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apr:-l- 1)61 je jaargang lJo.6

fs Ít we1 v;aar?
( Paasboodschap_voor De hazerrlcamp

door Ds L,J.WesseldiJk)
Dat is een waag die we elkaar nog we]. eens stellen. rtJe zegL
dat nu al.J.ernaal- weJ- , inaar is lt rriel waar'?t!
0ver de rraag of Z x 2 = 4 is, hoeven we niet te twijfelen.
Dat is een waarheid a]-s een koe. l'{aar er z,:-jn zoveel dingen
Ín tt lerren waar we een l.raa.gteken achter zetten. Zou I t we1
waar z:-jrfr
HeeJ- het leven van de mensen draait om de waarheidsvraag. En
wij twijfe1.en hog wel eens aan de waarheid omdat er in tt
leven zoveel leugen en bedrog is, omdat nrenig mens voor de
gek gehouden vordt
Je kont in tt leven te staan. Je hebt een christelijke op-
voeding gehad., zu-l-len we maar veronderstell-en. Je hebt aJ-
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die bijbelse verhalen geloofd als een kind, zoe"ls je geloofd
hebt in de verhalen van roodkap je en klein dui-:?q. je. N'iaay zo-
maar ineens komt de vraag bij je op: r?Zou God urel bestaan?!!
rtEn is Jezus Christus wel de Zoon van God en opgestaan r:-it de

doden?tt
Er z:-1n er die, al.s ze ouder worden, ze44ew i? I1t geloof er
niets meer vani? . En ze gooien a"l het ge100f over boord. í',reg

met God. Dat is tenmins'Le een standpunt, Je vleet in eli< ge-
val wat je aan zc iemand hebt. l4aar erz'4ca\K rran di-c ferne-
laars die ne-u doen a"lsof ze tn God en in de Here Jezus ge-
lo"rren" Ze volgen de catechisaties er\ ze bÍdden nog rnrel-, maar

in hun hart gelo\Íc-n zc er niets van. iSou Ja, e:c bcst;.at na-
tuurlijl< nog we1 qeeen hogere machtr!of zoiets.;laar de 3ij-
bel interesseert hen nÍet. En ce Kerk? Je inoet e:r da.n wc1

eerrs naar toe, maar gqar"i: Coe ik dat toch eigenlijl: irict:ls
je het mij eerlijk vra"agt"
Èn clan zLJy\ er ook mensen, die tt niet mceítijk -'rel:ben met d"c

vraag: is tt t'lel waar? Voor hen j-s al-l-cs zeker- Da'r, Jezus uit
tt graf is opgestaan. Dat staa.i, zo va"st al s eerr llaal troven
watàr. fk geef n-ict zoveel voor i:lcnsen voor vJie dat a|lcmaei1
vanzclfsprJkend. v;aar is. tt Bliik+v za vaak, dt'L ze nog ri:oit
diep nageclacht hebbelr. lfun geloofsleven is vaai< lnaar voos,
i'4aai cian zijn er mensen, dj-e heel serj-er'r-s zich a'fvrag,cn :

zott de Bijbel v,rcl waar zt3n? Er is toch zoveel in rt leven
dat radicael in strijd, is met de opvattingen va;: de Bijbel?
Ey zs_jn toch zoyeel vragen en waaroms, vJaarop wij geen ant-
woord kunnen gevcn? Dat, ztjn dc vragen van dc tirrÍjfelarrs. fs
r t wel waar.?
Ik geloof. dat een mens, &. werkclijk tot i-ret geioof kom'r,,

eerst eens ccht getwijfcld moc'L hebben. zadaL irij alles op

een gegeven moment kwijt Ís. Dat al die heiligc 
"niisjcs 

dic
in ons leven zijn gebou:uJd, cens radicaal vordcn r,';cggebombar-

d.eerd" Hoe vaak gcbci-rr-L tt nict dat tn mens ztn gclooÍ kwiit
is? Dat líj niet mecr gelooft in Jezus christus ct\ zLJn Kruis
en Opstanding? Dat leij gcestel-i-jk een Ciepe inzinling kriigt?
2otn mens 1oÀpt kans radica.af- door Jezus Chris'tus gcgrepen te
worden en voorgoed sterk te staan i.n zt n geloof . \iea.r onze
fout is, d.at wó niet scricus mct de Bijbel bezig 7'LJ16,. Ja, je
kunt er heel interessant over dj-scussieren. Of cr wctensclrap-
pelijk over redeneren. Dan zijn we nct als dic dr.dzendpoot,
die Jr erg trots op was, dat, h1j cldzend poten had. Maar zrn
buurvrouw, de pad, was crg bedroefd, oridat zi_j maar vier po-
ten be zat. op '"rtóre 

