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Bij. de jaarw:-sseling... ;.. " "

A1 s vre beru5zien op he-c jear dai achter ons liqt, moge:t
v,ie met voldoening en dankbaarheid constateren, dat de
Hazenkamp - ondanks de gebruikelijke schornmel-ing in het
l-edenta} - nog altij d een voora.ansta.and e pla"ats inneenit
temidden van de piaa'i;selijke jeugd- er: sportverenigi:igen.
Velen verlieten de rrereniging, maar ncg meer nieuwe 1e-
den namen .de opengekonien plaatsen weer in. Zo gaat het
ieder jaar; het is typerend voor de Hazenkamp', maar tus-
sen a} dit komen en gaan (hetgeen een normaal verschiju-
sel is) bleef er steeds een sterke, vaste groep, die'Ce
Hazenkamp jaar in jaar uit trouw blijft. Zij vormen de
eigenlijke kernl levensvoorwa.arde voor gezonde groei!
Rondom di t I'blijvende gedeelte" groeperen zich de ande-
ren; .zij geven,de toon aan en maken de geest der:vereni-- ''

ging. En het is deze geest, di-e zich op bepaalde nomenter zo-



danig openbaart, dat we telkens opnieuw weer tot de con-
clusie kcmen, dat cle aloude Hazenkamp nog altrjd spring,r
levend is, ook al zí3n er in ons rrerenigingsleven meerma-
1en ogenblikken dat de hemel zwaar bewolkt is.
Die zwaarhewolkte hemel was er cok in 1960, maaï ock in
cnze \rereniging bleek, dat achter de wolken toch altijd
nog lveer de zon schijnt. Y!'ant naast duizend-en-één zorgen
en zorgjes, l1/aarover vooral ons hoofdbestuur weet mee te
praten, lvaren er van die speciale ttui-tscliietersriïrà&ïv&rr
afleen de Hàzenkamp het geheim,schijnt te kennen.
Dàar was bijv. de zo schitterend geslaagde feestavond in
het voorjaar, 'ï,'aarmede niet alleen een cude tradÍtie ','uerd
hersteld, doch -. v,rat belangrijker r"'as vcor onze ve:"eniging-
hier werkten jong en oud eendrachtig saÍnen cm voor hun
Hazenka,rnp het beste te geven van ,r,rat zij kondr:n. Op die
rnaartse zaterdagavond ,-ierCe in de ui-bverl,,or:l:te zaal van
de l,Icreeniging de ware i{azen}rarnpgeest hoogtij,
Die geest om \"ocr de l.azerllamp ic . i.lle::, .rerlter f,eeft
zieh in de loop vatr het jaar voortgezet in de vorn r.a.n de
aktivi teiten der Klubhuiscommi ssie, bestaa-r'r.de r-ri'b de le-
den \ir.J.P"Brunet de Rochebrune, J.:r,,nde rrariog; À"ia.spers
en H,Pe1len, die ondanks hun "ouderCoii'i net i eugriig ent-
hcusj-asms een prachtig voorbeeld r,ran .:l',ib-l-iefde hebben
gegeven"
t,ra-L niema.nd onzer had clurven droiiren, ti,,erd r',rerlre1i,ikheirl .

Na een lange periode van dakloosheid kreeg de ïiazenkamp
op ! november 1960 r,-reer een eigen )rom': in het nicuwe irl';b-
huís aan de Fagelstraat.
Dit her,rglijke feit r,'ras we} de gebeurtenis in hei; a.igel c-'
pen ja.ar:. Ilindelijk, of juister gezegd, veel spcedige:: Can
rve gedacht hadden, kvramen vrre in het bezit van een ergen
trefcentr=Llm vr,aa,r ons yerenigingsleven zich weei' ten t.o1-
le zal kunnen cntplooien. Yoor deze prachti-ge aanwinst
zija.r,ve zeer.grote dank versc'hulóigd aan het Gemeentebe-
stur.rr en dan v/el zeer in het bijzonder aan de rvethouder
vcor de sport, de edelachtbare heer Th,S.Peters, U.-t ziin
rede bij de officiële ingebruikneming \ran ons clubhuis
mochten we zí3n grote sympathie voor de Hazenkamp bel-uis-
teren, laten we niet vergeten, dat er een groot aantal
gegadigden voor het oude B.B.-gebouw was en - gezien de
colstellaiie van de Nijmeegse bevclking - moeten we deste-
meer uraarderi-ng hebben Yoor het feit, dat, zoals de heer
Ibters zei, het gemeentebestuur er met bijzcnoer veel ple-
zter aan heeft meegewerkt Cit gebouw ter beschikking van
de Hazenkamp te stellen.
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llat èn het gemeentetiestuur en de Wethcude:r Peters er in--
derdaad plezier in hadden, bleek wel duidelijk uit de aan-
bieding van het prachtige fotoboek van Nijmegen ten behoe-
ve van de in te richten leestafel in ons clubhuis.
Een'lang gekoesterde wens is in 1960 in Yervullin8 gegaan.
In de analen van onze Ï{azenkampgeschiedenis za1 de Je rLo-

vember 1960 een zeer lselangrijke datum irrorden. Ten zeer
belangrijke dalum ook voor: cns ^}id À.Jaspers, die op die
dag al zi_jn werken voor de Hazenkamp beloond zag met een

