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},IÀANDBIAD VAN DE VERENIG]}IG VOOR LÏCHA.MEIUKE EN GEESTE.. IIJIG ONTÏIÏ]Q{trLTNG IIDE HAZENKAMPÍ'
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AANGESLOTEN BrJ HET KON.NED. GYIIINASTIEKVERBOND, nO fON.
NED" HONI{BATEOND, DE KoN. NED. YOEIBALB0ND, HET NED.
HA-1\I-DBAIVERBOND, DE lrED. TAtr'EI,rElU{rSB0ND, DE KON" NED,
BO}ID VOOR IICHATIEIÏJKE OPVOED]]{G E]{ DE NED.SOFTBAIBOND.

GOEDGEIGURD BlJ KONI]IKIIJK BESIUII: 22 novembet 1935,

Behalve voor wat de bestuursmededelingen betreft, is al-
leen de redactie verantwoordelijk voor de inhoud.
Redaktie-adres : BIJIEIIEIDSINGEI 44. NIJMEGEN.

maart 1961 Je jaargang no.5

VA I\ Df VOORZ ITïIR
De heer Pel-len start met medewerki:rg van eni-ge dames voor
de volgende ronde van de Clubhuiscommissie. Er is nog een
groot bedrSg voor de i:rrichti-rrg van ons clubhuis nodig.
Er komen gelukkig nog steeds giften binnen.
Vo:or sommige groepen Yan de gymnastiekafdeling moet er rn

ledenstop worden ingevoerd. Er Ís een stencilgroep samen-
gesteld; liisthouders melden zj-c]n aan om eenmaal per maand

op de groepen de contributie te jlnen. De gymnastiekafde-
Ii:rg heeft een contactcommissie samengesteld om meer en
beter contact te hebben met het hoofdbestuur. De aanstaa.n-
de feestavond zal weer een daverend succes worilen, zotgt
tijdig voor plaatsbewijzen, want et zíin er maar wei:rig.
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Een nieuwe penningmeester heeft zijn intrede gedaan, na-
melijk de heer C.Boga"ards' Ilartelijk welkom in ons mid-
den! Il{instens twèe afgevaardigden van elke afdeling zul-
len Ljens per maaJr.d ecn vergadering van het hoofdbestuur
bijlvonen om het wel en vÍee varr de. gehe-l e Hazenkamp te
bespreken, terwijl heb hoofdbesiuur dan tevens op dc hoog-
t o hl i 'i f t va't all e activítcit en.
I{st ledenta} van de trampoline-afdeling rvordt grotcr.
A1 met aL zit, er dus wel leven in dc |lazenkamp. ]i,ïaar bij
al deze optimisiischc goluiden moeten vÍe toch ook nict
vcrgeten, dat cr nog genoeg dingen overblijven, die beter
kunnen, B.v, de oud-papieractie. 1'1/a,ar blijvcn d:'-e duizend
leden van de t:,a.zenkamp met hun kra.nten??? Da"t is toch het
eónvoudigste vuat we kunnen docn! !!!
De onderlinge verhoudingen van de afdeling van cie Hazen-
kamp zLJn r,og steeds r';t zcals rt moet zLJn" tien 1id van
b.\,. de wandel- of 'honkbalafdeling ze.L zich i,';einig bekom-
m€ren om een gyl$nastieklíd en toch ziin lse al lcrnaal Ha-
z cnkarnpl cd en.
Er is cen mogclijkheid om elkaa.z. beter tc lcren kennen:
kom naar het clubhui-s, da.ar kun je contacten le§gcn mët
je mcci el eden en trovendien kun je er gczellíg een dansje
makcn en de nicurvste Platcn horcn
Tot aanstaande Zaterd,agaxond ! I

J.vod"Plas

e LuEi_-l t-l l3l\lI[J\xi 3

Zonder overdrijving Verdieyrde ons clrrbhuj*s op dinsda.g

14 februari j.1. dtze cretitel. omstreeks half negen hai-
den zich ongcveer 45 vreemd uitgedoste lieden (variër'eir,i
van Chínees tot co:rductgur itÏ.S. om maar eens een voo:-
t,eeld te noemen) vcrzameld om het roernruchte cr.rnava-s-
f cest te ga,an vieren. Door enige carnavalssr:h1ageIs, o.-e

-íLa cfize onvolprezen geluidsinstallatie ten gehorc Yrei'cen

gabrachtkvuamendeaa]rwezigenreedsineenfecststemr.-.ng
ii. ,org"oeide tot een Jaaiendc geestdrift toen om -1
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LEDEN EN BEGUNSTIGERS

VAN DE "HAZENKAMP",

eeru, goed,e tip!eeru, goed,e tip!
I

I Let wekelilks op onze I

I t urrsMrITERS I

:rmeld staan. 
II

I Wellicht is hier iets voor U bii. 
I

Fg". PFEIL en, ZOIt{El{

GROENESTRÀAT r93 - 195 .201 NIIMEGEN TELEFOON 25753 - 23125 . 26181

co-oP
Goudbruin

het brood dqt oterle vnqqbt @n níet *ile!
(AIleen echt indien voorzien van een garantie-ouwel)

Vraag het aan de CO-OP bakker!

