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BOUIÀI., GEWAPEND BETON. EN UÏILITEITSWERKEN

n.v. AannemersbedrijÍ

vtrh G. TIEMSTRA en Zn,
PONTANUSSTRAAÏ 24-26.2A
NIJMEGEN
ïELEFOON 25695-23030



Drl,nlsE*erij

DEKKER & ZOON
GROENESTRÀÀ'f 31I

NIJMEGBN
TEf,EFOON 22693

leuert alle drulewerken zoot

HÀNDEL
INDUSTRIE
NIJVERHEID
VERENIGINGEN
FAMILIE

Ook grote oplagen

ook dlt maandblad
wordt door ons gestencild

COPIEERINRICHTING

%,q,0.s.
Y

van Welderenstraat 13ó
Nijmegen
Teleíoon 2A493

I
Y

Sportartikelen

Sportkleding

Q"EieroSPORT
J. G. RE!,,ÉRS

NIJMEGEN

MOLENSTRAAT 112

TELÉFOON (O 8BO0) 217OA
b,s.g. 25524

ELECT RAT EC H N ISC H B U REAU

SCHEKYIAI{ c.Y.

GELDERSELÀAN 14

NI]MEGEN
TELEFOON 23661 -23638

)k

Electrische licht-, kracht- en

verwarmingsinst allaties

Zrvakstroominst allaties

Bliksemafleidersinst all aties
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}{ÀAi\IDBI,AD ]IÀN DE 1rERtrI\TÏGT1\TG VCOR LICHAI{ELTJKE EN GTESTE-
LIJKE ONTbI]«ELÏ}JG I! DE ]-IAZE}'KA.1''1P II

TE 1';IIJ],[]GEN.

AÀNGESLOTEI'J BIJ ].ET I(OÏ'J"1'MD. GN,Ti1ASTIÏKVtrRBOI{D, DE KON.
lm, Hor,IKtsALBOiCI, DE lioli" l'iED VOETBALBOND, tET IJED.

I]ÀIvDBALVEF-BO}ID, DE i\ID" TÀFtrLTEl\il'1LSB0ND, DE KON.NED.
BO},ID VCOR I,ICHA}"1trLIJ1ffi OPVOEDTNG Ei'i DE NED.SOFTBALBOÀID".

OPGERICiiT: 2 februarl 19?8.

colpGgKEuRD BIJ ï(ClTrl,ï(LïJ]( BESLUIT: 22 november 1?15"

Behalve voor wat de bestr-rursirededelíngen betr:eft, is a1--

Ieen de redactie verantwooidelíjk voor de'inhoud"
Reclaktie-adres : FI" HOTiSTRA, BIJLIIIELDSIIIGEL 44, NIfl'mctr}'I.

. - ^/ ,mea lYb t ]e jaarganp; No. 7

T,,eest U dit eerst even?

Zoals in het vorige rrunmer.reeds is medegedeeld, bedraagt
de toegangsprijs voor cnze. feestavond op 1] mei a.s.'
f. ir50 voor leden en f" 1r75 voor niet-leden. frn voor
f. 1 rlO toegang te krijgen moeten de leden - in verband
met d.e voorschriften van de belastingen - bii de c6ntrole
hun l-idmaal5ehapskee-Ltale4 - of, indien zij deze niet
bi. j zich hebben, f . 1r'15 beLalen, respectieveli jk 2J cerrt
bijbetalen.
Voor het geval men zijn ?-idniaatschapskaart kwiit is, kan
men h-Lervoor een dupl5kaat aanbragen. Hiervoor is echter
al-l-esn geleeenheid op.wa,.gnsdagayond,10 mei tqisen B en o



uqr in het-c].ublmis-
otn U een ver:geefse ].ooP

Het hoofdbestlrur nodigt hierbij
tot het bijwonen van de jaarlijl
die gehouden zal worden oP

ae àupr:-tcaatllidmaatsc-hapkaarten nie.t op miin pIiv.é:gkes
}«rrrnen worden gehaald.

H. Hoekstra

adm.

O}]ZE FEESTAVOND.