meï-a1gemàne-stemrnen - benoeming tot Lid van Verdienste,
een onderscheidíng die zeeT zeke3 verdienC is err waarmede
,,,ie hem ook in ons officieel o,rgaan nog eens hartelijkge-
lukwensen.
i{u bij cle jaarvrisseling kunnen we zeggen, dat de }{azen:tamp

in het afgelopen jaar tt over het algemeen toch nog behoor-
lij gcrcoid heeft.
l;iaar, vacr 1961 zullen we or-er de geheie l-inie waakzaart
mc,etón z.-jrt, Ondanks de hoogtepunten in 1960 .zal het roer
rran de llazenkamp met vastheid en wij sheíd moeten lvc,rden
gehanteer.d. onze financidle situatie is zorgeliik, cp lrer-
schillend terrein zal er moeten r,rrorden bezuinigd" ltiellictrt
zullen ingrij pende maatrege len m'eten Y,'Lrden qenoi:ce11 t

\ïaa,r:mee nÍet jedereen het eens zal zt7n.
Het mag voor ons hoofdbestuur echter een geruststelling
zi_jn te weten, dat het bij aL ziin daden kan bouv,ren op die
.raste kern va.n getrou\,1 e leden die ook in het afgeloper,
jaar getoond hebben wat heí zeggen r',;i} Hazenkarnper te zí}n.

a
]/cn de \i o orzi I l-ei'

TÍ.\

zo is dan het jaar negentien honderd en zestig ten einde.
Als we achterom zLen, dan bemerken we lichtpunten, maaT

ook heeft onze Hazenkamp moeilijke ogenblikken doorgemaakt
vyaardoor het voor het bestuur bijna. onmogelijk leek de ver-
eniging te besturen' .

ne Éeer Hoekstra Jr" is nu ruim een iaar onze algemene

hoofdleider van de gymnastielcafdeling en aIs we letten'op
de resultaten van dó wedstrijden 1n lrtiinterswijk en van de

laatstgehouden onderlinge wedstrijden i-n cnze zalen en in
desporthal,danzienwedaterzoLangzamerhandtekening
in komt. rt Is eèn'1ànge weg, die de heer Hoekstra heeft
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af.te leggen alvorens §ij het eindresultaat heeft bereikt
zodat hij kan spreken van zijn vereniging' waarop zLSn
stempel gedrukt is.
},,{et de onderafdelÍngen gaat het over het a}gemeen voor-
spoedlg, hóewel de afdeling tafeltennis wat aan bloedar-
noede lij dt.
llelaas hebben we in het afgelopen jaar twee hardwerkende
ifazenkampers zien vertrekken, n,1. de heer A.van l/est-
ï,eenen, die jarenlang accuraai de ledenadm-inistratie \roer-
de en de heer J,J,P1pip in wie wij een deqkundig en nauvii-

gezet penningmeester hadden. Voor een vereniging als de

Éazenkamp betekent dit twee grcte verliesposten'
Llet plezier zien wij terug cp onze feestavond in de. klei-
ne z,aal van erfe Vereenigingrf en met nog groter plezier
denken wii aan de aanstaande feestavond, die ons weer
iloor dezelfde feestcc::aissie beloofd isn Dan komt de gehe-
ie Hazenkampfamitie natuurlijk v.leer bijeen"
Als lichtpunt zte tk ook de ingebruiknemÍng van ons nieu:
' e cl_ubhuis. Dit was een reden om te juichen, ïIaa:. nu moe-

ten v,re ook eensgezind achter oe beheersoommissie staan
opdat het o"rs oók financj-ee} mogeliik bliift deze aanviinst
i;e bchouden.
1lenslotte mag ik nog rvij zeÏ- ap de hulp, die het K.l["G'v.
lns geboden heeft bij,de aanschaffiieg van de trampoline.
liet Íerbond heeft dit toestel voor ons betaald en ftvijgen
,,vij tien jaren de tijd om het nog te betalen bedrag te
'\,'eref f enen, l

lGRSTll{IS El'ii }IIETJ' 1iAlLR.

fank zij ons nÍeuvre clubhuis konden vre de Kerstviering nu
l",,eer in eigen huis houden. Dominee J.B,Oskamp heeft ons

in klare, àuidelijlte taaL uitgelegd waarom het gaat" Dii
is een feest voor ieder persoonlijk omdat de Heiland voor
iedei persoonlijk is gekomen en die ieder persoonlijk
moet voor de kribbe van Bethlehem staan met een persoon-
IÍjk dankgebed;'?Hij is voor mij geboren om mi-jn zonden op

Zich te nemenÍr. Dit moet iedere Hazenkampqr kunnen nazeg-
garir Alleen dan zullen jullie een gelukkig 1961 tegemoet

!u.rr. En dat geluk, die blijdschap, l1/ens ik jullie a1s

voorzitter van de Hazenlíamp van harte toe'