dag kreeg de pad de inva-l- oln aan de duj--
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zendpoot de volgende brief te schrijven:
Hooggeaehte l{eer i Zoudt u mij missc}rien rrururen meded.elen,
welke ian Uw dulzend poten u het eerst beweegt als u uw
geacht Llchaam naar elders verplaa.tsen vrilt én i_n welke
volgord.e u de overi ge gg? poten beweegt, . . " . . .?
Toen de duizendpoot deze brief kreeg, begon irj-j wetenschap
petijk te derrlcen en probeerde het eerst me,, de ene pootrdàn
met de andere. Tenslotte ontdekte hij met ontzetting, dat
trij niet in staat was één poot te bewegen. pCj kon in rt ge-
heeJ- n-iet meer lopen.
Zo gaaí rt met de mens, dj-e het geloof wiJ- gaan bewijzen. Je
kr:nt er geen stap raee verder, want geloof kan niet bewezen
worden. tt ïs waar of tt is rr-1et waarl
En toch blijft de rrcaag, : is ,t weJ. waar? fs Jezus weJ- op-
gestaan uit de cloden? Heb ik, Hazenkanrper, daar iets mee te
maken?
En rn-r denk ik even aan die beide jonge kere13, dle van Jeru-
zalem op ïreg zijn naar E:rrnaus, Irlaast hen ].iep Jezus, maar ze
waren ziende blind . Dat r,vas nog niet t t ergste. Ze vuaren te-
].eurgestelC in Jezus. Ze geloofden niets meer van Hem. Ze
hadden zoveer van iiem veruacht. En nu is liij dood. En dan
waren er een paar t"rouwen, die hen hel-emaal- van de wijs ge-
bracht hadden, cloor te beweren, dat Hij ïvas opgestaan uit rt
gaf . ,t is ni-et v,raar, tt kan niet waar z:-Jrl. Zo ongeveer
praten dj-e beide Erntiausgangers, maar ze herkenden Jezus niet.
i,'lat zijn er een rflensen, dÍe vrel over Jezus, de d,ode Jezus
praten, maar FIen nlet herkennen al-s de Opgestane Heer.
weet je wat .die niet Herkende Jezus cloet daar op c.e weg naar
&maus? Hij gaat verLellen rrit de Bijbel. Rustig verteíten,
dat tt waar is, dat Jezus leeft. En die beide mannen $ornen
zo onder beslag rran de boodschap lran God, daL ze dle z.g,
vreqndeling sneken om niet weg te gen: maar bij hen te over*
nachten, En dat doet I{ij. En als ze dan aan tafe} zitten enIt brood vlordt uitgedeeld en bidden, dan herkeruren ze opeens
Jezus. 1,{at een ontdekking. Er staat: hun ogen worden geopend.
Dat deden ze zeLf nlet, maar dat deed Jezus.
hlii kuïinen Jezu-s vanuit onszelf niet herkennen. hlij kurrnen
niet Ín i{em geloven al.s de Opgestane p,eer. Dat d.oet }tlj. En
weet je l{anneer }tij dat doet? Àls je eerlijk en oprecht
gaat luisteren naar de Bijbel en je voor Zijn woord open-
stelt, Geen tijd er voor? Heb je we1 tijd om te sporten? Een
mens, öie aïLeen maar oog heeft voor de sport en niet voor
het geesteliJk leven, is niet in 'revenrarichttt. Je kunt geen
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goede Hazerrkamper zijq a.ls je in je geestelJ-jk 1.even tekort
schiet. Daarin moet je je ook oefenen.
1riie dat doct, ontdekt, dat het Evangelie een grote kracht is.
?Íjn ogen gaan open. En nou niet er omheen praten, niet uit-
stcl-lcn, of je er van af maken.
Zul-Lcn we ecns beginnen met Pasen naar dc Ket'x te gaan?
Afgesprokenl

Gezegende Paasdagcn.

L.J.W.

rAN ]fif, HOOF'DBBSTWR.

Het verheugt ons U te lcunnen mededelen, dat de traditionele
feestavond definitief door za1 gaan op 13 mei a.s" 1r,lat i-k van
de voorbereidi-r:gen heb gezien, doet, rnij verriroeden.. dat het
nog grootser wordt dan voorgaande iaren, En dat ,;,ril wat zeg-
gene
l'taar die feestavond gaat ons heeJ. wat kosten en U weet, hoe
It er bij staat" Daarom heeft het hoofdbestuur besloten de
toegangsprijs als volgt tï"::"ï}!H 

r, 1,5o
voor niet-leden ''f . 1r'15

Daar i.edel weet, wat er op deze avond,en te bel-even valt, zijn
we overtuigd van 

"sn 
volle zaaL, want iedereen is ongetwijfeld

ten vol-Le bereid deze pri-js te betalen. 0m eeirs fJ.i-nk te kun*
nen Lachen is Cit zel<er niet te vee1. en dan nog dansen na.
Bovendien is voor de kas het grootste dee1. der lcosten gedekt.
.Derjkt U ero:n; van i aprÍ1 af z;-jn de kaartjes verkrijgbaar bij
d.e leiders op de lessen, bij de bes-,uurs1ed.en: Dirr. J.v.d,Plas
Wèstkanaaldijk 775, D'rv. H.J.Krolr- Oude Heselaan §28, dhr.
J. v.d. Berg, v. Soevershems1;:-,1- 15r dhr. I(. Di-nge-iiioff, Ha-
aerrka;iipsewe8 48, dlr. 'l'd.Brilri'ri:,,-ij-.qrlfoorstadslaan 2t-8t iievr.
J, v. Geel-t^,iittekamp, I{lndesti' ..' . 42, dhr, C, !ogi;a.::c1s, Treub-
straat lB en bij de aóuinistrateur dhr H,Hoeks'ura, Bijleveld-
singel 44.
&ndat er buiten de Cirecte Hazerkanrpl«ing ooli lle-langstelling
bestaat voor deze avonci, zuJ-l-en bij de kaariverl<oop de leden
voomang hebben van 1 april tot 'l mei. AIs er dan kaartjes
over zijn, gaan dle in vrije verkoop-
zorg!, dat je erbij kornt. H.J,Krrclr secretaris
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CLUB}T-UTSNÏEÏI;,§.

ouDEqi vAlJ oNZL_1gfqEEDq1,_: j
Zoals U weet hel:ben vre nu a1 cnige ti jd ons clubhuis, met
daarachter een heeJ- aarclig sportvelcl,
l'tru de zorfier weer in ztc'ní is en dus de mooie dagen weer
komen, hehoeven llr,v kinderen zjch op hun vrije zaterdagn:-i-d-
dagen niet meer te vervelen. funners, ze }§lnnen dan op ons
veld aan de Fagelstraat terecht.
l{omenteel hebben we reeds de beschrikking over errig
en spelmateriaal en we hopen dj.t d.e komènde maandèn
enigszins uit te breiden.
Stur:rt dus Uw lctndleren naar het clubhlri-s. Uzelf
1iJ,< ook rran harte welkorn.

sport-
nog

bent natuur-

Het Ligt in de bedoeling bi.dten een gezettig zitje te maken,
zodat u dan d.u-s op uw gemak en onder genot lran een of ander
drarikje de verrichtingen van uw kinderen kunt gadeslaarr,

BADI,IIilTO}J.