Dedatumvanonzefeestavondnadertmetrasseschreden;er
wordt druk gerepeteerd en hard'gewerkt om deze avond (even-

als vorig jàarl i 1l ) tot een succes 'te maken'

Er zal eeï\ zeer aantrekkeli jk en gevarieerd programma -worden

gebodenr'waaraan o.a. zuJ-l-en medewerken Daan biitkanp en

Ïrip,rn, der P1as, met ntuziek en zal:igt terwijl al-s bijzon-
dere attractie doór leerlingen van de Dansacadernie I{oenders

een drietal bal-letten zal woyden bpgevoerd" Kortom: een pro-
grarnma waarvan eenieder zal krrrurer gemeten en ''" " l'L{ AF_

ioop oalsgN rN DE BENBDENFoYTR I I.
Noteert U : 11 me:- - 8 uur K]-ej-ne ZaaL varr '?De vereiriSing";
kaarten aan de bekende adressen.

Tot Ziens I

. 
De Feestcoirrnissie

CIn nog even een gehelgensteuntje te geven: de bekende

àar."f.r, zijn aJ-] votlt: J.v.d' Berg, v" Soevershemstraat' 15t

C- Bogaaras, treuOstrLt 18, W'.grinklluis, Voorstadslaan 248'

fC- niXguJ-}roíf , $ur"nkampsewó8 48, Melr-' J'-v'.Geel - l^'Iitte-

karop, ÉindestraaL 42, tt, UoeÈstra, Bij1.eveJ-dsinge1- 44' H'J"
f<roi, Oude Heeselaan 5ZB, J-. v'd" Plas, irrlestkanaa1daJk 1'5
.n op de lessen bij de leiders"

Red'

qAN _-14'r Hp0JEBESTU lB.

JAARVERGADERl]$G.

te besparen maak ik er oP attent, dat

alle leden vdnaf 16 jaar ui"
se Algemene Ledenvergadering,

ïFr,pAG 26 iS-,r.1e91t

-z-



Voor
en

ereLusieue

ào^ntLAeàin7
is één begrip

KOMT U EENS KIJKEN?

{U, E6EN

KONINGSTRAAT 35
(hoek Ziekerstraat)

DAALSEWEG 95

ARTIKELEN YOOR SCHOOI EN KANTOOR

|,",::ïffi,ï,,,,,9 n i3 inlu"

POCKET-boeken

IOY
GROLSCH BIER
TONIC

Fa.

v. WELDERENSTRAAT

TELEFOON 20640

{
He)ve

Handel in Binnen- en

Buitenlands gedistilleerd

<I II /, , J BURGHÀRD v. d. BERGHSTRÀÀT 59

4.c:'*rgmdzgm & 4n TELEFooN 24e80 NTJMEGEN



JEUGDSPAARWET
1958

DOE MEE
aan deze aantrekkelijke jeugdspaarregeling

Spaarbankrenle 3Í/al

Rijkspremie l O0/6

lnlichtingen bij alle kantoren van

»Ile Spo,a;rbanilc t)an 78,.íO)'
te Niimegen

HooÍdkantoor: Mariënburg 67

Bijkantoren: willemsweg 249, Lorkenstraat 59, Nwe. Nonnendaalseweg 68, Gerardsweg 3O

Oude Molenweg 242 en Markt 3 te Wychen'

0(,,o*nrLo^pnr, !

Uw Bloemist blilft

Fa. D. Y. TNGEN & Z,

Gero- Zilvium en Zilmeta
Leerdam- kristal

Fris-aardewerk
Mosa-porselein
Wedgwood

Stuk voor stuk merken die Uw

vertrouwen waard zijn

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

U vindt het al meer dan 25 iaar in de

-/U y ^"ea' 
e .Kun, t/ro rà n0

Wed. J. A. Mulder

van BROECKHUYSENSTR. 48 t/o Postkantoor
TELEFOON 24764

MOLENWEG 5

TELEFOON 21135

NIJMEGEN



in hei clubkuisr' Fagelstraat 1.
(Stemgerechtigd zijn de leden van 18 ;aar af. Art.1Jlfuj shoudelijk RegJ-ement. )

AGENDA:

2. Àïàtuleà vorige tedenvergadering ,

7. Ingekornen stui<ken en meàeCelin[en
4. Jaarverslag 1960 cloor de sekreiaris
l- Jaervei.sla5 Ccoz. d.e penn-i-ngmeester
b " Verslag lla sco:."missie 1g6C
l. Benoe:ning kascoirr:irissie 1)o1
8. Pcriodieke bestu-u::s-,rerki ezing