J,J.v. d . P1as
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-K,lL bh,uisnieu\^/s
Het startschot is gevallen en de start van ons cfubhuis
is niet slecht te noemen. lfiaar de motor draait nog in de

eerste versnelli-ng, dus nog niet op zt n voordetigst. V'iii
hopen dan.ook deze maand te kunnen overschakelen naar de

tweede versnelling, de grote trekkracht der motor.
fn de afgelopen maand kunnen we terugzien op een zeer ge-
slaagd St. Nicolaasfeest, ondanks lnet zeey sl-echte $/eerr
Weet U tt a}, da.t we y6"lgend jaar nieuwe St,Nicolasen en
Pietermannen van de cursus, die zLi in spanje gaan volgen,
in de HazenkarnP erbii krijgen?
De kontaktavond was minder goed bezet, doch er heerste een
gezei-Iige sfeer; de wegblijvers hebben op beide avonden
Éeer vvat gemÍst. De krani;enaktie staat ook in de eer-qte
versnélling; in totaal is er 150 kS bijeengebracht, met

deze ma.and als prijsrvinnaars: 1e Irene Dingelhof l0 kg'
2e l{arín Hermsen 262 kg, 3e Jan willem Brinkhuis 14 kg.
B:"avo, jongens en meisjes'
over naar de tureede versnelting: Kranienaktie : zaterdags-
middags in het clubhuisr lveSen en een kansje op een prijÉ.
Indien ieder 1id 1 krant per week meebrengt hebben vue 100

kg per week, dit als minimum* op de gymlessen llazenkampse-
*óg "* l'laterstra:rt met de kans op éen zoen van de heer
Hoàkstra (Jr.) voor de meisjes (zo meteen brengen ook
de oudere dames 154A ja.ar de kranten mee) en de jongens
maar toezÍen.

@OOfpUff , inschrijving tegen kontante be-
taling à f.1.50 in het klubhuis en op de gymlessen'
.). .; --..-ri rton ?i i znnder"c Kontakta.vond met f ilm ovef fta-21 januari Een Biizondere KorLtaktaYog§ met film over rta-
m' en Sicílíë door de heer E.J.v.d.Elst, oud*directeur
van de Kweekschoof otDe Klokkenberg".
28 ianuari kontaktavond.

Hazenkamp-costuum.

Er zLin geregeld leden die inlichtingen vragen
over het juiste Hazenkamp-costuum.
Men vervoege zich hiervoor bij de leiders of
bij l,,{evr. i.v.Gee1-\ríittekamp, Hinde straat 42.

-5-



Lan onze cproep in het vorige maandblad hebben 2J leden
zich gemeld voor de Bridge- en canasta-avonden. Hiervan
hebbeà ook enkele jongere leden zich opgegeven als begin-
nelingen, hetgeen wij erg prettig vinden"
llet ligt"in de bedoeling dat ieder liri die interesse heeft
voor deze spelen, zich hiervoor kan opgeven
wij hebben gemeend , oylze eerste bijeenkomst te houden op

.I OE}ISDÀG 18 JANT]ART" 1961.
om B uur in ons clubhuis, Iagelstraat 1 n

vitanneer het plan val1 ol:ganiseren ui-teengezet is en alies
heeft een vlot verloop. dan menen wij er goed aan te doen

om nog geze11íg met e ..-,aar een partijtje te spelen' (Víilt
V zo iríendeliik zí)n, vool. deze eerste a,vond. Uv; spellen
kaarten mede te brengen??)
l{ochten er nog leden zÍjn die zich niet hebben opgegeven,
dan kunnen zíi dit alsnog doen lii onderstaande ad::essen
of inschrÍjven op de lij sten die in de gymnastiekzalen en

clubhuis hangen, opdat wii een over'z]c:ht hebben van het
aantaL personen die v;ij kunnen ver'-iachien.
1lÍij ontmoeten elkaar dus op jrtrosnsdag -18 januari 1961

UlCge ft'ncstc

tif .Brinkhuis r Voorstadsl-aan 248 te1. ;21769

'lÍ.Byuns1 de RochebrLrne r li{ahoniastr.16 teL.:3)171
A.Hoose, !:iillemsvveg 37 te}. :23453
J.E.T.Jaspers-Teijkenrilindestr. 32 te1. :24209
A.Seiinder, Slot. de Bruïnerrveg 258

VCN cl r:\J \- cfCelinqe

cdrnint.cn
Hetiszeerverheugendvoormijrdatikonzefedeneen
nieuw bestuur kan voorstellen, hetwelk uit de navolgende
personen bestaat:
De Heer E"van Bilderbeek, voorzitter Joh.Vijghstr.6 te1.
21568. Mei.T.Popping secretaresse, Hertstraat 39'

D
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l,[e"rr, J.HrïÍ. Plui-m*Kck, penningmee stere.s rEazenkampseweg 1 1 9
tefefoon 32080.
Ik vind het zeer prettig leden te hebben gevonden, die l

bereid zijn mij te helpen het werk voor cnze Badmintonaf-
deling te verlichten" Zc zaT Ed van Bilderbeek hopenlíjk
maandelijks iets sehriiven over onze afdeling in het
maandblad. Daarom zaa tk thans gaarr1e het woord geven aan
onze voorzítter..,,
Het is mij een genoegen sinds kort te mogen behoren tot
diegenen, die Íedere maand de redactie van de Hazenkam-
per próberen te overstelpen rnet de nieuwtjes van de onder-
afdelingen. Door de medewerking van de afCeling Badminton
konden op Yrijdag 16 december jl. de onderlinge gyÍnnas-
tiekwedstrij den doorgang vinden" Deze r.'redstrijden worden
door ons zeer toege jtiicht, riaar zij de graad van geoefqd-
ht, l-l verhogen en de ^nderlirrge band verstevigen.
De Heer Verhallén ïvas zo ',vellillend om de sporthal cp
tVla.andag 1q deeember t-esci 'r.«l'aar te ste I len , zodat ivi j geen
brainingsavond behoefden te missen.
Verder;;i} ik alfe leden hrerbij uitnodigen eens te k«.,men