Zoals ik vorige maand beloofde wi1 ik nog i 6Ns ver.tellen
over de eindresultaten van de }aats',e onderlinge wecstrij-
den. Dit waren cle wedstrijden mi:ced., die ons tot het laatste
moment in spanning hielden en vJaarbij we genoten rran een
fris en aardig spel.
Trouwens, dat kurmen we ook zeggen van a1 de andLere wed-
strijden, all-en op een behoortijl< technisch peili En waar we
ons geen zorgen over behoeven te maken is het gr.ote enthou-
siasme en vooral de wil van al- onze leden om ied.ere vrijd.ag-
avond opnieuw hun best te doen om zich van de sterksie zij-
de te laten kennen.
De prijswinna(a)rs(ressen) van de mixed wedstrijden zijn:

1. l'Ierv*r. H.Plu|rn - dhr. Th.Jong
2. ï,iej,B.de Vries - dhr. Th.v.I,iameren
]. LÍej,À.de Vries - dhr. K. Dingelhoff
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Op vrijdag 4 maart vond de prijsuitreiking pJ-aais in aanwe-
zigheid van het hoofdbestur.r, Daar de heer v.d. Plas tot
zíjn s,oi jt verhinderd vras geschíedde dit door rihr.
T -, I D^-^..). V.u-. UUrÈi.
Voorts waren er twee e:ctra pri-jzen beschikbaa.r gesteld, een
voor de sportiefste speler en eeïl als stjmul-ans ol11 voorlopig
de badminionsport rri-et vaarwel te zeggen. Dat dcze oïIver-
wachte prijzen in de snaak vlelen en onder gcju-icir i,verden

uitgereil<í, Laat' zich begrijPen.
Hierna werd een gezellig dans;e gemaakt en zelfs ',^;erd door
één van onze oudere Led-en ride jeugdi§cen lesje gc3cven in
13ock and Roll- dansen" i{orton een avond die insloeg en eigen-
lijk veet te vroeg lras afgelopen.

I'.tet l:et verschijnen van dit raaandb-lad. is he'i. bactrirj-ntonseizoen
1960-1961 pracLisch voor:ij en d-oen de specifielic zoïoerspor-
ten zoals hand'oal , i:oiC;bal, softbal en tcnnls i:r-rn intrede.
Al.s "wi j terugzien op het afgelo,oen seizoen, lct-,rti.tcn we dj-t
al-s zeer: gcsl aagiL besc.rouwen. ,,"Iij zíin er in gcsl-aagd om het
t 4) badruintonled-en j-ed,ere vrijdagavond naar dc zin te rnaken
en aan heel vee1. anilere wenscn te voldoen. l'iaar hiertoe zijn
wij in de ecrste piaa-Ls in staat gesteld door dc volle medc-
werki-ng van de leden zelf "
Hartelijl; cran]< híervoor en wc rekenen er op U a"ll-cn het vol-
gond sei-zoen opnieuirr te kunnen begrocten en :let U ongetwij-
felo velc nieuvue loden, Vcrdcr wil ik U all-en aanraden om U
nu te gaan toelcggen op een zomersport, temeer CLaar v'rij allen
basislid blijven en de l{azenkanrp voor velen in diverse tald<en
van sport mogeli;khedeir te over biedt.

lttet baCniintongro etea
( afspoeceoelee ):oc

Ecl.

>ci al-l-een besternd voor lTazenkamp-Badrninton-fnsiders "

GY}4I':IÀSTIHT

Van de hoofdleidÍng

He!_J!,.N .G.r/., Zomegkamp

In het clubblad rran vorige maa"ncl hceft U

I
-( )-

het een en ander



kuï]ïEn lezen over de K"N"G.V. zometkampen. ïriieri:n storrd o.a.
v,ermeld, dat meis jes en jongens van 12- L/m l j jaar keuze had-
den uit dri-e kampweken.
Het Hoofdbestuur heeft echter besloten slechts
ven voor de kampweek van Zg jlJJ:i- - ! augustus.
Belangstel_Lenden voor clit kamp dienen zLch. zo
Lijk op de 1es op te geven.

Gr@eji s t i e i{lemo ns tga:t :te

0p 28 april a.s. zal door errlrele groepen van
grmnastiekdsnonstratie worden gegeven in het

in te schrij-

spoeding mogel

re Levensavond-Juliarraoordir
Verder nernen we otl i meÍ
dee]. aan de tradiiionele

De ffa.zerÍ<amp een
Bejaardentehuis

ittoningionudag) met err-ige nuÍrners
gnrurastiekdemonstratie op pi:e:rn 1 )44

sLEryrE r s jry?r$Jrq-Igi

rn een van de vorige rrulnners \ran ons clubblad heeft u het een
en ander kunnen lezen over de verichtingen van enkele van
onze dames- en herenl-eden tijclens de Kringkarnpioenschappen.
u weet waarsclr-Ljnrijlc ook, dat sj:non Kersten àn peter vànl,nloerden opgenomen zijn in d.e centrale trainingsploeg van de
ll'1/"T. (ltleder-veluwse Turrkring). wat u echtei nog wel niet
zuJ.t weten, is het volgende;
0p zaterdap 18 maart jI, vond- te varsseveld de turnontmoetingplaats tussen de I'l"v.T. en De Graafschap. enze eigen simon
Kersten was als reserve van het N.v.T,-ker:rkorps aangewezen.
rn varsseveld aangekomen vernam simon dat een àer deàlnemers
verhinderd was en dat hij dus mee moest turnen. Dat hij als
2de graad turner tussen arleinaar keur- en lste graadturners
nog ni-et mee kon komen, was natuurlijk logischr-maar a]_leen
het feit _a1, dat h5- j mocht deelnemen, z.:- voor hem hopeli jk
een stinn:lans zljn om verder te gaan.

