strijd. beëindigcl met een klinkende over-

Riekie S (l) doelPun-
tenrlen;r drie en Fanny twee. Het kon niet op.

Vo1 goed.e moed. trokken we d.e week d-aarop per luxe bus
naar Deventer, teneind,e aldaar slag te leveren tegen
K"Fi"C. Helaas moesten lrye onze geliefcl.e keepster, l{arijke
van Strien, mi-ssen vanï\Iege een famil-ie-feest. Haar
plaats onder de lat werd vóór d-e rust ingenomen door Le-
ny van Hoof en nà de rust door Tiny llrts. Prompt vuurde
de tegenpartij eerst hoge ballen af, waar Leny, kfeln en
d.apper, nét niet bij kon en nà d.e rust lage balfen e \traar
Tyni, slank en stoer, d.e grootste moeite mee had. Resul-
taatz een nederlaag van jev'relste z 2-6 ! Tegenover d.eze
verliespunten staat echter één enorm lvÍnstpunt, namelijk
d"e uitstekend-e stemming, die er bij ons heerste na de
vred,strijd.. Eeniegelijk wild.e koffÍe, dies trokken we op
rraar "De Platvoet" (Diepenveen) en vonden d-aar, naast de
koffie, een machtig draai-orgel, d"at à ralson van een
kvrart je, oprvi-nd.end.e melodj-eën over ons uj-tstortte. Het
vrolijke voorbeeld van Janneke en Riekie volgend-, begaf
ald"ra het hele stel zich op de (voortreffelijke) aans-
v1oer. Ja, d.at v'ras machtig mooi, vooral , toen even later

- 1A -
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werd. ontd.ekt, d.at ook d.e
speeltuín ín b€d-rijf kon

-Brummen. Deze rveCstri jd, vraarbi j wed erom onze trai-ner
aanv\rezíg 'ttas r werd een sof . iiiiet zozeer omd-at l';e ge1Í jk
speeld.en (Z-Z), trLaar omdat er nou totaal geetr fut in
zat, Het wilcle helemaal niet. }nze beroemcle keepster
liet tvree onben *11ige ballet j es d-r>or; d.e voorhoeo.e spee'l -
u-.: slecht sanen er: het mid.d.enveld ?:f gs1 v..1 te lairg
1eeg. Nee, clat r.vas v'iat je noemt zvraar pé-b. Ie tegenpar-
tíJ, clie eeir frtrese irecr-erlaag veru-achi had-, raakte in een
hoera-stercnÍirg, J.,etgee:r cian Ce vrinst van d.e irag v,ras.

}rÍaar ziet, hoe o11ze clar,res zÍch revaucheeri-t en op d.ien
s tralencle 1 '1 e oktober i Ook thuis . ,Iegen ,:esepe . 1A-2 voor
o-e liazenkamp. nsjemenou!

Het b1eek, C.at c1e heer Hoekstra el goed. aan had ged.aan
d"e opstelling van he! team te wi jzigen. leze rqas nu als
volgt:

I ETJE

!lï.:-

NEEL

(ï,?
,§

Uiteraard. heeft het niet louter aan deze opsteliing ,

gelegen; ook de zeer rake en opbouwende kritibk, die d.e
heer Hoekstra tijd-ens de trainingsavond. ten beste placht
te geven, blijkt een heilzame invl-oed te hebben. Dat d"e
score voor d.e ilazenkamp zo hoog werd, 1ag toch echt ni_et
aan een te zwal<ke tegenstand". De d.ames uit ti'iesepe speel-

_ 15 _._ 
(vervolg pag. 16)
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d-en helemaal niet gek, maar had.d.en echt wel- hun pechdag,
d.acht ik. Alleen hun keepster ri,ras uitgesproken zwak.
Greep ti.en maaf mis. Twas een allemachtíg aard.ig kind,
maar ze kan niet vangen en dat is, zelfs voor een aardig
keepstertje, vrel een wat nare hebbelÍjkheid..

Resumerend-; gespeeld { wed.strí jd.en, daarvan ge\,vonnen
2, geIíjk gespeeld. 1 en verloren 1. ALzo: l.punten uit
vier vred stri jd.er: . Dat ken zei de hen.