kijken op Vrïjdagavund als er herip Setranspircerd en
§'houtI' geslagen wordt etl rode |roof den eerlijk en spontaan
striiden naar de titel van vulnnaar .Ían anze onderlinge
wedstrijden, waarmede vrij 6 januari a.,sI sTa,:ten,
Èiero oor zal een af staan van rle sporthal op vrijdagarrond
niet meer mogelijk ztSn, De mogelijkheid bestaat echter
voor enkele enthousiaste Hazenkampers. die nog een half
seizoen willen meespelen, zi-ch cp te geven bij onze pen-
ningmeesteresse (zie boven), aan vtie ik tevens hulde
breng voor de geestdriftige \ilLJZe vraarop zij, tot voor
kort, alles alleen organiseerde en r";at zli voor deze
onderafdeling tot stand heeft gebracht
'l{oge dit alles ons een aanmoedlging zijn, om zich nog
meer voor de Hazenkamp te gevenó Kan ik dus op zowel
aTle Hazenkampleden, als onze ,supporters, regelmati-g
rekenen?
Hierbij nog een gpgave tran twee nieuwe l-eden:
ll{evr. lrl.},[.V/olthuis en de heer E.Kleinjan, die we een har-
telijk welk'om toeroePen"

Ed.v.B,
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dJomeshond boL

Nieuwjaar. Bij de ongetwijfeld vele heilvren-
sen die u door familieleden, vriend.n en gebu-ren in deze

eerste dagen van 196i worden aangeboden, Yoegen fre en
jo door middel van dit bescheiden rubriekj'e ook rran harte
a.aarne de hunne. Dat het een goed jaar.voor u moge vuorden.
.) *--- _^

Een jaar, waaraan al]e leden van de i'hazenltamp'r 'la.ter rnet

veel genoegen zullen kunnen terugdenken' Een jaar, dat

het Bestuur va,n deze vereniging vcldoenin{ za} schen}cen;

waarin ons nieuwe clubhuis zich in een grcte ma.te van be-
langstellíng zal mogen verheugen; een jaar tenslotte en

lovóna1, waarin de vriendschapsband van ons bloedeigenste
handba,lieam nfg hec!ite":, en ster'l;er ',qge woqoen. iroost!-

- I{et afgelopen jaar ivaÉ voor cnze handbalafde-
ling een'oest ia.ar, dachten vr'e zo. \'t|s kregen een soort
eieàn bestuur,, lve mochten oÍverse nieulve leCen ver-1ryelkonen,

we lcregen een nieuwe aanvoerstcr en een nieu't.'e lteepsier
en met het ballen zelve, \.Íaren \"re slr-ccesvoi, llaar lrel-an5-
rijker dan het winnen van ra,edst::i-jden t1as het felt, dat
vre het gezelhg met elkaar hadden. ilet tlecelei,.en van onze

suppo::ters vïa.s zo mogelijk nóg intensie''rer dan r.or13e ia-

""à, 
koytom, laten rrve hopen en rr,ensel-. dat ,.'e het za ple-

z:erl.q met elkaa,r nogen houdeil .

\i,Ie hebben in de maand decerlber n:-et gespe e id
en zullen dat iit deze maand en vernoeder-ijll ook \ryel in fe-
brua.rj- niet doen, want v,ie kunnen helaas geen zaalhanabal
plegen. llnerzijds niet omdat ive in de naas-be omgeving geen

gefí3kvraa.rdige tegenstandsters hebben en anderzij ds niet
ómOai orlze qoed" stu.O géén goede zaalaccommodat;-e bez1t.
il/e hebben ons in het vèrleden moeten behelpen met de

sportzaal van de Novumhaf, doch van de ztlde van het hand-
bal verbond werd deze zaal - en terecht - ongeschikt ver-
kta,ard voor competitie-spelen. Jammer, maar niets aan te
doen. llan atleen maar trainen, I(unnen lve ook altijd nog

wat van leren erL we houden de spíeren soepel' En das be-
langrijk! ,,:e kunnen de heer Daan ,líitkamp erkentelijk zttrn
vooi zijn in het vorige nummer van de l'Hazenkamper, gepu-
bliceerde verhaal over oud-ïvereldkamp|oen Piet l{oeskcps'
Lees dat nog eens effies grondig over, handbalsiers! Het
stuk sting op de laatste bladzij de.
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Nou heeft Robert van Raay wel een bovenst best planne-tje i_n
petto voor wat de voorbereiding voor de toekomstíge veldwed-
strijden hetreft, maar toch zal er Donderdagavonds ferm en
fiks dienen te worden getraind teneinde de naam van de erga-
zenkampte op ons gebied hoog ie houden. Derhalve, nà de
Kerstvacantie, óp naar de Ilazenkampseïveg.