HÀNDBÀL
-r- l- l- r- r-.-

'rMaart roert zijn staartu. Dat zeid.en onze oud.ers en grootou-
ders en here generaties llederlanders vóór ons en ook r^ri;
koesterden deze di-epe gedachte toen we LichteliJk verk-lerxnd
de erle+de stonden te aanschouwen öre twee dameielftaïLen ons

n



Lj-eten genieten op dien ccht-maartsen zondag, f,* voor het

uitUr.tàn van de lente" Ï.^ree d'agen tevoren ].iepen we in ons

blotecolberljemetd.ehoedindehanddoorLretvnudhet
ontlujlrend.evoorjaartebegroeten,terrarij1-welrrmetltijs-
,*t"3. op het iroàta aiÏijsmélk.wi]jlen drirrlcen. Goedr.r? til-
denenwekekenenzageneenr;verighandbalt*lru-itBnrr-
men het opnemen tegen-ae koploper liazerkamp uit I'Tínrnlegen.

voor tret àerst dit jaar huppelàen onze daroes weer in de wei

à" fr.t b1eek, 'at dë Lange-wintersJ-aap nog niet- geheel en

a1- ui'b hr:lne co'3skens waà verdwenen' Zii z'agen het raidden-

veld niet braek liggen, zíi z;-gen el-kaar niet, rí3 zagen

hun kansen niet .rr-i:-5'Xonàen het doel haast niet vinden'
ijn d.aaryan maakte het wai<l<ere W.I.K. u:it Brurmen darkbaar

en scf"ie:-ijk gebnrik en kwamen daardoor zonder verliespun-
ten u-it de strijd met de stand 2 ' 2 (Leny van l-Ioof en

ciny lrts ). liet samei.ispel van onze voorhoede was ronduit
peí"" het is dan ook mijns inziens louter te dafi§e! ge-

ieest aan c1e uitstekende verdediging van Iete t'lestrik en

Tor:rryVloemans-enkoepstcrEl-].enWal-sni-ettevergeten-
dat een nederlaag kon wàrden voorkorren' Neen, er zat deze

keer echt g".., pIt in ons team en we mogen derhalve di-i<

tevreden oi3rr *àt dit geli;ke spel. De wedstrijd stond on-
derleidangYaneenmalÏ:}e]jijk].idvanW.Í.K.Dezescheids-
rechter deéd echt wel zijn best onpartijdig te 'olijven,
doch het bl-oed- krur:ipt rn: eenmaa'l waar het niet gaan kan'
met al-Le r:are conditio sine qua non'

liilat is het toch ellendig dat het Nederlands llandbaJ- llerbond

*r.., g".. oplossing sciriSnt te }«mnen vinden voor dat
scheiàrechtèrsprobleem, Deze wedstrijd had geJ.eid moeten

worC"en door de hecr Chr. van Holten, die echter stomweg niet
trr;a.r, opaagen. Br werd. twintig nrlnuièn geuracht, tot kerureli$<

roi"t o"g"t;van het herentearn, 9?t nà ons moest spelen' *1 Tt-
re net"niet, dat er rnf toevalaig een clublid met een sclreÍds-

rechte::sdipio*" meereisde, dan had l,l.I.K, voor lou uit Brum-

m*ng.kome,..(,i"betaaltd.anclereiskosten?)enzoudenterr-
minsïe troee e1fta1len iréér de dupc zijn gel,vordcn van het orp

veÏmogenopditgebiedvanhetHarrdbalVerbond.I{etrvarete
,.r.="i, aai aat Éest*ur Óens wat rninder snel r"'as in het op-

leggen van boetes voor pÍetluttighed.en en vrat m6ér activi-
tefl netoonde op dit allerbelangriJrcste p!'ti de zorg voor

d.e ti.i4iee aarrwLzigheid. van ee_n-capabcle Bondsscheidsrechter
Dit zou het prestif,e van het Verboàd aarurerke,_i-jk i:en goede

o



komen.

lntussen zljn rnrc zeer benierrrmd hoe de nog resterende j lted-

strijden van deze competÍtie zuL-l-en verlopen'. Voor ik het

vergeet eerst effies vcrmelden wanneer en tegen wie we moeten
uitkomen; dat is op

26 rraat'" tegen El-istha, ELst (u:it)
9 april. tegen Z.A.C., Zwol'le (Thuis)

16 aprit tegen Rohda, Deventer (Tlaris)
27 apnl tegen Y,lesepe te !{esepe (uit ) en
]0 apriJ- tegen K.li.C. te Deventer (uj-t)

Natuurlijk mag niet onrermeld blijven dat we j-n febrrrari- ook
nog zaal-handbal helcben gepleegd. Geen echte competitie-lved-
stri;den, doch zomaar ecn geze'l'lig onderonsje met de Harrd-
balvereiligrngen r?Spartair en rrDe Goffertrr, rrGeru:eptr en trTll í s-
tharr. Onze dames kwar"nen met twee teams u.it terurijl deze, on-
ze bl-eod.eigen l{azerka.rnp tevens vuerd vertegenvoordigd door
een herenhandbalteam, bestaande uit bijna alle horkba"lspelers
Dat onze dames aJ. hr-rn luedstrijden met nettc cijfers wonnen
is hartveg,uarmend, doch niet zo daverend a].s het feit, dat
ons pseudo-hererÈrandbalteam kans heeft gezien het lceroemde
o'spartar te verslaan mct cijfers die er niet om liegen:
18 - loi I I tlaar nou wd.s Jan Koedam a1.s keeper dan ook weI-