Coöperatie ,,Nijmegen" 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

.4. A(ouou OPTICIEN

J@EIJDE

DANSINSTITUUT

1Àrtr..AO,
bericht dat de inschrijving is geopend voor:

ballet
en
moderne gezelschapsdansen

Speciale clubs voor:

scholieren
jongelui en

ouderen

vraagt prospectus

van der Brugghenstraat 1 (hoek singel)

Nijmegen - TeleÍoon 24188

I{leermakerij

Hererutnod,es

VAN WELDERENSTRAAI

IELEFOON 23126



mj-nuten yoor negen Zijne Doorluchtige Hoogheid kins Ha-
zos I werd binnengedragen, begeleid door de Hofkapel. Dc-
ze kapel had behalvc het uitstoten van enige krankzinnige
klanken, wat wonderwel gelukter nog de taak de lang niet
lichte Frins Hazos I na"ar binnen te dragen, hetgeen iets
mÍnder goed lukte,
De Prj-ns, aan deze wijze rran transport kennelijk wel ge-
woon, begon met het bevel te gt.ven voor 6sn algemene po-
lonaise, helaas voor sorlmige teenagers in een iets te
hoog tempo, doch Ín een stemming die wij ook nà carnaval
nog vele malen bij de llazenkampers hopen aan te treffen.
Het einde van de polonaise vormde tevens het begin van het
(ondanks de ruwe tegels) uitstekend gcslaagde cernavals-
bal, zodat onze voorzítter, die geheel volgens de voor-
schriften verkleed, de feestzaal betrad het ongetwijfeld
eens zal zíjn met diegenen díe beweren dat de Hazenkamp
wel degelijk Carnaval kan vi-eren.
Een intermezza vormde het toedienen van de overwinnaarszoen
door l\iiss Etappe aan de gcle-truidrager in de soelregel-
competitie van de Honkbalafdeling, Ab Seynder. 1tradat de
sporen hiervan door mi-ddel van enige goed uitgevoerde
vegen $,aren uitgewist werd hefi ba1 in alaaf-stemming tot
laat j-n de avond voor*gezet. 0ok de buffet-omzet bereikte
deze avond een hoogtopu:rt; wc mogen dan ook met een gerust
geweten verklaren, dat dit carnavalsfeest tot nu toe het
mcest geslaagde evenement ir. het nog zo, korte bestaan van
ons clubhuis is geweest'

AGENDA.
Clubhuis geopcnd:

Bridge en Canasta:

Zaterdag 11 maart z

Zaterdag 25 maaxtz

Elke \nloensda€r zaterdag en zond4g van
19,3O tot 23 uur; el.ke zaterdagmiddag
va^rt 14.00 tot 17.3O.

Elke !ïoensdagavond, aanvang B uur.

'eBlarenba]$t met diverse attracties,
georganiseerd door de wandelafdeling,
Iedereen is op dit feest welkom, Aan-
vang B uur.

Contactavond.

De Clubhuiscommissie,
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PAÀSVACAI\TTE.

In verba,nd met de Paesyacantir-. zijn de scholen
(en dus ook de gyimastiekzalen) &er_lg-Len, Dc
eerste week va:r april - d.i, de week na pasen-
zíjn er dcrhalve geen gyrnnasticklessen.

1'::

VAN LTf ATDELINCIN ;'i

j
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\ë-Y.t, :

Y-_--l-_

---'iítr
, \1y'D A Tll,[Tf-m Ant ;,AIf,I!I I\.1 UL\ .

Voor onze sportvrienden en belangstellenden hierbij di-t
i:erichtje van de afdeling badminton, Zoals velen rceds
weterr, wordt er de laatste weken met groot enthousiasme
gestreden om de tÍtel van winnaar resp.winnares van de
onderlinge weds'crijden, En dat de spanning r:r goed ín zít,
bemerk je onmiddeïiijk a1s je de sporthal invrandelt en de
spe lcrs zict oef enen cn 'iinslaAn;r, dlarhij elk.-:r condi-
tic en zwakke plckkcn zoekend, weartr je ii,-rgers :-l I oq or-
wonnen of verloren kan worden.
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KOMT EENS KIJKEN?

KONINGSTRAAT 35
(hoek Ziekerstraat)

DAALSEWEG 95

BOEKHANDEL

LEESBIBLIOTHEEK

ARTIKELEN

,r9n 13inln"
v. WELDERENSÏRAAT

TELEFOON 20640POCKET-boeken

IOY
GROLSCH BIER
TONIC

Ft.

Handel in Binnen. en

Buitenlands gedistilleerd

Zl,.Aru^dzem«Z^
BURGHÀRD v.d. BERGHSTRÀÀT

TELEFOON 21980 NIIMEGEN



te Niimegen

Hoo{dkantoor: Mariënburg 67

Bijkantoren: Willemsweg 249, Lorkenstraat 59, Nwe. Nonnendaalseweg ó8, Gerardsweg 30,
Oude Molenweg 242 en Markt 3 te Wychen.

,I)a Spuo;rba;r,k

g(rspnlarnpers!

Uw Bloemist bliift

Fa. D. v. INGEN €c Z,

JEUGDSPAARWET
1958

DOE MEE
aan deze aantrekkelijke jeugdspaarregeling

Spaarbankrenle 3'l/.
Rijkspremie l Oo/s

lnlichtingen bi.l alle kantoren van

t)an, l$lu)

Gero- Zilvium en Zilmeta
Leerdam-kri stal

Fris-aardewerk
lYosa-porselein

Wedgwood

Stuk voor stuk merken die Uw

vertrouwen waard z jn

Bovendien een uit-ge-le-zen
collectie geschenkartikelen
in kunstnijverheid

U vindt het al meer dan 25 jaar in de

-/U ri 
^"e?s 

e,-kun, t|onà nA
Wed. J. A, Mulder

van BROECKHUYSENSTR. 48 t/o Postkantoor

TELEFOON 24764

MOLENWEG 5

TELEFOON 21135

NIJMEGEN



YIa't ik tot rrijn grote voldoening heb mogen consiateren.
is de sportirite j-t in de tot nu toe georganiscerde nrcC-
strij rlen werC gespeeld. Yerder is de onCerlinge ba,nd zeer
verstevigd, doordat iede rcen via de nanlen op het v'redstri-;l ri-
progra.nr,ïa zijn partners en tegenstanders persoonlijk 1e crt
kcnnen" Dit in tegenstelling tot voorheen, tocn bepaalde
groepen r,,rel samenspeeldea in een l"rekelijks zich herhalen-
de combinatie mrar practisch nict in contact kwartrten met
de ovcrige leden.
Voor d eze onderlinge competiiie wer,lcn de teans d.q.v.
1-oting sal:í]cngcst eld, vu;erdoor voo::kor:en werd, dilt alle en
sterke en zr,i'akke tearlrs werden gevornd zodat cr' vl:n spsn-
ning in het vcrloop der vucdstrijdcn dan ge en sprak.: zott-

ZLJN.
lle ej-ndstand is monenicel gedecltelijk bekend geworrlen,
alleen noeten er nog enkele vrredstrijden nixed ge speeld
ï\,orden. Voor het Danrresdubbel luidt de ste.n<i:
1. T.libels-À.Ce Vries1. 2. Il.Pluin-J.Irenkerl; 3" I[.tllolt-
huis-ll..v.llarnau )ij thof f .