Nee, we hebben niet gebald de vorige maand, maar
wel machtig veel plezier beleefd op die sinteikla4sfuif ten
h.oíze van de familie itials in de Kastanjelaan. Dat was op
Zaterdag, '10 december. Op ongedwongen, charmante en harte-
lijke wijze werden rrye ontvangen door het ouderpaar van onze
keepste:: i:l }len. Hun riante woning leende zich bij uitstek
voor de ontvangst van het voltaliig handba.lteam plus 'el"as-te aanhangrr. Ook hocfdreider !'.Hoelrstr.a met adspirant-echt-
genote had acte de présence gegeven. Zo tersluiks wbrd f,iÍaEr-
gencrlnn dat a]le bekende mannen a.anwezig waren, zodat men
zich met stijgende verontrusti-ng a,fvroeg i,zou de goede z:':n-t
we1 komen, nu hij tlveer zo Lelijk vindt?'' l,en babbe]de vcr-
der, doch de spanning bleef. Een telefooptje riep Rob van
Raay, die op zijn beurt rveer wat schokkenCs riep en ver-
dween.Idóg geen erg t hà, Toerr, een rninuut of tien later : daar
wordt op de deur geklop-L, hard geklopt, zacht geklopt en de
oude heer met de jonge man tra.den, nee sÈr.eden binnen.
En nou mag u raden u,ie sinterklaas was. yij weten hei.rv1aa::,
piet ivas Teddy Seynder en dat wissemenie. iíou, en toen be-
gon de pret pa.s goed. fn no time had Jo van Haalen (niet
hemd van mien bruur) zwarte vegen cp het schoite gelaat va::-
\1/egc een Í'l-rrtation mct Piet.

Het eersie pa}.;je dat , zcals ;r1le andere pakjes
een ieverplicht, gedicht bevatte, lvas bestemd voor Jo,dó Bus*
ser. Seetje op knietje bij sintje.
Braaf meisje, maar véó1 harder lopen! Daar.na corry Koeda,m.
i'íou, die moet natriórlijk 'alsmaar op doel schieten. T,eny van
Hoof kiruam er deze keer zonder eni-g kleerscheurcn van "aÍ'.
Nee, er t-/aren dit jaar geen klachten cver Leentje, integen-
deel, véél lof voor subliern spell Daarna krvam Jopie aan de
t'eurt, die door sint werd gecomplimenteerd met haar merrie-
plannen en van wie l,,,erd verv,racht, dat zíj zich ook nà haar
huiuelÍjk met hart en zíel- zal blijven wijden aan hààr hand-
ba1p1oeg. Vervolgens moest Marijke van Strien op het matje
komen, waarmee de goede sint de kans kreeg om dingen te zeg-
getrr die hij - ongemÍjterd- stellig zwaar gecommentarieerd
terug zcu krijgenl Dat tafereeltje was kostelijk! Nadat
Marijke had moeten beloven de heer Kle.istra te haten ( aan
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welk verlangen eèn vleugje jaloezíe vayt sints zijde niet
vreemd zou ziln); met de kippen op stok te zullen gaan

en nooit , maaT dan ook nóóit meer gymnastiekoefeningen
indeArchipelstraat,zijndeeenvoorhetopenbaarrij.
en ander verkeer openstaande weg, ten uitvoer te brengen'
kreeg i,{ariike toestemming haar pakje te openen'

: Tonny vloemans, met kloppend hartje aa'n Sints
voeten, kreeg een pracht van een pluim voor haar uitste-
kende sperxwàritej.ten, doch moest toch plechtiglijk be-
loven ncoii meer op zichtbare wijze'haltetjes uit de

handen van de tegenpartij te toveren en voortaan' als lic]
onder de 1eden, óe trainingsavonden te bezoeken "Laat lief
Toontie die laatste ï\iens vanwege haar nieuwe status van

filiaàlhoudster nou net niet kunnen vcrv,11en! lvlaar ze

zal z: ch tijdens wedstrÍjden voor 1OOf" bLíJVen geven'
Na Eonny r,vas 'nnefies van de Haa'r aan de beurt'

0p oer-geestige wijze vertelde Sj-nt haar hoe ze voortaan
hàndbal moet plegen; ballen-bal pakken- gooien' En leren
faehen aan cttje. Het pa.kket voor Annelies vras ongetr'';ij-
feld samengesteld door een uiterst inventieve geest' die
zi:h geen íoeÍte had bespaard er iets gewelcligs l'an ' te
matenl lót pakket vormde vrlel een:vàr'L d€ hoogtepunten
van deze doleezellige avond. Op een gegeven mornent zat
het hele gezelschap met een 'ÍKwatsi:gehoor-apparaat te
trach.ten Ànnelies te verstaan. Jp', dat was subliem bedacht
De iranen liepen ons over de lvangen! '

Riekie Jongman - Sint moest t"veemaal kijkeh of
het onze blonAe nió]cie we1 was - kreeg de opdracht de

trainingsavonden bij te v"onen en kreeg een compliment
voor hei klemvast vangen van de bal. l,il.,e van Beurden

mocht nooit meer schoenen, blousje en hoofdje vergeten
.en Ria ?ronk niet meer mokken, lieeltje I{oedam kreeg een

pluim voor chaufferen en voor trouu bezoek aan de gym-

zaal . Lfarianne Roordi:rk moet haar.tegenstanders beter
a.fdekken en fete l:iestrik kreeg véét tof toegezwa'aid voor

haar schj-tterend I'Yui1e" spef !