Een hóó1 plezierige omstandigheid. ís het, dat prak-
tísch al-1e hand.balspeelsters op d.e trainingsavond- ver-
schijnen, zodat die training dan ook zijn volle nut kan
afwerpen. Houvre zot jongens! 1.'íe zijn d.at aan elkaar ver-
plicht, Ook aI wordt het nog eens rot--'y:Íeer, kómen hè!

De rired.stri jd., d.ie we op 1B oktober zoud.en spelen te-
gen Thor is afgelast, ook aI vanrvege d-e (verrukkelijke)
droogte. En ,r,ranneer r/ve ïreer verder gaan speulen hangt
ook al-'lr/eer van de regen af. (t:-s net of je je nou ver-
gistl)

Dames en heren, d.it moet dan het eind"e ziTn van d.eze
reportage" lue v,rensen U allemaar- gezellige uurtjesbij de
haard, toe en wij groeten U.

./ Í,_\
/ ,fr./
L--iJ
ffipt

«r
{,/ L

5
).,

.ar.
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NfB Eerst even dit:oK,
meneer lloekstrarkopij
uiterlijk op 19 okto-
ber binnen, voor aar-

NÈ"9 I U ï:í;i:ï!ïrïï;iï=sËï
\- ; i?ït* tesiall nieuvre

\ #-fr / *> 
Íl;r:";;,'::;"i"ï;ffi;

\-J (,..N..§=/-. ler Iaan slag' ,waarb.

_*s\ \\'-"''* ï:5ïffiÏ,'liï;uf,l"i;:
-é \ t\ reclakteur is.

\
ttDe

Senr
U

voor
keer

w Hierbij d,rukken we
onze ïraard-ering uit
voor het vel-e en uit-
stekend.e werk, d.at U
als hoofd"red.akteuï van

Hazenkamper'i levert. Ga zo d-oor: en rr{e hopen, dat U
het 1O-jarig speld-je a1s hoofdredakteur zult ontvan-
want vri.'j zien het zo3 geen Hoekstra, geen clubblad.!
korrigeert wel eens d.e tekst, maar d.eze keer r:nag dat
bovenstaand. ged-eel-te niet, hoor. (Nou, voor deze
d.an vanvrege onze eerste verjaard.ag. Red.. )

De zomersport Honkbal is voorlopig weer van d.e kaart,
lïe mogen nog even meld-ing maken van d.e laatste akiivi-
teit, nl-. d.e training d.oor de bekend.e amerikaanse trainer
G1enn Martin op d.ond,erd.ag B oktober. Deze man, die -ter-
wijl we d.it schrijven- aI weer baseballkollege geeft in
d-e "States", is j-emand- van het fi jne vrerk. De vel_d.trai-
ning en d.e d.iskussie-avond. in het Centraal_ Gebouw ken-
merkten zich d.oor behandeling van detail-s.

Het was een zeer leerzame d.ag, gegeven d.oor een honk-
ba11er -met grote kennis van zaken. Toch rnras het een ge-
wone amerikaan. VerschÍIlend.e landen heeft hij op zijn

- 17 -



toe::nee bezocht t o.à, fsraël. Bij zijn aankomst in Nij_
megen, waar hij ont.rrs.ngsn.werd d-oor Kees, \í/as zijn eer-
ste vraag: hoe ver is het naar Germany? Enfin, om 11 u.
in Nijmegen, naar hotel, daà met hoofdbestuurs.lid.auto
(nog bedankt, i1y111y) naar Kl-eef r om 4 uur aanyvezig op
ons terrein" Cing volgende d.ag naar Eind.hoven, vroeg
hier aI hoe ver dat van België r,vas. I(on nog net meege_
pikt r,vorden.