En voor het iricren-dubbel:
1 . l{.Frankcn-ri.i(}einjan; 2, HnSchmitz-À.Jaspers13, E.v.
Erldcrbcek-\t'I,Brunet de RocheÏ:rune'
1,11ag ik nog, cven \í':tLJZen op de dercle plaats v3,n ff'Brrrnet
de Rcchebrurle, welke ik a.ls zeer Éervol kan noenen, a.ls
U bedcnkt dat dit tea"n samen 6J jaar oud i s.
Over het verloof van de resterende wedstrijderi schrijf
ik de volgende maand.

Ed van Bilderbeek.

KRING KAi!ÍPf OEI{S CHA PPEN D m N e d . Ve l. . TUR}ÍKRING

Na de voorselectier,ryedStrijc, welke gehouden was te Àrn-
hem, togen wij op 29 ianu.:ri o.l.v. dc h'cr Hoekstra naa'r

Devent"". D., stemning onder de turner(stcrs) en suppor*
ters, totaal JO, was direct al uitstekend, ondanks het
feit, dat éírn supporter niet kwaie opdagen; zijn bed was

E



hen blijkbaa"r zo dierbaar, dat h:.j de verríchtingen van
zrjn veraoof cle rliet heeft gezicn.
Onze verr,vachtingen waren, gez:.en de goede voorbereidingen,
hoog gespannen, doch dat in deze kringkampioenschappen
waa,raan wij voor het eerst deelnamen, de volgende prach-
tige resultaten behaald lverden, overtrof alies,
Dames 2e graad: kringkampioene: E1s Jary.ink met 46 r55
punten, terrmijl l\,[arijke van Strien 42rA5 punten behaalde
door een ongunstÍge loting bii het paardspringen, n,l.
als eerste ert ztj was uj-t haar evenwicht op de evcnvlichts-
balk 

"Heren 2e graad: krin,lka.mpÍoen :Simon Ke:'sten raet 52.34
punten, mei op de 2dc plaats Peter van \iioerden met 51 .5C
punten, lvaardoor zLJ bciden gekozen zijn voor de cenira-
1e tr"Íning der keurtu-r'ners der i{ed.Ye}.Tu:'n};ring"
Heren 3e graad ilenk de ries bereiktc hic:: met 48.1) pun-
ten een pla.ats in de middenmoot; gecn slecht resultaat
daar hij pas ecn half jaa.r a.rn het turnen is. Dit belooft
iets rroor de toe komst, Uit d eze rcsultat en ku-.r.t;n ';i j d e

rrolgende conclusie trekken, dat. or:.da-irks Ít f eit , Cat de
llazenkamp ín de gslsls- plaats ecn qymlrasiiekvereniging
is, waa.rin icderccn op de g;yml essen ea;n zíJn trel.: liomt
met rt da.arbij behorend spel , hetgcen de gezelligheiC rran
dc les ten qoede komt, ook voor Ci;gene, die zích willen
specÍaliseren in het turnen cn indi',n de aanleg híer-"'oor
aanwezig is, de gelegenhcid bestaat cm. onCer deskundigc
leiding, tot deze prestatres te komen. Hoekstra, profici-
at mct dit prachtige resultaat ! I

VaLn de 1c graads turners hebbcn wij zítt;en snullci-r, .\rcn-
als ecn supporter, die ccn haantje, bcstcmd lroor pa. cn ma
verorberri had en niet mcer naar huis du.rfde, ileg.'lmatig
hoorden wi,j dan ooh de ha.an in doodsangst k:::,aicn. Hoe
dit afgelopen is, horen wij misschicn nog -uvcl eens"
Al mct a.l was het een geslaegde dag,

Bribri.

t
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HONKBAL
ROB VAi\- RAÀIJ \I/INT ZT,IARE fl{TEEDE ETAPPE!

RAILY-&\RAVAILI{ V,\LT UITtrENI ivTISS ETAPPE NfET!!!
SfitRT IIERDE ETIIPPE GR00!l SUCCES ! EXTRA PRIJZEN ! ! ! ! !

Dat was een zware etappe; de cl eelnemers staan nog na te
hijgen, ilrote verschuivingcn in het algeme en klassenent
vlaren he I gevolg, Als trotse overv'iinna,a.r kr'ryam Rob van
Raai.j al: eer:ste over de sirccp mct 45 P., direct gevolgd
door v,d,llorst met 44 punten -'l Jan Hendrilcsen met 4)
punten, trn het algcmcen klasseme'-nt s'baat nri Fanny van
ii aa: j a.ae ce kopll llÍt ir cen pla,chtige prcsiatie, c1i.e' dc

manneli,j,re deelnemcrs iry<:-i. 1"et sclirea,mrood ni:.a.r ii e ftaken
ziil 7age.,r" IIiei ír:Jerecn hc;ft cch'ue-r' ;err bekei:ide hcpir -'
balschc.ilsre chtcr onder zrjn -, rinden* ilJ-c p;el;hcid cp
r-Érri s1;ok i e : Iann;r, 11 Ér manntn gunn€ll j c de ccrste plaat' ;,
rla.a-r zàirall -lli-r-r,- llae L op zich larlen zítte-n, rck'in daar
opt ïan ha_rte gef r:li_citeer.d, Fa.rj Ln tcvens cen di-kvcr"..
dier cc p.tel,lkïr,lns aan d: l:oplopci's lra,n ce twceie e r,apIc.