veryekte goed en ons Cttje a1s doelrechter nlet te verslaan.
l,taar intussen, hulde niijne heren hor1l<ba|lers voor Uwe pres-
tatics als handballend team. Het lbzenl<arnpbestuur kan wede::-
om trots op U zijnl
Dc zon over de Hazen ging even gans schuil, toen Corry Koe-
dam op r,uonderlljke v,iijze over haar ei-gen (fraaíe) benen
strui-lceld.c en daarbí1 z6 ongeluldcig terecht }«ntara, dat zij
iraar middenhandsbeentje brak en nu een wijle in gips door het
leven moet gaan. Kassian, Corry en van harte sterkte toege-
'wenst. Nou, d.at rnas Llet d"an weer zorn beetje dacht jk. Toor
het geval- het U nog mocht interesseren hoe de competitie-
stand was op 1?màafr j1., laat 1k hierorrder de op8ave volgen
die d.e competitieleider District oost, de heer F.ter Hoeven
uit Henge{o, * vrierdelijk v,ras ons toe te zenden. i{icr is-
siedan.

DeHazerkaap B t 1 o 15 51'24
Rohda96121728*24
Wesepe 9 5 1 7 11 55'29
K.H.C. I 4 O 4 B Zq*27
u.D.Ï. ? 1..2 4 B 75-r?

-?-
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w.ï.I(.'
E}[stha
Z.!r.C .

En volgende maand wordt

"l 29-15
2 1J-JA
2 20-51

het ndg spannenderi So Longl

frejo.

F]01'KBAL

F'AN}iY VÀ}i N,MY OO( 1íÀ }e ETAPPE AÀi\I DE KOP ÏTí SPEI,REGEL-
RALI,EÏ : SPÀI{i\TNG STT.]GT TEi{ TOP

De voorlaatste etappe is voorbij; de strijd is gestredenl
U zuJ-t verbaasd zijn de nàam van de wirri-raar vaa deze etap-
pe niet zoals anders in het opsclrift te zien prijken. Dit
j-s met opzet uit bescheidenheidsoverwegingen gedaan, omdat
ondergetekende deze derde etappe won en we1 met 5] punten '

(waar blijft C"ie etappe-*alss toch???), onmiddelli-jk gevolgd
door Fanrgr van Raay met 61 punten, die daarmee een unieke
prestatie leverde, door met flinl<e voorsprong de leiding te
behoi,rden in het algemeen ldassement. (n.b. dat ik ditmaal
de etappe versla is niet omdat ik nu toevaJ-Lig wonl het was
rr1. a} afgesproken zoals U in het maartrn:rsner kon lezeni )
Hier kornt de stand:
1. F. v. Raay 150 (B?)
Z. R. v.d. Horst 141 (80)

9115
7025
"1 o25

7. D. Witkamp
4. f. Seynder
5. A, SeSmder

177 {'lO)
125 (74)
127 ("lO)

10. J. Koedam 112 (68)
11. R.v.Raa;r 1A5 (45)
12. I.Dingelhoft 1O4 (57)
17. R. Koedam gB (68)
14. Th.Sutmrller 78 (28)

6. H. Verzneulen 111 «6)
'1. J. I-lendriksen 115 $7)

15. A. Jaspers "lO {46)
16, R.I(ajuiter ?o (46)

B. F. v. Ha]- 115 (66) 17. À. Rijnberk 5y t tgl
9, K. Dingelhoff 115 t,62)
U vindt weer het aantaJ- in deze etappe gehaald.e punten door
het tweede getal- van iret eerste af te treklien. l{et gaat zo-
al-s U ziet dus wel. spannenl Helaas kan ik U nog geen oogge-
tuigeverslag geven varr de finish, een feest-finish, die hoe
dan ook gevierd za.l. worden en we1 uitbirndig op B_.Cpge]__e,§-
i-n het kJubhuis, waarbij de volgende prijzen uitgereikt wor-
den:

ie prijs ereknuppel
Ze re nDat i-s HoIrhbalr! (door Gé Hogenbosch)

-10-
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Je 1:rijs

5e '1

6e il

jaarabl:onement op'r Honl<bal-Ni-euwsrc

'r,'-lonlibaf in de Pral<tijl<'i

Deze begerenswaardige prijzen zuilen tijdens he'u bal uitge-
reikt worden, ter,rijl Sp*n3ru.1_JE!AU is; l-ret wordt i:ijzonder
en c,àt v;ordt lie-r,: :

Tja en da.n zijit lre intusseit weer in de zoïlrer aangeland, hoe-
wel dat niet steeds te merken is. In de wintermaanden zijn wij
actief geweest door de succesvolle i_ncLoortraining Cie door
Ben Comoa-gnen r-r*itstekend geieid is cn vraar./oolr rrri j hen hier-
bij even een I evensgrote pluj:li op de pet wi11en steken. Daar-
naas-r, hebben r,ij gezaalhandbald in de l'ior,ruinha1len en dc trou-
rre door clk- en dunsunporters hebben iier kurrnen constaieren,
dai ::ij ooir op anclere fronien goed vocr. de dag k,.mncn komen,
En dan nie'r, tc ve::geten hct ut-.-r,erst gesiaagde e..lperir,rent van
de ra-lley. Iice, \rcor ons zi-tten de wintcrmaanden er weer opl
Door dc gesclcci,eerclen voor het eers'Lc is er op i8 maart j1 