Dit was het verhaaltje over cle laatste gebeurtenis.
Nu nog even wat anders" fn d.e laatst,e kómmissi_ever-

gad.ering is het woord I'slagkooi" gevallen. Iedere honk_
balverenigíng, die d-it maar even kan, heeft een slag-
kooi in haar bezÍt. Bij d.e trainí-ng is dit een onmis_
baar apparaat. Veel tÍjd. en moeite + zoekgeraakte bal-
l-en word.en gespaard. it[eerdere rryerpers komen_ aan hun
trekken en de animc ,lrord-t sterk vergroot. :

lïet is voor een honkbalvereniging geen oveïdad,ige
luxe, integend.eel: nood.zakelijk. Bij rredstrijden zien
we vaak hetzelf de beeld.: de tegenpart.i j knuppelde beter
dan wij " lifi j kunnen gerust zeggen, d_at onze f Ínanciële
positie gezond- is, wij hebben d-us ook d.e plicht hier-
voor te zorgen.

Leden, een l<lein schepje er bovenop; breng deze lyini
ter weer verschillend.e begunstigerskaarten ,aan d.e manrr
en denk nog eens aan d.e bekende emmertjes. Een schets
van de slagkooi is in ons bezÍt en wij zulren informeren
wat dit apparaat moet kosten.

Een kleine rustpauze gaat nu in, daarna komen vre te_
rug met een bericht over d.e aanvang van de indoortrai_
ning. (Zte ond"erschrif t ) .

C "A. B.
Rustpauze of niet, maar voor het volgende nummer rekenen
we natuurlijk o"o een verslag over d-e jaarlijkse honkbal-
feestavond. Red-

VOOR ONZE HCNKBALLEBS OM VAN TE
l,fKI(EBÀÀF.DEN

Vlij lazen voor hen in d,e Nieuv,re Rotterdamsche Courant:
Amerikaans honkbalveld._ in Amsterd.am

0p zeer korte termijn zal in d.e ,\msterd.amse gemeente-
raad. een voorstel worden behandeld. om in Amsterd.am-West

- 18 -
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een permanent honkbalveld. aan te leggen. Dit honkbalveld.
is geprojecteerd op de plaats, trraar bij vroegere plannen
het Stad.ion l,/est had. moeten komen.

Door d"e fusie van }.-i,l.S. en Amsterdam werd. dit stadion
overbodig. fnd,ien d.e gemeenteraad. zijn goed.keuring hecht
aan dit voorstel, zal lnet nieuwe honkbalveld op 1 mei t60
gereed, zíjn,

Inmidd.els zijn onder leid.ing van de Amsterd.amse sport-
raad, besprekingen gevoerd, met d.e K.N.V.B. en de K"1["H"8"
over d"e bespeling van dit complex. Het verre veld- van d.e
honkbalspelers zal namel-ijk gelegen zijn op een aangren*
zend. voetbalveld. Ie bonden hebben thans d.e volgende
overeens temrning bereikt .

a) net honkbalstadion zal ged-urend.e het gehele Jàar
bespeelbaar zi.jn op d-e weekd-agen, dus ook op de
rvoensdag- en zaterd-agmid.d.agen.

b) Op zondag zullen d-e honkbal-l-ers voor hun normale
,;uedstrijden a11een van d.e akkomodatie gebruik kun-
nen maken van d.e laatste zondag in april tot cle
eerste kompetitiezondag van d.e amateurvoetballers
i[ begiir september.

c) Vtocht de honlcbalbond op een der voe-Lba.l zorrria.ger.L
een belangrijke internatÍorrale weds Lrijci op d"it
konpleks willen spelen, d,an zal d,e K.lT.V.3. aIle
rnedewerking ver:lenen om d.it nogeli,ik te maken.
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ïE l\l I'l ls
Het kompetitieprogramma kunnen vre nog niet publice-

ren, d-aarom lijkt het ons wel aard.ig om U iets vd,n d_e

geschied"enis van tafeltennis te vertellen al_s vervolg
op de nummers 5, 6 en 7 rran rrDe Hazenkamp€Í" , waari_n
de spelregels zijn besproken"

!r1e1nu, tn 1B)) kreeg tafeltennis zljn vaste rroet in
Engeland" en vand.aar sloeg het over naar het cont j_nent 

"lligenlijk is d.e naam tafeltennis niet juist, want toen
heette het nog rrping-pongr'.