i-Iet legi de koplopers geen "wj-ndeieren, !ïant ze vliegei,
cnhr.cq j n hrt af tcn,,t;n kl,'.:s.trt'irt.' " t-- iic-rdrÍk sc'n st!p-i;
bi jv, rra;r de achi,ti'nCe Íltl?.i qc a'cht s''r e plaa'r' s " I{lerot:-
de:r vindt U de kl,a.ssering (tusscn haalrj "":
'rr' .l -"l l ':i van h' b vo::i3" lllasserieilt ) :

I.- l- hirh-, 11- l', Pu:r

i"
,
'r,

4.
tr

o"
.7

o

q

1(t

Fanny i,ran Ra.aY

IiÀV.UlllulÈu

T, Seijnder
D.\Yi i- kamp
A " Se: ,r:d-e::
J "Ko'- CaY.

R " KoeC,am
J "lleric::i!.sen
H.Veltneule n
F "v,Iial

B9p (48)
Bop (10 I
74p (+si
70p ua
7op (+g
bBp t,36
aa^ aAuoP '._)v
67p G4
66p (43
6€,p (+l

1 1 .,li.l1ngelhoff Q2P
I ' r rI .,Bir-ss.-iL L:a.p

.i .', l-i")i::;-L::.t.rÏf' )'i!
; ".'-.;':., t"-,-i,.,r' +C;

i5, ly.Jaspero 46p
16 "R "r, .}?aa:i j +5p
17,il.Brcuwcr 43p
'1 B"E-BLLSSeT 30P
l 9"Th"Sutmuller 2EP
20.A.Rj-jnber,: iEP

(+l
I,E
:,..
!+u
(3t
( A,

( +))
(30)

Hierbovcn siaa,t dus de kla.ssering na trvee etappes; iia,n-

neer li h.et tweeCe getal van het eerste aftrekt, vindt U

het Lrr Ceze tweede etappe behaalcle puntental'
START VA}T D}i VIERDE E1'] T,A/ITSTI ETAPPE I'{AANDAG 13 UÏAART

2AlA PRECfES" De problemen van de derde en ru\ïeede e-
tappezr-rllendantevensbesprokenwcrden.]Jusnietdins-
dag 14, ma.ar maa.ndag 13 maart a's" !!
N"É, de antwoorden v.d"vrg1iQg etappe moeten voor 1 april
a.s. bij één der juryl'eden worden ingelerrerd '
ZATERDAGA\TOND B AH]TL FÏ1 TSH TN HET CLUBhUTS ]!IET PRIJS-

^7-



UITRETKING trN FEESTEI,IJKHEDEN. DNSSCHOENEi\ï AA1[ 1 RENNERS-
SCHOEIiIEN UTT !
Supporters, díe nog aanmoedigingsprijzen beschikbaar wil-
len stellen, kunnen dit tot E april dÓen. OP DE FEESTA-
VOITD IS IEDERtrtrN 1iÍElKOtil!! I,l/anneer deze feestavond net za

knal wordt als de gecostumeerde spelregelavond, dan ztt
het wel snor als een homerun!

Kortgeleden heeft de commissie een onderhoud gehad met
de heer ,r,l"verhallen :|nzake een amerikaans honkbalveld.
lliet a1le en de ontvangst vuas goed, ma,ar ook de bespreking
zelf stemde ons hoopvol en ve'rlj-ep in cern buitengewoon
prettige sfcer* Het mag hicr van deze (honlrbal)ziide r,vel

eens gezegd worden, dat de heer Yerhallen ons stcunt zo-
ireel ín z].ln vcrmogen ti-gt! 'i'en prima, Saíncflr'Mcrking!!
En moge ik dan van nu;f de schrijfrrachine \vser overxËven
aan Da,an slitkamp, die naar ik hoop een pakkend verslag 

-
van de finish a1s eerste werkstuk na zijn 'rYacantielt zal
afl everen.

W. P.J.Bninet d e Rochebru-rle.

HONKEAL-lNlIRVl["\
cnlangs had ik het voorrecht een gespru5 t9 hebben net de
heer Éoitz,.;.1,g) oud vrerper uan het Nederlands team. !.ijdens
dit genouglijke ondcrhoud stelde ik hem enige \i-|'agL-rl , die
ik U met Io àrrt*oorden beslist niet irvi-l onthouicn'
Vraag I: eÍViJannecr bent U met honkbal begontten'1?
lntwl: 'r In 1942 ben ik met honkbal begonnen, hoewel dit
niet direkt in comp.titj-evcrhand was, Ík ha'd toen cen

eigen plocgje guf ormecrd en speelde daarmee me; materiaal
aai Oe vereniging AJ§( ons welwillend afstondriets wat op

ironkbal geleek. lt"t Oit clubje Yan vrienojes van school
speelden we za rlu en dan mec in een toerncoitje' Eens in
1443 zaten vue bij dergelíjke wedstrijden in de fina'1e en

onder de toeschouwers bevond zich ook ce 'pekende honkbal=
píonier, de heer Bleising" Dat wij de et:rste plaats be-
vochten vond híi zo Leuk, dat rvij a1s prijs een echte
,{merikaanse honkba} kregen; a1s men nu bedenkt dat wij nog