"een iirleidende bcsl:reking ger,vecst die in zovorrc erg nuttig
vras, dat aanva,njielljk ecnieCcr er al-les u'il kon ílappen, dat
irij op ^Jn' rari -ted, terwi jl na -ii-Lgc (va- iÍ- 6,.,zc1hg-
heftige ) diskr,"ssics n.;t algc,trcne sier-nticn een mo-r,i e is aa.n-
vaard, llaari,r gcnroclaltcc::d wordt, dat afI,.;r cc hestu L.)cdoe-
lingen hcbbcn en voi vcrtroulrien het koinend seízoen fegemoet-
gezÍen r"vordt.
Enfin, op 4 apri,l- om i? r-nr-:: wordt het seizocn rropengegooidir
met een versierd-e bal; dan start n1 " de lraining voor de ge-
noe:nde gese-l-cctcerden terwijl voor he-t, -uweede en derdc op een
nader te bepalcn d-a.g zai i:eginnen.
0ndarrks hct feil;: dat het rl.ayonbestu-r-:r ter zieie is - zij
rustte in vrede '- worden door onze eigen commissiu pogingen
in het werk gcs-ueld het gezellige en intussen traoitionele
Rayontoernooi ool< dit jaar weer doorgang tc doen vinden. 'r,lat
de co,tmissie betreft: dat zit wel. snor, maar,.... zij 1<an

niet buiten Utr,r hu-lpi De coimrlssie al.I-cen kan irl. níei al-l-e
d-eelnemers van bi-r-iten de stad huisvesten in de nacht van 22
cp 23 april a.s. terr,vijl U a"Ilemaal dat wèt kunt, I{elpt daar-
om mee en geeft U zo snel rnogel-ijk op voor slaaprtdmte bij
dhr. C.A. Boeser, Citroenrrl-inderstraat 20 alhier. U weet toch
dat zoals al-tijd. ook nu weer een feestavond bij is cp de 22e
in de Goffertboerderij? I{0lg ALLEN i_l }f,T ICIEUI GBOOTS::I

Hoeveel tea::rs rrai-l ons aan dit toernooi en aan de cornpetitie

*1 1-



zu-ll-en dcel-nsmen is nog niet bekcnd. De leden vrordt nl.
dringend verzocht zo spoedig mogeI*ijk, docir uiterlijk 1J
april tenminste fl,6r- contribubie te betalen, and,ers wordt
men pertinent ltllE[ aan de bond opgegeven, zodah:aen niet
kan spelen. Jongeusrjul-J-ie weet toch af van de bestaande
mogelijkheid om voor contributie-reductie in aair:nerlci-ng te
konren cloor het plaatsen van seizoerkaarten2 Zo nteí, alle
i-nlichtingen hieromtrent worden gaarne vers'brel;t door de
comuissieleden, ï'ftr r,ui-j he'r, toch o"rer toernooien hebben:
voor ons eigen tueede-ldas toernooí. om de '?Vei'beek*bol,.al-tt
ap 2e Pirí<sterdag zijn aL uitgenodigd SheI-J- en È1oeii:r,i1aa.1,
De eerste veren-iging heeft al toezegging ged,aan te 1.;oi--c-c,

maar BJ.oenendaal. heeft afgeschreven, 'waarvoor iïr T"I,Íi,
uitgenodi gc1, za1 worden"
Tenslotte over een töernooi waarbij wij vori-g jaar iot de
finale wisten door te dringen door o.a. een oven^in::r-ing op
de kampioen van Belgiö: Berchem Baseball CIub (B.B.C. )

uit Àntr^rer?enr nJ- . het Lenietoernooi in Àals-r,, georganlseerd
dcor D.jI.S, rl-it dat dcrp. lJinnaar van het vorig ja.ar P.S.V.
is i-rriaiddels naar de overgangsklasse gepromoveerd- en daarom
van deelaame uitgesloten. B.B"C. komt urc1 wee:: Il liet toer-
nooi zal gehouden worden ap 21 april a.s. Omd-at het ooi< nu
weer een interessante strÍjd bel-ooft te worclen lnmnen suppor*
ters zj-ch opgeven bij de commissie (íoei, wat gaat die het
dru< krijgen)- rnogeiíjk gaan mij.r1. per bus dr-rs tegen sterk
gereduceerde prijzen,
Tenslotte geef ik U de competitj-e-indeling (hoevuel deze nng
niet_ :lglinilief i-si )

N.B. Eindstand kan belangrijk v,,rorden i.v,r3. in te ste1-I.en

lài'iDtrL-I,4E ]9_llasse I i i I
ze. I;]a.iss-e Oo:it
Trekvogels )
Base Bunners ) l.lÍjmegen 

"

Hazenka:,i1: II )

Robur et Vclocitas (Apeldoorn)
Uitsmijters (Àlnelo)

1e k].asse_I"li.inne geg
Bascball PaJ-s II
Hazerka:",rp III
Trelcvogels ïI
ïransforma

4e klasse_0_os_L
Àchíll-es (-,engelo )

Ri-ctvogcl s (À];ne].o)
Z.l\.C. Zv,ro11e )

Robr.r et Vel-oci-tas II (4. )

-1?-
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XUAÀEGE'.
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is één begrip

KOMT U EENS KIJKEN?

KONINGSTRAAT 35
(hoek Ziekerstraat)

DAALSEWEG 95

BOEKHANDEL

LEESBIBLIOTHEEK

ARTIKETETI

,r9n 13inlu"
v. WELDERENSTRAAT

TELEFOON 20640
ó5

POCKET-boeken

IOY
GROLSCH BIER
TONIC

Fa.

Handel in Binnen- en

Buitenlands gedistilleerd

A{..Aru^dzem*Zn BURGHÀRD v.d. BERGHSTRÀÀT

TELEFOON 24960 NTJMEGEN
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»Ile Spa,urbo;r,h

0(u*nn[o*pnr, !