(Aan de heurt van aftreden zi;n de herenr^;. B_".:::Jl_uLs e:r .i. ra:r rlen feig, ale zici.:bcid: her'<ieso-ar. sLol_len, )"
Ter aa_nr,-r.:_l_Li ng van hei Hoofclbestuu:.. dat mo_i.rentL::l uiL ;;es tecjr--n fertaalr-U!Uii_Ë "-:

11p.!dbest_rtU l, s_ _q?n{}íiÍ-:e iqf.E_Eq _
.rr:_--iies_I1*rn_1,_"
lnBer-rlge ari. 7C vaa l:et ijuish, Ei:glement :lil-.1r. .:,^, ^re a; _:I. v..t.^- ,jl- C.n, iCa:tSl-C;truffSie_
l e n @,r.ri n ; :[i v] g r .p L. t-/ g ó E _{e _ 

y"_"g g qggi 
1-. 
gbi j dc seicretarií-to"l-e aèËs"rla;n ÈEi-"*;Ë"ingedienc . Dyz-o ;andidaa.ss+et _t_r;s di cnl

.:1.1,:,._! LSr"1Ë te r..rsc;Leder-, r,-fi.;[ra"iàOq r"
zI in,+"q.a;:Jra'ciine!_e *t-:-._*", s:_eue@ .

PÀU]E
t. tfu1di_ging van een aantal leden, die vele jaren

onze vereniging zijn trouw gebieven.
10. Eondrrraag
1 1. Sluiting.

Ingevolge l:esluursbesfuit dd.. ?,1-1-t 56 dienenvan elke afdeling tenminste twee cornmissie_
leden aanwezig te zijn.
Voor de avoàd-vaà z6-rnei zi-jn a.ll.e overigeagtivitBiten der vereniging àtopgezet

Namens het Hoofdbestnur,
H.J. Kz'of, secretaris

-7-



VAiJ DE VCORZITTEB.

Al-s U dit b1.ad in handen krijgt, is öf onze Dameshandbal-
afdeling kanrpioen öf ze is er heel àicht bi-j geweest.
Zelf houd i}< het ( de dar:res-strijdlust ker,nende) op een

kampioenschap, en dus feliciteer ik ze van harte i.re-b dit

"rr"ó"" 
en natuurlijk uok de trainer, de heer Hoeks'cra Jr.

(],.rte hopen met onze enthousiaste voorzitter mee, dat onze

dames l-n6er6aa6 kampÍoen worden, maar op hei egenblik, dat
vse cit schrijven is het nog n-iet zo ver: ze -rerloren nalne-

1i3k op zondag Z) aprLl inaar event jes met 6-4 van 
""esepe,en dat terwijl ze nog maar één puntje noCig hadden, zti

moeten mr uit twee wedstr.:-jden twee punten behalen o,e de

kampioensvlag te lrunnen ltijsen. Laten we hopen, da-r, bij het
verichijnen 1ran dit ,o1ad die twee puntjes i-nrniddels binnen
zíjn, hetgeen zou betekenen, dat Nijmegen voor he-i eerst
eeà éerstè kl-asse dameshandbalploeg heeft- Redactie).

tt Is janr.ner, dat we nog steeds niet een afdelinS;-cren-
handbal hebben, want daar is a} verschi-llende ]<eren naar
gevraagd. Is er n1-1. eens iemand, Cle hj-ermee gaat si;arten?
Éet is toch van het grootste belang, dat de ilazenlca-'iic voor
e1k wat wits heeft. Denk maar eens aan de a.s. vrije Zat'ev-
dagl

Nog even'àn dan is het za :qe]. : DE FEESTAVOI'JD. De kaarten
zijn tn omloop eÍ\ ze v1i-egen wegl I

Ita! i-k de echte Hazenkampers er nog eens op r+ijzen, dat de

Heór Brirkhu-is te veel in de steek wordt gelaten wa-u betreft
het clubhu-is. llij moet vaste medewerkers hebben waarop hlij
kan rekenen.
Ki jken ju11ie eens bi j de ingang van je clubhuis - recl-tlt s

nij de àe,rr. Afgesproken, dat we dat niet meer dert?