lrlen speelcle name- ijk destijds met een d.oor perka-
ment bespannen racket, dat bij het slaan een klank
voortbracht, die varieerde tussen ping en pongrvand,aar
de naam rtping-lrongi'" 1,i1d.e men een goede parti j spelen
d,an moest d-it racket eerst voorveryrarmd vrorden. Het
ir\ras nog echt een gezelschapEiperrffií r,.. nu- nog
s joelbakken. liien stonC lqgen cle tafel- aange druht en
klvam d"aar voorlopig niet vandaan, iiet zaggnaamde pr:ik-
ken vras iu zvranq en de bed.oeling 'ria.s de bal op d.e ta.-
lgl t" houden

Zorn spelletje kon eindeloos d.ur.en en het ras al-leen
maar d.e vraag lriens aanclacht het eerst verslapte. Som-
migen raakten zeer beclreven in dit nrikken. Dit voor
de toeschouvr.ers foeilelijke spel r^,.erd. nog toegepa.st in
12D- in Stockhol-rn bij het rrvereld.kampioenschap d.ames
ïí*"y Eva's). L,[en heeft getracht ait Oe kop in te
d-rukken d,oor een tijdgrens van tviintig minuten ín te
stellen"

Zo ziTn er ta1 van beperkend.e bepalingen ingerroerC
om het spelpeil op te voeren.. Taktiek en techniek namen
een hoge vlucht en men zoch.t naar lroord_en om d.e cliver-
se slagen te betj_telen. 0m er enkele te noemen: chop,
cross, d"rive, dropshot, f1at, hit, backspin en zijn
broertje d.e topspin en last but not least: d.e kill.De-
ze slag behoeft niet altijd dod.elijk te ztjn a.\ zegt
de naam het v,rel.

0m d"e snelIe groei_ van d.eze tak van sport te í1lus-
treren volgt híer.een greep uit het overzicht van de
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ledentall-en van de N.T"T"B
In 1)JJ (oprichting mfTA) aantal leden lOO1918 lzoo1945 z4oo

19 461e50 ,3333let op cle snel-le groei van na de oorlog.Ilatuurlijk is d.eze geschiedenis ín een"noted.op ver-
me1d.; v,iie er meer van -,,iil- weten, kan bv. het boeÈje
"lafertennis" van lT.Hogendoorn en H. van rt Hul_ ràad-pIe-getr: vraaruit ond-ergetekend.e o. a. zi jn kennis heef t gà-
put 

"
Voor d.egenen, die dii; tot zo\rer hebben gevolgd, totsloi_roq een aardig voorval betreffen§.e d.e beperkende

be i-:aIi.ngèn. fr. G. orlen merkte ti jdens'ret ,óongres vande I.T.T.F. te Lond.en op, d.at'het bat zich'b{;"het 
";;_veren binnen cie §.ggi-:bS_qt_qige_e-}1Lg1_ijlg-4. van de tafel

moest bevind.en, echter:... een lat ma§ïe91 ementair vane]]!e grootte- zijn. Dr. Ol-]en stelcle ,oor-o, met een batvan 2 ILI . d-oorsnecle te gaan spelen. iioe kan nu aan d.ereglementen van de servi-ce vrord.en vof daan? Hilariteit I !Dr. 011en l.renste niet, d.at on cr-it geval d.e reglenenten
zoud-en vrord.en gerrijzigcl. rn d.e pr"tnti-jk levert d.eze te-genstrijdigheid toch geen moeilijkhed-en op"

G.,,/" Kf em"

Juist vóór het afdruhken van dit blad ontvingen we noghet kompetitieprogramma voor onze tafeltennissers.Dank
ziJ de technische kapasiteiten van d.e Kopieerinri_chting
B.ri,.S. zijn we - zeer tot ons genoegen _ nog in d.e gelà_
genheid dit te publiceren. Voor belàngstel1ónd,en vermel_
d.en we tevens d.e plaatsen, víaar gespeeld. ri,vordt.

29 okt. De Hazenkamp - Ons Vermaak Z
! nov. Arena I - Ite Fraz,enlcamp
! nov. Boemerang 6 - De Hazenkamp

1! nov. De Hazenkamp - presto 1
28 nov. Hercules 5 - De Hazenkamp
J d-ec. De Hazenkamp - Kolping 5
! dec. Dese 2 - De Hazenkamp

1J d.ec. De -É,azenkamp - Excelsior 1

Aanvang van alf e wed.stiijd.en 1 9.45 :uur.