Uw Bloemist blilft

Fa. D. v. INGEN t'2,
í1fi\'i'i,,'l'ffi.i€

JEUGDS
19

DOE

PAARWET
5B

MEE

te Nijmegen

HooÍdkantoor: Mariënburg 67

Bijkantoren: Willemsweg 249, Lorkenstraat 59, Nwe. Nonnendaalseweg ó8, Gerardsweg 3O,

Oude Molenweg 242 en Markt 3 te Wychen.

aan deze aantrekkelijke jeugdspaarregeling

Spaarbankrenle 3ll/,
Rijkspremie í O/6

lnlichtingen bil alle kantoren van

uaÍr, TBlu)

Gero- Zilvium
Lee rdam- krista
Fri s-aardewerk
Mosa-po rse le in

Wedgwood

Stuk voor stuk merken die
vertrouwen waard zijn

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 rk rn, I lro nà nA

Wed. J. A. Mulder

van BROECKHUYSENSTR. 48 t/o Postkahtoor
ïELEFOON 24764

en Zilmeta
I

Uw

MOLENWEG 5

TELEFOON 21135

NIJMEGEN



De derde lc1.asse' speelt waarschijnli jk an*rerhdve competitie
oftewel 12 uredstrijden, teruijl de vierde lc1assers ook waar-
schijnli$< 12 games gaan spelen, uat neerkorrb op een dubbele
conrpetitie.
De leden begrijpen, dat de reiskosten aanaierrlijk hoger zu1-
len worden, d.aarom is het * ook voor zichzelf j-.v.rrr, contri-
butiereductie - gev;err,st meer seizoenhaarten te p1-aatsen dan
ooit. Tevens gelieven zich nog erkel-e vz.ijvcilJ-igers te melden
voor de verkoop van steunbonren: wij moeten allen ons steentje
bijdragen tol het in j-eder opzicht vuelslagen van dit sei-zoenl
lr'iie de schoen pasi ..c,ö.. kï{- jgt geen zere voeten I

DAI.ï.

SOFÏBÀL

l{et een fikse slag op haar knie opende de voorzitster Trud:i
de onlangs gehouden vergadering. I,.rie zijn het er in het al--
gemeen over eens, dat Ttudi dit jaar wederora onze secreta-
resse blijft, wat haar bijzonder i.s toevertrourad.,
Gerda is gekozen tot penningmeesteresse.
De softbal-trairring zal o.J.,v. coach Hans Jung voorlopig op
zaterdagnriddag w>rden gehouden. ialaru:eer het vlat langer Licht
bJ-i-jft zr:-ll-en we iot dinsdag- of donCerdagavond overgaaïl,
José en Rieki-e zulJ.en ons binnerkort gaan verlatenl beiden -
namens all.e softbals-bers - hartelijk dank voor alles wat juJ--
lie voor ons gedaan liebben,
Ook FrcJ-ine en i'large-r.et wensen wij het beste toe. We hopen,
dat jrl l ie Ín Amerika gaulv gerruerrd zuf-l-en zi jn.
Voor öns al-l-en hoop il<, dat we met nieuwe energie en enthou-
siasne het komende softbalseizoen zuf-l-en begirrrien.

Ireen,

i,gi.líDEITH{.

0p zaterdag 11 maart j.1. had onze afdeling weer haar trad:itio-
nele ttBLARfr'lBALrr, wel-lce feestelijkheden zich, d:itmaal in afwij-
king uet al de voorgaande jaren j-n ons eigen clubhuis afspeel-
den.
Al.s entree van de avond zorgde ons U-d HarrXr Lensink voor een

-17-



filmpje en diverse diats van enkele Vierdaagsen, door onze
afdeling meegelopen, v,raardoor af_l_en op leuke ,,^;Íjze herirr-.
nerd werden aÉ.n menig blaartje en lachten ora het slechte
lopen van toen.
ltThe Blue Boc]<ets:r I geàrrangeerd voor deze avond, stond.en
na deze voorsteJ-1-ing te popel_en orn hun rnuzika.le raedei,verking
te lrunnen gaan verlenen. 'rrlat voor velen de aa.nieiding was
om de naam van het Blarenbal eer aan te doen en te gaan
dansen"
l,,iat ook n-i:nner op de feestavorden ontbreekt, was ook nu
weer de verlotÍng, di* omstreeks kvuart voor el-f kon gaan
begJ-nnen. Íi/e mogen ook di-t jaar wel- op een goed geslaagd
BJ-arenbal- terrrg zien en vrre wachten nu maar af of deze
inspiratie nu ook verdez. doorv,rcrkt op het wandelen, want ook
dit jaar zuJ-Len we met veel- enthousj-asne uit ga"an zlen naar
de Vierdaagse ài-e bij menigeen aan het Blarenbal doet te-
rugd-enken

Heri.

ry\zlltGi.lP:F4 trrrEBERrc r{ï

i,let grote blijdschap geven r,,,"ij kennls
van de geboorte van onze dochter

ÏNGE

G"C. Speelperuring
hl.J. Speelpenni-ng-

Leenhouts
IJi.lr-,regen, 15 rnaarb 1g61
ikekelstraat 111

Bij iLe vel-e gel.ul«ruensen die de Heer en i,Ierrourr Speel-
perudng ongetwijfeld hebben onivangen, yoegen ilij ook
gaarne die van de ge-lreJ-e HazerÍramp

-14-



Hazenkampers!

flw adres voor
Verpakte Geneesmiddelen

Verband
Toiletartikelen

Eau de Cologne

Parfumeriën

Borstelwerk

Verfwaren

DROGISTERIJ

W. Rrinhhuis
DE DROGIST VAN NIJMEGEN WEST

Voorstadslaan 250
t/o Tuinbouwschool

Telefoor 21769

U belt, wij bezorgen !

Voor het

inrichten van Uw

won ing

slaagt U beslist

bij

,Y ilànzs

Meubelen

V loerbed ekking en

GordijnstoÍ{en

Matrassen

Dekens

etc.

ZIEKERSTRAAT 6_8

NUMEGEN

TELEFOON 26073

Kent U reeds

onze

cred iet-service?