Met vriendelijke groeten

J. v.d. Plas

vAI'l DE AD'irlJrsTRATTEr

Jubilerende* ledenr

Zoals in de agenda van de a.s. jaarvergadering verroeld



LEDEN EN BEGUNSTIGERS

VAN DE "HAZENKAMP-,

een goed,e tip!
1,.1'..,I Let wekelilks op onze 

I

| , urrsMrITERS I

| ,,^.^-r^"r"^""..^-r:,:;:;;--. i

; 
die Donderdagsavonds in de dagbladen vermeld staan. 

I

I Wellicht is hier iets voor U bii. 
I

Fa". PFEIL en ZOMN
GROENESTRÀÀT r93 - 195 - 201 NIIMEGEN TELBFOON 25753 - 23125 - 26rEt

CO.OP
Goudbruin

het brsod dqt oterb mqqbt en níet ilib!
(Alleen echt indien voorzien yan een garantie-ouwel)

Vraag het aan de CO-OP bakker!

Coöperatie ,,NijmeEen" u.a. - Burgh. v. d. Berghstraat 92 - Tel. 22846

Let wekelilks op onze

7 UITSMIJTERS

die Donderdagsavonds in de dagbladen vermeld staan.

Wellicht is hier iets voor U bii.



Willemsweg 37 -

Nilmegen

Teleíoon 23453

39

.A.Z{ooou OPTICIEN

DANSINSTITUUT

4e,{n"A
g is geopend voor:

E IJ D E
bericht dat de inschrijvin

ballet
en

I{leermaherij

moderne gezelschapsdansen

Speciale clubs voor:

scholieren
jongelui en

ouderen

vraagt prospectus

van der Brugghenstraat 1 (hoek sinqel)

Nijmegen Tele{oon 24188

Herenrnod,es

VAN WELDERENSTRAAT

TELEFOON 23126



staat, zaL aan een aantal leden, wegens langdurÍg lidmaat-
schap het daartoe ingestelde herinneringsinsigne worden uit-
na-^i l-*
Éauf vrj! u .

volgens onze administratÍe zat dit geschieden aan de navor-
gende personen:

25:jarig l:ldmaatschap I Dirr I.[. v.d. Burg,

,i,O*:raf.re=f-]_dmEgtschq,g_; Dhr. A. Albers, Dhr" E, de Boer,
Dhr.'l,tl. Brr-rnet de Rocirebrune, Dhr. A. Dekker, Dhr. G. den
Dekker, Dhr. 1(. Dingelhofí, 14ej, ii. van Dorsser, Dhr. T.
Eggenhuis, Dhr. G. f'rancissen, l4ej" Chr-. d.e Gooyert, Dhr.
!,1, teir Han, i4ej. L. van ilooÍ, I1evr" I, Hoose-v.d-. SÍooi,
firr. A, Jaspers Sr., Dirr, A. La.beu:., ivlevr. J. Lorenz, Dhr.
A.r; - i4aassen, Dhr. lr'r'. Cdenclaal , Dhr.. J.C. Onrust, 1l4evr"
J" Peter"s= v&rl Haalei:., Dhr. J.1,.rr. post, l,{evr, A. pJ-ujm-
Dijkstra, Mej. ru. vait Raa3r, i,iej" Tr. de Ruyber, Mevr. M.
Seynder-'nö1cken, Ab Seynd.er Jr, Teddie Se;,"nder, l,,1erir. C"
Verhal]-en-Erga',g, l4ej. J. .ran l,{erven, I,ïej, B. Willemsen.

fui rrisverstand te voorkomen maak :l-k er attent op, dat men
om voor een onderscheiding in aanmerking te komeir, glr?f,ge:
.l:roken }-ret vastgestelcl aantal jaren lid moet z:-jn-. G"e"s
wordt steeds ais einddatum aangehouden cle 2e februari van
het jaar. I4en moet__ÈAs_ _qp-?__lqp1pala- l2§:* tA, ZC of ?5
jaar Iid zijn geweest"

Degenen, die menen reclrt te hebber- op een oncrer.scrreiàing
en hierboven ni-et zi-jn vermeld, worden verzocht zich di-
rect met nrij in verbinding te ite[en.