Fanny rran Raay moet voortaan onder het toez'i end

oog van broer sint ieàere rchtend tien diepe kniebuigin-
geï tracirten te maken en kreeg zeer de rrelgemeende raad

ïoch vooraL z].chzelf te blijven. E1len \r,lals moet.ztch
vooral toeleggen op de vangst van hoge ballen' En ten-
slotte, als iraditionele allerlaatste, verscheen Tiny.
Arts-'öP het tapijt teneinde aldaar t efr-ten overstaan
van de gougu*uàrriu, plechtÍgIijk te treloven voortaan
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tijdie. haar verrukkelijke sponde te verlaten opdat zLj het
edefe balspei. zat lcunnen mee-beleven. Ook de inhoud van
hóàr' pakket heeft ons doen schateren van hei lachen 2 maar
leent zich niet voor nadere omschrijving !

Iiet was trrer na het middernachtelijk uur toen er
tenslotte een eind aan de pret kwam; een pret, \'/aaraan
alcohol volkomen vreemd was en die louter en alleen ont*
stond door de vaak zeer originele vindingen en gedichten
van leden van onze eigen club. (tt nen het nu nog niet
eens over de gedichten voor onze manncn vuillen hebben)Dat
deze fuif zo uitstekend is geslaagd is ook voor eeil zeeÏ
groot percentage te danken aan de persoonlijkheid van onze
Sinterklaa s .

Robert , grààg rryillen !i/e van deze gelegenhe id ge-
bri-i.k naken om jou- te complimenteren met de sublieme ver-
ïolking .ra.n jc ro1. J:-j was het, die Ceze avond hebt ge-
maakt tot wat ie vvas: cen uitermate sliccesvolle . Zo.. maar,
à ItÍmprovisite, heb je otfs op een charmante v,,ijze de

vuaarheiö gezegd, een spiege1 voor'gehouden of pluir:ren op de

hoed gestoken. Heel nr-stig, heel wóàrriig en heel geestig.
Ook heb je blijk gcgeven oc kunst van het zrvijgen te ver-
staan. Ï,Ia,arvan act<; , Tin i-Lr-rlcie, m tl:l v,iaarde !

Ook Teddy Seynder een tien en een griffel, voor
de opv,rering r,ran de toch a,l bij d nog r"oeili 3ke 'Zwarte-Pieien-
rol !

Tenslotte nog een woord van oprechte dank aan
het adres van de fam-ilie \t'ials voor de ondervonden ruime ma-
te van ga.stvrijheid en tevens van belvondering voor de op-
gebrachte moed om tegen de heidense rotzooi aan ie kijkent
die,ruÍm'20 lieden op een Sinterklaasavond v;eten te ver-
vaardigen"

Dit was de ttrlazenkamp-sfeer'f in
rire hiervan nog vele staaltjes in dit zo
mogen. beleven is de \\,ens van

optlma forma. Dat
pas begonnen jaar

fra-i ^!f vJ va
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Ï\I]I \IIINT EtrRSTE ETAPPE ?

S?E.I,FEGEI,RAIIY DA\TEREND SUCCES! ! ! !!! ! !!! !

SEIZOEN 1961 DAïNMND BEIANGRIJK! !! ! !!!! !!

De belangstelling Voor onzc eerste spelregelavond over-
trof onzó stoutste verwachtingen. Y,ianneer op de tweede

di_nsdag van j arntarí 1961 (noteer afvast de datum 1c ja-
nua,ri à.*.) de enkelen, die er niet wa,ren ó6k komen, dan

z:jn de 45 stoelen allen bezet !

Voór de goede gang van zaken wi1 ik nog even onze ra\Ly
uitstippà1en* Élke u.vond worden ! vraagstukken voorgel-egC,
ïyaarvan de antlvoorden .roor de eerste maal op 10.1,61 moeten

worclen ingeleverd. Ec:i driemanschap, bcstaande uit J.v.d.
Vegte, Hent< L{evius en ondergetel<ende zal de oplossingen
rr*t ijken en elke vraag met maximaal i0 punten belonen;er
kunnen dus per etappe max. l0 punten gehaald r"'orden'
lvie aan het eind va,n de rally de meeste punten heeft
wint de wcdbtrijd-knuppel van prima kvraliteit.
EIIG ETAPPEIíTNI"IAAR \I/ORDT AA]{ DE EIi{DSTREEP YA}í DE ETAPItr