Ook voor tlw Gezins- en

Bromfiets W.A.-verzekering

Assuranfiekantoor

S.#. &n fr{uol*s
Schependomlaan 3

Niimegen

Telefoon 08800 - 21600

S§\}9ÉR9

@1o*"o*'

,g1'$Í":.?ir*



.%=s-t.^ geysers voor alle gassoorten

. ASW kranen voor sanitaire installaties

A =TAPPARAÏENFABR.IEKA> W nï:.ïiï',;:ï.Y,ï3"1Lï.,ï;ï

Verwarmings-

en

LoodgietersbedriiÍ

Motorhande[

,rG."ard T4rag"lu

dealer van

N.S.U.

NORTON
MÀTCHLESS

TRIUMPH
ISO

HONDA

Voorstadslaan 211
Telef.oon 31220

FIRMA .A. írautig
JACOB CANISSTRAAT 49

NIJMEGEN

TELEFOON 20384



NAGEKO}.{EN BERTCHT Vé.N DE VOORZTTTER

Laat nu Hazenkamp t (ttloici<enbergers) eventjes vuinnen
van Voorl-,'aarts f , een ..roetbalelftal da,t bijna, bovenaan
stond in de competitie"
Voorwaar een prachtig succes en een reaT'e strop voor
Voorwaarts f (jongens \rar\ or\ze inrichting)
Zo ts het voetbalseizoeq haast ten einde en zal de
heer Thomas binnenkort rryeer met de nieuwe totofornru-
lieren op stap gaerr. Zore dat j e erbij komt ! I I !

De :r-,nElrgl5gg!-pel.s vrorden weer uit het vet §ehaald en
er nu maar aan ruiken en keplt j es sp.aren om stra.ks op
tt veld , ne'i de heer Krol in de vocrhoe Ce, o'hatelijke't
opmerkingen te kunnen schreeuwen- iriicrofoon en geluids-
insta.llai;Le zo1) goeile diensten kunnen bewijzen" Ik krijg
noq vrel even een overz,-.clti; van cie te spelen l'vedstrijden,
want ik wi1 er nog graag "-.-'ls van lereri.
le wandelafdel-ing is al r-fj-"trk aan fÏoef enen voor de

@r om, voigens "ietje verbeek - 4 e

jaargang 1936 l:Lz. 2 - geen gestopte rvoll en sokken!
De afieling ladminlon gaa,t - naar Ík gehoord heb - ten-
nissen nu i:et ,aafUaaminton is gce :-nOigO" Iir heb in de

Sporthal dikke mannen zíen Lopen :rs sla'an da,t het e€n
lÍeve lust was, Nog even en i'k word ook I id (daar l1ras na^
tuurlÍjk ook onze eerídcier'í bij 'fieC " )
lle afdeling gymnastie;f zal met het mooie l{/eer nog a1 eens
gebruik mat<en rran óns rnooie sportveld bii het clubhuis.
Àts 3uftie zo doorgaat met sparen, dan zal de lange mat

nÍet lang meer laten wa-chten.
e1s de softbalstert het net zo goed gaan doen als de hand-
balsters, zouden ï/e toch eens een extra fuifje moeten gaan
geven, want dit klei:le groepje lveert zich danig'
De afdeling tafeltennis gaat 'roorlopig ter observatietma,aÍ
we hopen aat-er spoeoig een bloedtransfusie kan plaats vin-
den (àe toestand van de patient is nog at zwak)'

De feestavond komt al dichterbij" Rr j-s al heel wat gela-
chel-167Ïë-commissie dus dat belooft v/eeï 1'vat,

't)-



De cfubhuiscommissie werkt nog i:r het verborgene en ï/e
zij@ar dit v,ó1 op zal uitlopen.
Zoals U ziet, er zít nog altijd leven in oe Hazenkamp,

i{let vriendelijke grocten,

J. van der Plas.

U konrt toch ook op onze F -r1 E S T h V 0 i',i D? ?

Notecr cvcn de datum cn zarg, trjdig voor
t oegangsk aart en,

want rt gaat S T O R t1l L C P E IT

op zaterda1 '13 meill: I !

P A A S V A K A }1 [ I E !!!1!!!

fn ve.rband mct de Paasvakantie zLin er volgende week

g een gymnastieklessen,

16-



g wa[s'
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§ *nsderlre wsníngínríclttíng
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o
o

oq

a

o

truus wals.

graafseweg 45 nijmegen tel. 23900

o ploegstoffen

c pas-toe meubelen

C zweedse string wandrekken

e deense lampen

SPORÏVRIENDEN,

Il blfrft kraehtàg era oitaal,

d,oclr mel,k ?r€tto ,rNflAAS esc WAAÍ,»

Verlangt daarom aitild praducten van deze modenne metkinrichting

Graafsewes '183 - l'latertseveldweg 32 - NiimeEen - Tel.25OO5



CHEMISCH REINIGEN

VERVEN

TRIPLONEREN

la. B. Heuzcveldt

GRAAFSEWEG 247
Teleloon 21740

Winkel:
MARIENBURGSESTRAAT

Taleloon 2263A

ïó

WÀSMACHINES í1. l7l) - -

LANGZAÀM\MASSERS
met oliebad en veilige wasbeweger

(Miele-systcem) fl, 229, ..
CENTRTFUGES fl. 189s - -

sroFzurcERs fi.. B 9röO

Voliedige fabrieksgarantie en service

STOLK ZOI{EIV
TOOROPSTRÀÀT
NIIMEGEN
TELEFOON 26315

Wij houden ons aanbevolen uoor

het leueren van Uw fiieu.7re

Íadio of
televisietoestel

Fa, A. Bruinewoud
v. Langeveldstraat 43

NijmeEen ïeletoon 24464

o o

FILIÀAL:
Marialaan 97 Telefoon 32131

JANSEN & EDERVEEN

Waldeek Pyrmontsingel 73

Nijmegen - Tel. 2.3,3'3.4

TROUIJVAUTO'S

EN

TAXTS