-B-



met hockeyballen speelden, kan men zich voorstellen, dat
wij daaru;e Cc koning tc rijk warcn'?.
Vraag fl: ;'fs U altijd werpcr gevrccst?í'?
Ààtv'r.: 'lNe en, ik ben ook catcher en irorte-stop gelveest,
tccn ons schoolclubic - waarvan dc meeste nu nog hoofd-
of eerste klasse spslen - over de kop ging, aanvankelijk
bij V.V.G.T, laier ste;eds in À,8"C.".
vraa.gIII:'?Y[anncer spe t,lde IJ tt ct:.st in het Ne der]ends IX-
ffivÍae vraren zoals i-Tw tcgensta.nders?Í?
,r,ntw.:tfDat was vlak na. de ooriog- Ovcrigens kon men moei-
lijk van het Nederlands IX-ta.l sprekcn. Er t,taren cigenlijk
slàchts selectie t eams , díe stec.ds ïÍecr voor" iedere lved-
strij d a.f zond erlij k urerd en samcng e st eld . Pas in i 951 is
men gekomen tOt het min of meeï. vaststelleïI va.n t?hetÍt Ne-
derlands team, rk speeicte onder fiecr tegen Engcland, E-L-
gill en voorts tugell Cirrra,C czcl \ï?tn de l{avy die hier op

llruisers oP bezoek l'ÍareïtrÏ
Vraag IV:'eI(ent U Han lJrba.nus persoonl-i jk en was hij Uvr

opvoig.r als nationalc ttrer'per?!?
Antw.:'tl{en begrijpt n: het voorga':ndc dat cr eigerilijk
geen sprake r,vas van .ien nation:rle v/el:pcr in nj jn tiid.
zoaT_s ik al zci: het betrof meer sele ct j -tcaills, soms speel-
de het A- en.È-tea.m tegelijkertijd cn dan rvas bijv. urba-
nus, dic ik allcen van I'vcdstrijden iccn, in hct lr-team en

ik in het B-team, een andcre maAl r,vairtn du rollen Olgedraaid
Vr.aag V:fÍHeeft ilonkb'al volgens U bcpa:,lde voordelen bo-
venï., Ín Ncderland mecr gangbarc sporten a.ls daar ziin:
vor;tbat, handhal , hockeY enz.?"1
Antw., ;'Jr., zekcr voordelenl Om ze even puntsgewijs op te
no Umcn ;

'l . Er is bij honlrl.al eeT. z'ór grotc realc'Li;snclhcid vsreist
2. Het koi:rt bij Honkbal rreel mccr dan bij de zojuist gc-

noemde sporten aan op hersenr'verk.
). veel geringer dan bij de andere sportcn is bíj honkbal

met ein goede lciding d" kans dat mcn overgaat tot een

spelverruwing,
4. wàt ook zeer belangrijk.''Ís: het moreel van do Iï]3.ï1 wordt

vccl sterker aangesproken. Een goede ploeg met een

slecht moreel in de ruj-mste zín .Ie"n het woorc :al het
nlet ver brengen. De wcrper in een précaire situatie,
noch de veldspeler als hij een hooggeslagen ba,l mcet

vangen, noch de slagmanr wanneer deze aan slag is noeh

iemand andcrs van het team mag enige hinder ondervinden
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van een loeiend publiek.
Vraag Vï: 'eAcht Q honkbal een goede zomertrarJ\ing van
wint cr sp ort cn ? "
Antw: " J&, pertinent ! ï',I.*i:nee:: dus deze voetballers,hand-
bafiers enz. ts Zomers gaan honkballen z:u-]*:-en zí7 een
uítnemende training krijgen:i:r, zoals ik ai bii Ce vorige
r,'rLeg zei: Reektiesnel-heid, snelIe hersen\nierkilg, purc
lichamelijhe snelhe id door d,; korte sprint cln enz,'
Vrr,a5 Vff : nilr'Iat is Uw mcning omtrent het tledcspclcn rre-rt

Àr:ez'iliancn in onze compei;iti. :?fr
An.1,i;: irp.af, lrlnd ik erg berioruei'iijk voo," htlï opvoercn lral}
het pe i 1" i{et s-bre\'cn is tocir i-n }Ie de"rl.-"::'r , 'la.i; r.: opvat-
tir-lg rree:: .11merÍkaai,.s mOe.b VÍc-.'Oejl , lie b iiiede i:l.a:rrsc' ii:i"'.L'.'1.
i; ncg 'beveel rruii het b lexj : ge lcc':'i'r 

" 
*a,t ca.t b':i;r';f -i-

i,; de opr,r6,-;irr.* va.u dc I';al-j.rnen gu-:rst:ige.i. lle:rrom is het
ire;spelen van Amer-'kane"- gr-rnstig.' l'r'a'i, ik f crrt r'fud is , da-b
,.rn aJ er cniging ( zct-1s 1.1 , /"Y. ') i] i; cnlle]e -r.rnc,'r:i kaner, .Lr he.i,
'L;i";r i,eef t innerli;k zo zwa.[ is Ca-L ri:r dr-: menscn -'Íí:T

hin,i -r'i zLJn - de r'.rcCstrijd --e-r1-oi'i+:. -i,-;.,;:
lrzr-:ry 1. -: TÍ. ,v-rrr',e vi-ïtd 1I i!-ct] I're.zel a.f.s r;cacl-r r13.n ltql, ]tjr:. '
vr..cÉ, ,:f!r

F,'' tT:;tï..l";: enige, dic, oiida-i, n:-3,zet, ,ii;er:ikaan is,

ka,,.1,ije-L ,";r-r:J; ius a] s kijlcs'lel r'el1 attr'elc'i; is'.'er ollci.l-F

ilet y,'::1 si:ecticulairdt:r'\ryoïdt, hc'; 'i'9'-.-9]1:4si1', ln d!'Lr-lr-

strgc z-r ll kon'b Cus ste::ke:r'rltiiil:'aJreli"
2. Dc :pe1r"cge1s r.ioriloif -'.ocpc1c:' i;oe;cp:s-l; , ocf al on-

ii cr i-::'v1ocd vat.,- hc.t " llrle rÍlralr-ri,sina't - dit 'ro-:d i ve'c1 i:r r-
tig.;r spe 1,r-'n c:t biect-i; vclc :r:cii-'i'c vocr'Cc-l <':n t'"

_VIggg_ r""'-nd-L- 'J nie'i; r'at hcnlibal , hi-j lr.,f di-r'; spo:'r;. .