BEIOOND l',ET trEN KUS VAN }ÍISS ETAPPE! laar er rrele candi-
daten zijn voor het etappemisschap, zal 'er voor elke
etappe een verse mi-ss aangewezen worden"
op 1O januari a.s, dus de goede oplossi-ngen inleveren;
oezerrae avond rvorden de enige goede antvroorden bekend-
gemaakt en de ni.euvle v-raagstukken opgegeven, De uitsla-
!"r, .rr* de etappes zullen in dit clubblad worden bekend-
gemaakt .
óp -.trro*k van enkele spelers zul1en op deze avond ook de

tàchniek en tactiek facetten behorende bij de 9 velders-
plaatsen worden belicht. Gezien de grote cpkorns! do: ik
àit met groot plezíer; per avond zal tk 3 plaatsen behan-
de lèn.
yerder is er naar gevraagd de rally Zxper maand te houden

en de oplossingen éerder te mogen inleveren m.o.o. publi-
catj-e v,d'uitslagen in het clubblad. Hierover zullen wlj
10 januarí gezamenlijk een beslissing nemen' Tenslotte
nog dit: u lelieve uiterliik 2o.oo uur startklaar te zLt-
ten.
Namens mijn collega
doeni:rg uit over de
veel biidroeg tot de

v,d.softbalafdeling spreek Ík ook vo1-
grote oPkomst van de dames, hetgeen
gezellige sfeer, waarin de eerste
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etappe verreden werd en het gezellig samenzijn na afloop
opgeluisterd werd,
Ons filmpje begint a1 historische itaarde te kr:ijgen te
oordele.n naar de betreffende opmerkingen tijdens de voor-
stelling. L{isschien itomt er volgend jaar een iweede dee}
bij !

Mag ik nu als coach enkele woorden speciaal tot de jongens
van het eerste ricirten? Jullie kennen mijn stokpaardje:
om in het eerste te komen (en te blijven) moet je voldoende
hebben voor de 3 vakken techniek, tactiek en GOEDE L[EtiTA-
LITEIT. Wanneer je voor iechniek en tactiek elk een B

hebt, ï-ar voor mentaliteit een 4, dan deug je niet nPar
mijn mening voor het eerste (en eigenlijk voor geerl een
team). \,ielnu, deze spelregelavonden komen de teamgeest en
du,- je goede mentalite j-t ten goede. Kom dan ook op deze
avonden, spelers van het cerste! Heus, het ts z-o belangrijk
voo:: het komende seizcen .Jat vuij als één vrierrdenclub in
het veld staa"n! Er staat n.1" zoveel (r'r,aarover il' hefaaB
niet uit kan wei-den) op het spel vcor onze honkbalafde-
lÍng, Het enige, dat ik karr zeqgell is: rvanneer wÍj in de
competiiie bij de bovenste turee kunnen eindigen, dan is
v'raarschilnlijk de kans groot, oat wii in een kle,p in de

eerste klasse van- de KilÍHB terechtkomen!! I Dan moet er we1
ger,verkt rvorden metterdaad en niet metterniond. Al-ien moeten
de spelregelavonden, indoortraining en buitentra.Íning bij-
vronen en vooral met'elkaar je mentaaf voorbereiden! LJat is
niet alleen omwille van dat eerste klasseschap, rnaar ei-
genlijk nog veel rneer om het plezrer j-n.het s'oef van on-
schatbare waarde I
lk. maak onze leden er nog op attent, dat rnet ingang van
nra.andag 9 januari ars. v/e gaan begínnen met de indoortr"ai-
ning die.elke week van 7-B u-,-rr gehouden zal worden ín de
gymnastiekzaaL aan de Hazenkampsev"'eg.
Namens de honkbalcommissie iiïens ik LT allen een VOORSPOEDIG

1961 .
lrï. P.J.Bmnet de Rochebrune.

Yan DAVrlf ontvingen ïve nog het volgende honkbalnieuws.

Verstijfd en bibberend van. "...ia, waarvan anders dan van
de kou, togen ingetogen op dinsdag 13 december j,1, een
goede 25 honkbalenthousiasten naar ons clubhuis. Vraag mij
sovrpr niet HOE iedereen daar kwam: ik kan er werkelijk
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geen antwoord op geven'

Demeestenn.l.schijnendewegnaarditclubhuisnogniet
te kunnen vinden, in ieder geval nog steeds niet gevonden
'Le'hebben. Enfin, in Oit clubhuis dan, had op genoemde dag

de eerste van de aangekondigde reeks spelregel3ellyavonden
plaats en er kan niet anders gemeld worden dan dat deze

avond volkomen aa.n het doel bea,ntwoord heeft en derhalve
geslaagd kan worden genoemd.
i-iet e"iste gedeelte van de avond is ervoor bestemd de

spelregelkennisoptehalen,waartoec]ehonkbalcommissie
uàr, ,rrrt*1 problemen heeft 'opgeste1cl, die - hetzij goeo

of fout opgelost - u66r de volgende kontaktarrond ingele-
verd moeten worden, Een waarli;k deskundige jury ki-jkt Ce

oplossingennaendeeltpuntenuitvoorhet''huisr,verk'..
De -teyza,melaar./ster van het grootste aanial 'punien za1

daarbij - zoals dat me r;.;tal het geval Ís - zegevieren en

à" *ut" ziJn/haar naam beschilderde knu-ppel in onivangst

Ë3ï"ï;- ty,reede gedeelte van deze àvo,u, r';elk gedeelte 'ten

cloel heeft door een ge ze1'L:'g sa'menzijn niet geheel van

elhaar te vervreerndei tÍj dens deze rroor cns ,,.iGt (honk'oai- )

actievelrintern:aandenriseensu-ksesgctn'orcien'
iri s n'i et alleen gebi-Ij art, geka'ari, eep:raat , gelachen
en vva.t dies meer zij, maar tevens zijn er tot g::ooi ver-
màa.k van al-le àa.nwe zígen f ilmpjes vertocnd en we1 'ran de

honlebalafdeling a.ktÍef vijf jaar geleden en van Ce luro-
pese kampioenschappen in Rome en i1a::rnhei':l , e 'e ' ? ' opgeno-

men door onzè voorzttter "
iletistehopenrdai;deopkomstopdeeersikomendekontakt-
avond, 10 ianua.ri a.s. zo mogelijk nog groter r'vordt"' en

dat er vele goede oplossingen binnen zullen kornen'

Ajju! Dawi.