De adrdnistrateur.

gluphrisnfefU,rs 
"

speciaal onze jongste leden vu'eten niet precies waar ons club-
huÍs rur eigenlijk staat, Wel, dat is op de hoek van d.e Fa-
gelstraat en de Fort kijk in de Potstraat. Voor de jeugd is
het iedere zaterdagnrid.dag geopend van Z - 5JA uur. Het
sportireld, dat er naast Ligt behoort er ook bij en vanaf
heden zÍjn daar bij mooi weer iedere zaterdagmiddag at.lerlei-
aktiviteiten onder leiding van de l:eer Hoekstra, onze g)rír-
leider. Om de jongetui bij minder gr:nstig *e"r in het .óiub-

-5-



huis toch aantrekl<e1ijk te kur::ren maken, is er belroefte aan
verschillende gezelschaosspelen, zoals Halma, Mens erger je
nlet enz . enz., alsmede aan bradrnintonrackets en tafeltennis-
bats.

lÀ[E YAN ONm LEDEN ]EEFT YOOR ONZE ]IAffiNKAIIPJIUGD
ÏETS DffiGELIJKS GRATIq BESCI-I]KBAAR ? ?

ZO NODIG i/,lORDT lffiT GRATIS OPGEHA{LD DCCII i-!Ï§ ]-ET

NIET.TE 1EEL plOEÏTtr TST.BRENGT U IDT DAll ElIEll OP

EEJ,I ZATERDAM4IDDAG BIJ DE HT,ER HOH{STHÀ J:: IN }MT

CLUBHUTS OF' NEM,M U i{ET }ffiE NÀAR DE G}'IUIES "

$ffi1,*,*l{r;i--T
ousport verbroedertis" Dat is een arl-om bekend gezegde en be'rat-
te in ce oudheid wellicht nog wel wa"a.rheid ook" Helaas, helaas,
rrroet hcden ten dage r.ror:den geconstateerd dai he'L een verouderd
begrri-p is geworden" Op zijn gunstigstmag di-'; 1og geÏden r:oor

de-sfóer in bepaalde sportclubs zelf, doch zodra i.wee'teams

in wedstrijdverband tegen elllaar ui'okoiiten valt er vaa die
broederschap maar weirrig te bespeuren. Er wordt vaak gevocti'-

ten bij het leven af tuÀsen dle sportmakkers. Het gaat i:t de

eerste plaats om d.e puntjes; dié tellen. Nie'u de spor:t en ze-
ker niet de spelers"ttHou 4ié in de gaten. dat is een"""'ï
en qrwacht maar, jou kri jg ík dadelijk nog welir. onder deze

gezeJlige op*urt itgen wordt- er dan voor let oog van de wereld
!po"i Uldreïen. DoËn wij, I{azenkarnpers, daar aan mee? §omen
ook onze handbalst.r= *.i die intentie op het veld? Laten wij
àii ö?ra-"r-erp 6ièr niet aan de orde stel-len' wij willen dit
rubriekje tenslotte fijn houden en daarom vermeldenr.d*t-Y"
tenminsíe één geval ku:rnen noemen waarbij een speelster bleef
wat ze was : een d.ame. Die speelster was fete Westrik. Zij
Uf*"i an*" toen zi-j van een t",g.nspeelster een rake klap

4-



nridden in het gezicht kreeg en, ondanks forse aarrnoedigingen
daartoe, niet terugsloeg. (Van wie kwamen die (eaanmoedi_gingen?

Red). Had fet niet over deze mate van zelfbeheersing beseLdkt
en wél teruggemept, dan was het incident ontaard in een or-
dinaire re1 en wat iradden we dan boven deze rubriek moeten
zetten? Toch: Dameshandbal? Het gesÍgna1_eerde incident werd
nu door de scheidsrechter, de heer Chr^. v. Holten, afgedaan
met het uit,het veld sturen van de griet die de.klap gaf. Dat
was nota bene de aanvoerdster zelf. Het onbeheerste kind
heeft hatrr club op dlen !e april we byzonder slechte clienst
bewezen. Zij moesten rrtet tÍen man.verder spelen en verloren
met dild<o cijfers: 2-10. Het was een wedstrijd uaaraan nie-
mand plezierige herinneringen bevuaart, maar waaruit ioch rvel
wat L,e lcren val-b, dachten yte zo.