- zt



Àdressen der
De Hazenkamp
Boemerang
Herc u1 e s
Kolping
Des o
Excefsior
Ons Vermaak
Arena
Fresto

speeLlokal en:
Openbare ULO, Gerard. Noodtstraat
idem
St.Jozefschool, Vaterstraat
R.K.Gezellenvereniging, SmetÍusstr. 1

Café l{erkus, Oosterhout
Gymnastieklokaa], Hoofd,str", Zetten
Parochlehuis, Akkerlaan 46
Farochíehuis, Berg en Dal
R.I(. Jongensschool, Lent.

r
N:_ il€eË HcaÀ

Tengevolge van d.e langdurige droogte ztJn .uerschil-
l-end.e sportvelden voorlopig gesloten en is d.e kompeti-
tie van d.e af d el"ing Ni jmegen stopgezet "

Om toch in konditie te blijven zal er nu eenmaal in
de v,reek lvorden getraind; de spelers kri jgen hierover.nog 

nad"er bericht.
ïii j rekenen er op, dat aIle 1ed.en zoveel mogeli jk

aan cLe traíning zul1en deelnemen, want als de kompeti-
tie hervat wordt, moeten lue er voor zoïgen, d.at r,ve fit
in het veld. verschijnen.

De resultaten van d.e tot hed.en gespeelde wed.strÍ jden
ziTnz Hazenkamp- 1e ! gespeeld : 2 punten; Hazenkamp 2:
2 gespeelC. : /, nunten.

,,,,,,,.ór-]=e,,E J n B. Tomas.

--.- r<1\ Ëds*ttea{<.t -' *'A-N qr}*s+nè§Ys .-s s*
\È-È/ -S:-

t.-/,l Zoals wÍj in ons vorig nummer i'eeds
/ >-.-.$ vermeldden, word.en ged.urend.e het win-

1-]§Y, terseizoen ïíeer de maandelijkse kon-
/ X V\\\\ taktavonden gehouden. Deze vinden

/-/ \\n plaats tn zaal f van het Centraal Ge-

;:=. 

=-- §34;'vA : l:i-.3i: 3;":àll"ï:'H':3;';:;:rï#
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sfeer te scheppen en daard.oor d.e ond.erli-nge band. te ver-
stevÍgen. Door de uitgebreid.heid. van onze vereniging zijn
er tar van leden, d-ie elkaar ni-et kennen. D:e kontaktavon-
clen zijn er speciaal voor om elkaar te ontmoeten en met
el-kaar kennis te maken

}e programma's zíjn z6 sarnengesteld, dat men zicTt geen
miriuut zal vervelen. Dat bleek a1 dírekt op de e erste
avond. in oktober, die vol afyrisseling r,r,as. Zij, d.ie er
vraren, hebben zich uitstekend geamuseerd-, rned-e dank zi j
de muzikafe-vokale familie Van der ?las.

De eerstvolgend.e kontaktavond. viird-t plaats op vrijdag
6 noventber ar§- Teneind.e zo snel- mogelijk d.e juiste stem-
ming er in te k::íjgen, word.t men verzocht CLirekt om B u.
te komen.

0m de jongere l-eCen teleurstelling te besparen, word.t
er nog op geïiezen, dat de kontaktavond"en uitsluitend zijn
vcror de led.en vaÍlqL 15_iaar. Hi-eraan zal streng d.e hand

d.e bepali-ng, dat aan niet-le-
d,en geen toegang kan worclen verleend.