nc;;ri voctbal , ',vai bijv. Ce vclde:r bctrcf-u, lle.ati \-\.11'ícr;-'

di.ng ten achtcr geste'] d word }?r!
Antvrl. ;.Ach, rre mocton de dingen -r"':.''l- ::it':-l ,, ,iissc;-llieil ',r'el "

Ir,laa.r aile andere sporten"lijdentr ondei' '.rot:th:11 , dus holk-
bal níet alleen. Verge et echter nict Cat:
"1 , de voetbalbond verrevreg het g::ootstc a3n-ual leden reeft
2, voo'tbal het grootste gede elte van hct jaa-i' in besiag

nec-mt
3" er eL'n groof,'tekort aan voetb':lvelden is
4. voetbal het meeste gcld j:e het laatje brengt, d.tr'.v.
de voetbaltoto ontvangen ook de andere sporten hun ieel"
Vfaag X: o?Kunt U heel sumíer ccn vergelijking maken tus-
sen tontla.l van Uw tijd en hct moderne honkbal?'?
A:rtw.:rtHet is niet eenvoudig daar een volmaakt antvrroori
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cp te gevcn. Zíet U erns: hut honkbal van nu is vce]. ra-
tioncler'. i-1et is voor Ësn werper nu veel moeilijkcr omdat
de I'sleggrenzentt verTegd zijn: nu zi)rL ze immers: boven
de lrnic en ondcr du oksel. Iíct spcl van nu is meer wel-
overltiogen, dc spe lregels worden ve;1 mccr uitgcbuit. l/Jat
een wczcnlÍjk vcrschil met het honkhal van io,,n is: tegen-
woordíg bczit een team con e igcn coach. I/rocgcr zei de
aanvoerder wi,l enigszins wat cr gedaan en hoc c'r go'handeld
moest vuorden, maa"r hcdcntenda.gc be paalt de coach:
1. ria,nncGï' cr een stoo-l,sl-ag gege.rcn moct worden
2, 0f er een honk g;stolcn moct worden
l. il/anne cr et:r. pinch-littcr of ecn
4. rclicfl-pi-tcher rngczet r.ioct l',rorden

En dit huidigc systecm kan daa,ron tot vcol betcre resul*
tr.t'. l-idct"
Vraa.g Xï: "Somnri-gc rl/erpcrs spelen te rraak me t kans op vroeg-
tij dige verprutsing van de armspicï'cn; wat vindt U da:ir-
vl -:.? "
. ntr,v.: ' L-t r,r?S ge cn reiledie gcnocild lvo::dcn ËËn tearn te
v'urbicden mec:: dan éón rvcCstri-; c1 pcr vri,elrend te spelen"
Ien team is n.1. cr'g zr,va.k innerlij 1t a,-'l-s hct sle cht-c Gen
1.,ver:per hecr't. Daarbij is het * en dat is b1i ji'baar ecn
misvattíng????,.- besl-;st gccn sciter-nde a,l-s ecn 1À/erpilr vall
dr. plr.at tro.,t. Lr:lt hí.': cr z;}f s om vÍ'agcn als hij voelt
dat het toch nic't gaati I

Iij overgooid ra,keil is r;r daaron tu-veel varl de man geeist,
door dc vurunj3ine, 17,-:rvj"n dcz' cl.tL -Lltcr spijt z::L
krÍjgcn. lJet ligt evcntvel aan de man zclf : hii moct za
flink il1rL het zovcr nict te laton I<omerr'i
Vr:,.:s.-.If: 'eVcrlvacht U da,t het iicderiands team op dc e'k.
Europesr; kampio-nschappen v,rccr hoge ogan zal gaan gooien?'e
Antw.:'Í Beslist! Ze spelen vrij constant, ik bcn er daar-
orn niot bang Yoorr?.
\i r"r:l.d 1T f T: ?r:elooft i;. d:t hcnkbe"f in de to-komst e url'- ' ".- __* -- _

ste cds voornaiiler plaa,ts zal innenen bij sportminnend 1\e-
derland en lijkt hct U niet gczond honkbai te gaan geven
op scholcn en in ds milíta,irc- dienst '?er

rlntw.:r! Toerr vori-g jaar het IOOOe tid zi-ch aantleldde wezerl
de statístieken uit, dat honkbal de snelst groeiende sport
in lilederland was. De snelle voortgang zal zich ongetwij-
feld handha.ven. Vooral als er nog meer aanda.cht aan de

; eugd vrordt bestee d " llonkbal il:voeren op scholen is zeker
qezond - direkt in dienst haalt weinig uit, omdat praktisch
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niemand van honkbal gehoord heef ;;; a1s nu wordt gestart
met honkbal op .scholen en deze .l ongens konen na enkele
j aren in Ci,:nst, da-n 1n'el . t

ïreag XIV. i?À1s laatstt; zoa ik U nog willcn vragijn: ï,r;lkc
,rr,r.][ípïl-Iïft U waardevoller in he; huidige honkbal: oun

constanthardgooicndepitcherelsccnRoeldel\Íion,of'ecn
variljrend i.verpcnde pitcher als ecn ]ia.n Urbanu-s, cr \ra'n-

uitgaande, ds,t hct op bciden evcn i:roe i1Í;k slaan Ís 
' 

dus

dat ze evcn v'uu} slagncnsen uitsche'kelen?r'
lrntw,: 1?Nict alleen VOOr du vcreniging na,ar cok voor ztcYr
zelf zaJ' op de duur e in variérend gooiende lvcrper l'raardc-

voller zlin" Yoo:: mii dus gaarne een lrlcrper dic:
1.een goede kijk op dc slagrian he eft
2.ecn harde en ecn curvebal kan ;r'ooi':n
).aen goe<1e kijk ook op hct spcl he cft

Tot Zo\ríjl: dit vraaggesprek nret de }re er Hoitzing, dic mij
niet liet gea:r alr'órcns r:rii te vcrzockcn ''do zaak toch
vooral nÍet oP te hcmelen'?.

Da.wi.