Hoe qans anders r,.an sn-i-t was de wedstrijd van i6 april tegen
Rolroa. Ook deze wedstrijd werd door onze dames met'.1O-2 ge-
wonnen, maar met welk een ander aspectl Deze dames uií EaaJ.-
te, tot -rroor kort onze gevaarlijkste concuÍ"rentbn voor het
kampioenschap, speelden ondanks het voor hen ontmoedigende
verloop tot en met de laatste mi-nuut volkomen fair en met
een enthousia.sr,re alsof het om het l-andsl<anpioenschap gingl
Ook hierrrit kan lering worden getrokken, 1ÍtàaT dan in zeer
positieve zi n. Jar tegen z:rt|.,ke tegenstanders is het irrrner
zeer p1ezierig spelen. De heer |iunsel-aar 1-eidde dezc westrijd,
waarin Qorry Koedam (gelukkig weer helemaal heel) éénmaal
scoorde, i'{ariSke van Strien tweema.atr, Tiny Arts driemaal
(en welke jurvelenii) en onze goalgetster Farrny van Raay, vier-
maal. Ik geioof stcllig de mening te delen van allc supporters
al-s ik vc::kondig dat dit v,,e1 een van de fraais'i,e vredstrijden
is gew:cst die dc Hazenkanrp in di-t seizoen gespeel.d heeft"
Er we::d.dcor de voorhoede uitstekend samengespee-l d, mooi o-
pen spel gedemonstreerd en individueel werden prachtige
prestatics geleverd, derken we maar even aarl heigeen o.a. Le-
ny -,/an F,oof bij herhaling liet zien. Ellen Wals keepte voor
t;'effelijk; de verdediging was afs vanouds (dus subli-em), het
raiddenveld bleef netjes bezet; kortom het was rq51 bclertje
tot den bo6m" l

Het was een prettÍge, omstandigheid dat het in deze fraaie wed-
strijd was, dat we ons geliefd Cttje voor het laatst zagen
spelen. José Busser verl*iet namelijk de volgende dag deze
Lage Landen om zicle blijvend in Àmerika te vestigen. Dag
Cttje, véé1 succes en het al-l-er, allerbeste toegewensti'!

-'l -



\or, en nu nog, a1-leen maar naar Wesepe, Deventer en Elst eg
dan hebben we het weer gehad.
Zou Nijmegen nu werkelijk voor het eerst in de gesciriedenis
een Distri.cts-Eerste-.K1asse team ri-jk worden? En zou dat
dan ook de elHazenkafirptemogen zijn?l Maar daar in irlesepe zal
het spannenl Hoe het allemaal is afgelopen hoort U de vol-
gende maand. En dan is de l4El-maand in hei land, fief kindï

frejo

i;eam betreft: zire onne
van de voorzitter,

i{aschrift van de redacti-e:
IrJat dat Districts-Eerste-Klasse
tussenvoeging in het schrijven

sllJiLREGm,RÀl,LEY Eli T,AAESTE EIIAPPE_ GEríONNIIN DOOR i.'A1'{r',ry vAN
nÀAY :l VOLOP AKTII]IIIIITTi

Eind.elijk is dan toch de strijd gestreden, de Tour is af-
gelopenl De laaiste ctappe werd ni-et alJ-een een overwin-
r.i-ng voor Fanny van Raay, die daarrnee op grandioze wijze
de oranje-groene tn:-i rrej-l.ig stelde, maar öok een ware
slachting onder de deelnelners : liefst zes moesten er de
strijd staken.
Fanny van Raay ging tenslotte met d-e schr-itterende, door
ssReyers Sportrt beschr-i-kbaar gestelde knuppel strijken, ter-
v'rijl R. v.d. Florst met een tvueede plaats een fraai de-
buut in onze gelederen naakte. Ondergetekende kon op de
feesteli-jke slotavond van B aprí1 j.1. de J-ang verbcide
overwinningszoen van de' etappe-ntiss in ontvangst nemen,
tefwijJ. Fanrry door een Ídee van onze qrveursitterrr og:
reuur Urr ni-et rrtinder dan vijf etappe-nr-i-sters (ornvetend
van elkanders mededinging) op zich af zag komen, hetgeen
een hoogst vermakelijke scène opleverde.
De eindr;-itsl-ag werd tenslotte:
ie Fanny van Raay 22O (?0)
2e B. v.d. Horst 2a6 (65
1e D. Witkamp
4e T. Se;mder

-$;

1
/
(.

191 ( 58
181 (58



Hcrzenkampers!