-1 +^



LEDEN EN BEGUNSrIGERS

VAN DE "HAZENKAMP",

een, goed,e tip!
ttI L"t wekelilks op onze I

| "." wsNErrrNr uP vrr4r 
It 7 UTTSMTITERS 
I

I

I die Donderdagsavonds in de dagbladen vermeld staan. 
I

I Wellicht is hier iets voor U bii. I

Fa". PFEIL en ZOIVEN

GROENESTRÀÀT 193 - 195 - 201 NIIMEGEN TELEFOON 25753 - 23125 - 26tEt

co-oP
Goudbruin

het brood dqt oterb mclabt en níet dtb!
(Alleen echt indien voorzien van een garantie-ouwel)

Vraag het aan de CO-OP bakker!

Coöperatie ,,Niimegen" u.a. - Burgh. v. d. Berghstraat 92 - Tel. 22Í346

Let wekelijks op onze

7 UITSMIITERS

die Donderdagsavonds in de dagbladen vermeld staan.

Wellicht is hier iets voor U bii.



Willemsweg 37 - 39

Nijmegen

TeleÍoon 23453
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DANSINSTITUUT

4 9,it,na
bericht dat de inschrijving is geopend voor:

ballet
en
moderne gezelschapsdansen

Speciale clu bs voor :

scholieren
jongelui en
ouderen

vraagt prospectus

van der Brugghenstraat 1 (hoek singel)

Nijmegen Teleloon 24188

I{leermakenii

Herentnod,es

VAN WELDERENSTRAAT
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U/ij ontvingen bericht van het Lruwelijk op 15 december
1 960 van

Frans Peters
en

Jo van Haafen

Dat is nu echt weer'eens lrat je noemt een Hazenkamp-hu-
weiijk" 0f rt nu ï:ij rt handballen, softballen of honk-
ballen is ge"weest, in ieder geval hebben Jo en l,rans
elkaar in de }{azenkamp ftgevondeni?. Zij hebben hun tenten
opgeslagen in de Polderstraat 22 en we hebben het idee,
dat het daar wel een echie zoete-invaL zal worden vocr
al die vel-e vrienden en ker-rrrissen, die Jo en Irrans hebben.
ilie zuLLen er echt nog aan iiioeten wennen, dat Jo net tv,ree
a.ars vool'taan officieel- i\ievrouw Peters heet, tvant de
naam Jo van Haaley\ LS zo langzamerhand in de Iiazenkamp
een begrip gevuorden voor alles rn;a.t clublief de en -trouw
betekent.
Jo en Frans, namens de gehele Hazenkamp en de redakbie
harte lij k ge lukgelvenst .

Op 2e Kerstdag hebben zich. verloofd:

Diny van ïngen

en

Gerard den Dekker

ook al twee rasechte Ha.zenkampers, di-e beiden IÍd zijn
van de \tiandelafdeling, lj'ila,ar de Hazenkamp toch a} niet
goed voor is !

Di-ny en Gerard, jullie kennen het Vierdaagse lied: Zo
trekken wij door Neerland en door het leven heen. Veel-
geluk op deze wandeling. -----'..-



T U I G I N G"

Getroff,en door de vele felicitaties, bloemen en geschenken
ontvangen ter gelegenheid van ons huwelijk op 2 november
j.1" betuigen wij U langs deze weg onze oprechte dank
voor Uw aandeel, waardoor deze dag voor ons onvergetelijk
i-s g eword en.

Kesteren, december' 1960"
P"van longeren
R.van Tongeren-Ko ed ar:"

I,{EDEDELING AAN ONZE I,,IEDEtr:iERKERS.

fn ',rerband met noodzakelijke bezuiniging op
de kosten van ons maandblad moesten enkele
artikeien vervallen.

ANKBED
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truus wals.

wals'
msderne woningínríehting

graafseweg 45 nijmegen tel. 23900

o ploegstoffen

o pas-toe meubelen

o zweedse string wandrekken

o deense lampen

SPORTVRIENDEN,

A bmifi kraehtig en oitaal
d,oor mells uan, »NIAAS en WAAI?'

Verlangt daarom altild producten van deze moderne melkinrichting

GraaÍseweg 183 - Hatertseveldweg 32 - Nijmegen - Tel. 250O5



CHEMISCH REINIGEN

VERVEN

TRIPLONEREN

de
la. B. Heuzeveldt

GRAAFSEWEG 247
ïeleÍoon 21740

Winkel:
MARIENBURGSESTRAAT

Teleloon 22638
16

\MÀSMÀCHTNE§ fi. 178) - -

LANGZAÀM\^/ASSERS
met oliebad en veilige wasbeweger

(Miele-systeem) fl,, 229r. -

CENTRIFUGES Í1. l89e - -
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