VOT ïBA L

Na. vier maanden gedwongcn rust is het tv'reede elfta] op 11

februari wcer bégonnen met de competitie en wetr tegcn de

ll .D,T.-vet eranen, welke wedstri j d begonnen werd rie t 3-2.
Het e erste elftai h"rvettt, dc. competitÍe op 1B f cbruari
tegen de Quickvrteïc"]-ren en v€rloo:lr, ncl- ccn spennendc tVcd-

stri-j d o met 2-1 .
Gezien dezc resultaten kunnen we d5 komcnde tredstrijden
met een sportief gcwcten rustig tegemoct zíert'
!ïat onzc reserves betreft, we hopen da't de spelers van

het ínterna,at met dezelfde goest en sportiviteit de vol-
gende werlstrij den zullen sPulen

Naraens de Voetbalafdeling
B.Thomas, Meenstra.e"t 23.

4a
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Q&nnunln \lnin

Daalseweg í í 5
Niimegen

TeleÍoon 3OOO7

centrale verwarming
oliestook

electrische

wat'!Ír- en koudwater
sanitaire

- 26794

Hazenkampers,

voor schoolbehoeften

kantoorbehoeften

vulpennen

tekenmateriaal

schriifmachines

tel- en rekenmachines

stalen meubelen

slaagt U beslist bij

BERRETTY
KANTOORMACHINE- EN
KÀNTOORBOEKHÀNDEL

Houtstraat 14 Telefoon 24106

Reparatie vulpennen en schrijfmachines

De meest

ve rkochte
en meest

voo rd eliEe
wagen

6tÈ.è
Autohediljí YRIENS
MARIALAAN 134 . TELEFOON 3344I



Het best
gesorteerde
sigarenmagaziin
van Nijmegen-West.

siga,newne,g-a,ziin

I. R. VAN OFFEREN

WOTFSKUILSEWEG 155

TELEFOON 25123

.A. S*tb &2"
Loodgieters- €n

electrisch bedriiÍ

Tooropstraal 213

TeleÍoon 26315

Nijmegen

DANSACADEMIE .Konnàn* NIJIYEGEN

opqer. 1 9Oó

Balletlessen kinderen vanaf 4 jaar.

Speciale Rhytm. gymnastiek voor Dames

Danslessen voor beginners en gevorderden

lnlichtingen: dagelijks Joh. Vilghstraat 48 - Telefoon 24987

CLUB-KLEDING

HERTOGSTRAAT

TELEFOON 20528

NiIMEGEN

31 -35

SPECIALE HAZENKAMP
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}Iu het vvandelseizoen -ïrecr begint zullen wc als ieder jaar
wecr esn BIAREIVBAL houden en we] op zaterdag 11 maart
a.s. in ons r,l,rbhuis, Fagelstraat 1, Àanva.ng B uui.
Voor dit wa.ndelf eest worden alle leden en verder alle be-
langstellenden ui-tgenodigd. Ook nodigen wríj gaa.rne het
hoofdbesi;uur en de besturen rran de onderafdelingen hier-
nr-J uf t.

De feestcommissie.

lfu nog iets over de erurtensoeptocht. Dit is vyel - cndanks
onze dyr-nqende oproep cf afle leden hicr.bij aarl\tezig wil-
dei: zijyt - r"adicaal : jslukt.
Zegge en zrvijge: tien van de veertig hadcien gchoor gege-
ven aan cnze uttnodiging.
Dat rrvij 'ons voor zotn Luttel aa.ntal nÍet de moej-te rran
gesjour,ir met pick-up, pla,ten, ervrtensoep en ïuat dics meer
zrj e gegeven hebben, zaL niemand ons kwalijk nemon.
Een en ander vrerkt lvel teopwekkcnd" (:f Z) v,ti; zí|n nu be^
nieuwd naar de opkomst voor 'het Blarenbal- en ook naar
de animo voor de marsen, die aan het eind van deze ma.and
wcer bcginncn.
Dt; eerste mars ín dit seizoen ís dc Lentemars, welke ge-
houden wordt op 26 maa,rt. Dit is de eerste van de reeks
marsc.n, welke a1le medetraining zisn vcor de Vierda.agse.
Yilij verwachten ook dit j aar \Ían de juni-oren meer activi-
teit. Vorig jaar 1i-et dit nog we1 e ens te vrensen cver*
Jammer voor diegc'nen, die rrel graag hun goede wil toon-
d en.

LITTD'T
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DANKBEIUIGTNG

P.HrJrrng
L.E.Oortman Gerlings

B febrrrari 1961
Nijmegen

Beste Heer Hoekstra,

U/e waren bijzonder getroffen door Uw aardig
stukjo over ons onder familieberíchten in
ons Iiazenkampblad.
l,i-li begreep wel niet wat een basis-1id i-s,
maar dat komt wel , zodra ze kenni-s gemaakt
heeft.
Ivlaar U begrijpt we hebben eerst andere plarr-
nen. Vexklapt mag alvast worden, dat we 20
mei gaan trouwen Ín Hoorn. Een heel eind uit
de buurt zult U zeggen, maar daar liggen on-
ze btjzond cre heri-::neringcn.

Tot zicns cn hartclijLrc groeten,

Hans en li-11.
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Hazenkampers!

LIw adres voor
Verpakte Geneesmiddelen

Verband

Toiletartikelen
Eau de Cologne

Parfumeriën

Borstelwerk

Verfwaren

DROGISTERIJ

W. Brinkhuis
DE DROGIST VAN NIJMEGEN WEST

Voorstadslaan 250
t/o Tuinbourvschool

Telefoon 21769

U belt, wij bezoryen !

Voor het

inrichten van Uw

won ing

slaagt U beslist

bij

§È)) l/ iAànzs,,
ZIEKERSTRAAT 6-8

NUMEGEN

TELEFOON 26073

Meubelen

V loerbed ekkin g en

GordijnstoÍÍen

Matrassen

Dekens

etc.

Kent U reeds

onze

cred iet-service?