È<.B =^-..-,.971

.**M,:É*^..*
liltt
#=:*

0p 5 oktober 1)J) werden d.e heer en mevtrouv/ Lfaassen-d,e
Vries verblijd. met d.e geboorte van hun dochtertje

IIïARïAN EVELIJN

Dit is nu eens echt rnat je noemt een Hazenkampkind.. Haar
vader en moeder zijn reed-s jarenlang lid" .rarr orrze vere-
niging, vraarvoor zij in d.e loop cler jaren op velerlei
wijze zich z;.'er verdienstelijk hebben gemaakt. llij iíiI-
1en Greetje en Fré d-an ook gaarne van harte gelukwensen
en wat d,e kleine l,ilarian betref t s welkom in ons Hazen-
nest, hoor !
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Nijmegen gevallen, ÍLaar helaas niet bij ons. Vijftig
kantinebeheerd.ers van l/li-litaire Tehuizen hebben gezamen-
lijk de prijs gelïonnen, maar de beheerder van ilons" I\{i-
lÍtair Tehuis, de heer Van f,{eeld.en, heef t troutrr met "De
Hazenkamp" meegespaard. I

$,ie ivillen hier nog ied.ereen bedanken, clie met deze
aktie meegedaan heeft" Er t'aren grote en kfeine spaar-
d.ers, beid-en oyrze harteli jke d.ank. Een eervol-1e vermel-
ding verd.j-enen speci-aal Leo Veld.hoen, die d.e hand.bal-
toernooien onveilig maakte; C.e bruiloft van Jan en Riet
Koedam, waar ook dairper Si-Si ged.ronken is om de feest-
vreugd.e te verhogen en ]I'/il I{u;rper, die met het jubileum
van haar rektor heel vrat doppen in de v'racht sleepte..

ITogmaals allen ha::telijk bed.ankt voor de medevuerking
en rye hopen, clat we volgende maal - als erll\reer eens
iets op tour''r gezet r,vord.t - meer sukses zullen hebben.En
vanzelfsprekend d-oet ied-ereeïr d.an weer mee i

A. }I.

Uit d.e eerste "Hazenkàmper" van novsmbgr J956

Hebt U nog s,teeds geen

HAZENKAIIP - insig:re

Voor sl-echts f 1r25
bij mevrouw Van Geel

Dit vroegen we dus een
hebt, ga er dan meteen
ze er toch om te laten
bent! ! !

in Uw knoopsgat ?

per stuk ziln deze verkrijgbaar
, Hindestraat \2 ! !

jaar geleden. AIs U er r1u nóg geen
een ha1en, want tenslotte zijn d.e-
ztert, d-at U lid. van "De Hazenkamprt

'-24-

HAZENKAI{P - embleem op Uv,r shirt ?

HAZENICAMP - vlaggetje aan U'ur fiets (bromr:rer, scooter?)
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truus wals

wals'
moder ne wo nínginríchting

graafseweg 45 nijmegen tel. 23900

O ploegstoffen

O pas-toe meubelen

o zweedse string wandrekken

o deense lampen

SPORTVRIENDEN,

U BLIJFT KRACHTIG EN VITAAL

DOOR MELK VAN ,Moas en WaaU)

Verlangt daarom altild producten van deze moderne melkinrichting.

GRAAFSEWEG 183 -:- HATERTSEVELDWEG 32

NITMEGEN -:- IETEFOON 25OO5



de
|r. B. Hcc:cvcldt

* Chemisch reinigen

* Verven

* Triploneren

GRÀÀFSE\ilEG 217

TeleÍoor 21710

WINKELI

MÀRIENBURGSESTRÀAT 16

TeleÍooo, 22638

IIi'ASMACHINES Í1. I15,--
LANGZAAMWASSERS
met ollebad en vetlige wasbeweger

l:'::: ï:"' 
rie krsa ra n t i e

Stolk Zonen
TOOROPSTRAAT 213
NIJMEGEN

TELEFOON 26315

(Miele-systeem)

CENTRIFUGES

STOFZUIGERS

ll. 229,- -

Í1. 139, - -

Í1. gg,5o

Electro Installatie Bureau

G. J. TRAAST
UBBERGSEVELD\ilEG I25
NIIMEGEN
TELEFOON 22OO{

Aanleg en onderhoud uan electrísche

Licht.
Kracht. en
Verwarmingsinstallaties

Levering van alle

electr. apparaten en
verlichting

 
Vraagt inlichtlngen
voor bezoek aan toonzaal

JANSEN & EDERVEEN

Waldeck Pyrmontslngel 73
Nijmesen - Iel. 2.3.3.3.4

A

TROUWAUÏO'S

EN

TAXI'S
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