LIw adres voor
Verpakte Geneesmiddelen

Verband
Toiletartikelen

Eau de Cologne

Parfumeriën

Borstelwerk

Verfwaren

DROGISTERIJ

W. Brinlthuis
DE DROGIST VAN NIJMEGEN WEST

Voorstadslaan 250
t/o Tuinbouwschool

Telefoor 21769

U belt, wij bezorgen !

Voor het

in richten van Uw

won rng

slaagt U beslist

bij

,,Y il ànzs

Meubelen

Vloerbedekkinqen

Gordijnsto{Íen

Matrassen

Dekens

etc.

ZIEKERSTRAAT 6-8

NUMEGEN

TELEFOON 26073

Kent U reeds

onze

cred iet-service?

Ook voor Uw Gezins. en

Bromfiets W.A.-verzekering

Assurantiekantoor

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

Nilmegen

Telefoon 08800 - 24600

ïl*"**"
,e1.$Í.?"1^.,*



.T-^=s:f=^- geysers voor alle gassoorten

. ASW kranen yoor sanitaire installaties

Verwarmings-
en

LoodgietersbedriiÍ

Motorhande[

,rG..a.d Try''tg"Iu

dealer van

N.S.U.

NORTON
MATCHLESS

TRIUMPH
ISO

HONDA

Voorstadslaan 211

Telefoon 31220

FIRMA .A.írautig
JACOB CANISSTRAAT 49

NIJMEGEN

TELEFOON 20344



Je L. Seynder
6e J, Hendrj-ksen
Je F. v, HaI
Be K. Dingelhoff
9e I. Dingelhoff

1Oe A. Rijnberk
'1 1e A. Jaspers

180 (57.) Het eerste getal geeft het
162 (4?) totale aantal behaalde pun!
152 (31) ten aan, het tv'reede dat van
15O {35) de }aatste etaPPe.
13e (35)
130 (61 )
10, ()5)

Oef, het was me een feest I

Door het fraaie weer var! de laatste dagen z:jn nLet alleen
de bladeren uitgelopen en gonzen de muggen alweer op de

kringelende warmtekringen van de luchtr maar ook wiJ ztin
uitgelopen en gevlogen en r,vel in de wijde weide aan de Dlie-
truiierrvàg, Ook gonst er wat met name de enorme aktiviteit
-vaÍL aYrze afdelÍng.
De training van het eerste is reeds enlge tiid"aan de gang
op dinsdagàvond, terrvijl het tweede en derde oefenen íede-
re donderdagavond vanaf 18.45 uur.
Van de tweeàe klasse D gaf ik U nog niet de competitie-in-
d eling :

Baseball- PaIs
BIue Lions
nDl))c ))c U.

D. O. S.
Hazenkarnp J 29/4 Baseball ?als - Blue l,ions
H.C.A.ïI. 3O/+ Pacifj.c / Hazenkamp
Holland 6/S HazenkamP - D.O.S.
Paci-fico 2A/5 D.E,C. - IíazenkamP

2B/5 Blue Lions - HazenkamP

Als training speelden wij op 15 aprÍ} een oefenpartij te-
gen Baseball Pals en wonnen gemakkelÍjk met 1o-2. voor ons
werden niet veel fouten genoteerd en met dit feÍt in ge-
dachten gaan wij met een gerust hart de competitie tege-
moet.
De bezwaarde gemoederen werden eerst nog wat gelucht' op

de ledenvergadering van 19 april, die zich enerzijds ken-
merkte door een stiptheid wat .be*reft het op tijd komen, -
althans varr d.e leden; het bestuur kvram zoals dat hoort;{??)
later - aJ,deTzl-jds door een algemeen optimisme t.a.Y, h9t
komende seizoen. Zelfs de pennl:gmeester was niet pesSi-
mistisch, doch de secretaris keek bedenketriik bii het
raadplegen van de ledenliist waarvan drie teams in het