Ook voor LIw Gezins- en

Bromftets W.A.-verzekering

Assurantiekantoor

S-. #. &n fr{*olrs
Schependomlaan 3

Nijmegen

Telefoon 08800 - 24600

@tr'o"t*"

,g:'$:.'"ö^rr,



.Etgho geysers voor alle gassoorten

. ASW kranen voor sanitaire installaties

APPAR.ATENFABR.IEK
(AUTOMATTC SCREW WORKS) N.V.
NtJitEGEN - POS'BU9 {3 - ÍEt. OStOO-2ó7al

Verwarmings-

en

LoodgietersbedriiÍ

Motorhandel

,rG.*rd Tqotg"lu

dealer van

N.S.U.

NORTON
MATCHLESS

TRIUMPH
ISO

HONDÀ

Voorstadslaan 214

Telefoon 31220 \

FIRMA .fi.lrautíg
JACOB CANISSTRAAT 49

NIJMEGEN

TELEFOON 20384



ZOMIRKAMPI{\ 1q 61

Van het l(onínklijk llederl-ands Gyrnnastiek Veri:ond ontvinggn
v,rij een opgave van de dit jaar te houden zomerkampen. Déze
rryorden in de volgende u,elcen georger,iseerd:

?2 SuLí voor dames en heren vefl 16 traar
29 ir^l'i rroor meisj es en j ongens van 12

Lí* 5 aug" vooï'meisjes en jonger:s van

5 - 12 aug. voor neÍsjes en j*n3ens van 12

Voor de kinderen is er dus een n.rinie keus gelaten aan m,el-
ke kampwe ek men'deel rirenst te nemen, waaruít reeds me erde-
re vercnigingcn ccn keir ze hehni'it gcdaai:, De voorlo.,ígc in-
schrijvírgcn mocr;en uiter L i;, n 15 ne:- '-inncn zt)n e n cie dc-
finitieve aanmeJ-dj-ng uiterli;.k 17 juni.
De kampgelden bedragen peï'kampvreek voor de ouderen f.30.-
en voor de jeugdkainpen f *2?,50 Bii de aanmelding moet ge-
lijktij ciig f ,10,- vvorden gestort, de rest voor de aanvang
van de betreffenCe lcamPweek,
De kampen vuorden gehouden j-n het K,1{.G "V. On'uwikkel ings*
en Rec-:eatieoord te Seekbergen en ztin bercikbaa,r per Y.A.D
dienstbus.
Er is een jongens- en meisjeskamp, gescheiden docr de per*
manente gebouwen. Beide kampen zitrn tn de br:ssen opges'beld
rnet 16 persoons tenten, totaal 3a en 6 lei.dersten-ben.
-troor de leiding zijn bovendj-en 2 sLaapza}en, elk met een

capaciteit van JO hedden ingerj-cht. Yoori,-s keuken, kantine,
i,oil ettem, waslokalen, r'ecrcatiezaal vaor 50O pelso;:enral-
f es voorzien van elektri-cil,eit en stromend water'
De tcnt en zLJn yoorzien rran houten rrlc,:lders el1 er wordt
aan elke cleelnemc,rlster) een mat-r'as.ie van schuimpl-astic
uitgereil;.N. Bij elke tent bel:oort cen tafei en twee ban-
lren voor hct gehprik va-n de maal1-ijden. Deze wordt namc'lijk
volledig per tent verstrekt,

- t)-
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29 ).

en ouder

tm 15 iaav
12 tn 15 jaar
tm 15 )aar



De kampuitrusti-ng bestaat uit de volgende (met leukoplast
en ballpoÍnt generkte| artikelen:
àt toiletartikelen:zeeprhanddoek, kam, taredenborstel
b. bord, mes, york, lepel, kroes (onbreekbaar)

c, slaapzak of lakens met sloop en 2 wo1len dekens,

d. warme kleding a-ls trainingspak, lange broek, wollen trui
er sportkledi-ng en gymnastiekschoenen,

f. stevige of wandelschoenen en zo mogelijk laarsen
g, badpak en/of zwembroek

h. regenkleding err zo nogelijk een groot stuk plastic
i. { busjes, potjes of plastic zakjes voor broodbeleg, daar

dit i.n eenmaal voor de gehele week wordt uitgegeven.

Hazenkampers, dj-e voor deze zornerka.mpen j:rteresse hebben,
kunnen zich opgeven bi-j de hoofdleider, de heez, Iíoekstra.
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truus wals.

wals'
moderne woningínriehtíng

graafseweg 45 nijmegen tel. 23900

ploegstoffen

pas-toe meubelen

zweedse string wandrekken

deense lampen

SPORïVRIENDEN,

A bhift krachtig en, uitaal
d,oor meï,ls uana »MAAS cra, WAAI?)

Vertangt daarom alti;d producten van deze moderne metkinriehtinE

Graa{seweE 183 - Hatertseveldweg 32 - Niimegen - ïel. 25OO5



CHEMISCH REINIGEN

VERVEN

TRIPLONEREN

de
B. Hau:eveldt

GRAAFSEWEG ?47
Tele{oon 21740

Winkel:
MARIENBURGSESTRAAT

Teleíoon 22638
16

WASMÀCHINES ít. ll§) ' '
LÀNGZAAM\MASSERS
met oliebad en veilige wasbeweger

(Miele-systeem) fl. 229, - -

CENTRIFUGES Í1. l89e - -

sroFzurGERS fr,. B 9r5O

Volledlge fabrieksgarantie en service

srolK zolvËN
TOOROPSTRÀÀT 213

NIJMEGEN
TELEFOON 26315

Wij houden ons aanbeuolen voor
het leueren uan Uw nieuwe

radio 0f
televisietoestel

FILIAAL:
Marialaan 97 Teleloan 32131

Fa. A. Bruinewoud
v. Langeveldttraat 43

Nlimegen ïeteíoon 24464

a o

JANSEN & EDERVEEN

Waldeck Pyrmontsingel 73

Nijmesen - Tel. 2.3.3.3,4

ïROUWAUTO'S

EN

ïAXrS