-9-



veld gebracht mo'eten worden. Daartoe adviseren wij hierbij
degeÈen, di.e iets'voelen voor onze fraaie sport eens te kà-
men'kijken en te praten met,6-én der bestuurders om te ont-
dekken: e,Honkballen is goedkoper dan U denkt!ir
ïn de genoemde vergad"rirg ,""tt" n"B,'V1 de nogal fArS;
openingsspeech van de voorzitter ons nieulile IÍd v.d,Horst
op: r?Verroest, het lijkt hier wel- een One-Man-Sho*wre. De
belargrijkste fei*en van dit festijn luaren vrrel he"b herkie-
zen van het bestuur An zijn geheel, de instelling v.r. Len
z a.t er.d ag s - en e en z ondag s-i.,'it t e- st eunbonn en-verkoo p-twe ematrro
cor,iter' alsmede het aanste.-1en van de aanvoe,r:ders als voJ.g-i;:
Kees Bogaards (f), Hans Brouwer (tl) en Jean Thie (I-lI),
Er staat o,r- c a'o:1ing ivccr' heel lrat dc wachten! B;j .--:'
ve'sehijnen vàn dit maanclb;ad is er ai het Riryontou::.ncoi
voor 3e klassers geweest. ,- i
Op 22 en 23 april met 'p de 22e een fe.ostavond in de Gof-
f c-tboerderij, e no"à. clocr on:, gecrgani:e..ii- hc; Tl .\'"S.,-
{:c:r.tr61or=nooi op 23 ap: i]- in Aa}st en i;enslctte de ee::s-be
elnpc-bitiewedstrijd op j0 eori-1- t,;7,,cn Pacifico"
Bovendr--e:r ir'ebbcn r:1j de uiino.digj-:rg voor 'j '1 mer voor.nc-l-
Je l:lastou:"nooj- in AIme-Lo aanvaard en .,vord't ovea't-io3en Ct, .
u.;.;. )q j_g-r.t1.J '\,"Corr het Epstcl_n';out.1ooi 'rra::. T"ï-\ií" (Ails r;er,,
da:) op 25 juni af te suhrijven. E;1 a',-sof het nieb ;1
]ia;r.: ]ret is op 21 mei Pinksteren, r,vat fu;ncu<jt, dai 1:et' c,p
22 nci- 2c Pinksterdag is, waaruÍt voor-Lvl.oei", d.:Lt er ' gcr-
spolt vrordl: iraa::uit voigt da'u oolt l.riij riai doen en wei d1-: "

sp;);';acu3-aire wrjze in ons Pinl;sbertoe::nooi oni de Ve::bcck-.

en nog niet zeker; Terrasvogels uit San-bpoori en T" O" G.
uii; Amsterdam.
lVlaar hierovez' uj-teraard meer in het juni-nurnmer.

DAI,UI.

'|rf*ctl;àL
De competitie loopt tcn ej-nde. A1les bij elkaar hebben we
ons Ín beide afdelingen behoorlijk geweerd en hebben we
het er di.t seizoen over het algemeen niet slecht afgebracht
Jammer, dan ons 1e elftal door een schotloze voorrr-oede de :

paar laatste wedstrijden verloor, *aai onder de twaalf deel-

I{.,-



Q&oornln \l,nin
verzorEt

Daalseweg í 15

Niimegen

TeleÍoon 3OOO7 - 26794

centrale verwarming
oliestook
electrische

warm- en koudwater
sanitaire

installaties

Hazenkampers,

voor schoolbehoeften

kantoorbehoeften

vulpennen

tekenmateriaal

schrijfmachines

tel- en rekenmachines

stalen meubelen

slaagt U beslist bij

BERRETTY
KANTOORMACHINE- EN
KANTOORBOEKHANDEL

Houtstraat 14 Telefoon 24106

Reparatie vulpennen en schrijfmachines

De meest

verkochte
en meest

voordelige
wa9en

Àutobeddjí VRIEN§
TELEFOON 33447MÀRIALAAN 134



.A. St"tt &Z^

Loodgieters- €n

electrisch bedriiÍ

Tooropstraat 21 3

TeleÍoon 26315

Nijmegen

Het best
gesorteerde
sigarenmagaziin
van Niimegen-West.

siga,nenwlq,gaziin

I. R. VAN OFFEREN

WOLFSKUTLSEIIVEG í 55

TELEFOON 25123

SPECIALE HAZENKAMP CLUB-KLEDING

HERTOGSTRAAT 31 -35

TELEFOON 20528

NIJMEGEN

DANSACADEMIE .Konnànrn NUMEGEN
opger. 1 9O6

Balletlessen kinderen vanaf 4 1aar,

Speciale Rhytm, gymnastiek voor Dames

Danslessen voor beginners en gevorderden

lnlichtingen: dagelijks Joh. Vijghstraat 48 - Teleíoon 24987



nemende elftaIlen eildigden we toch nog op de vierde
pleiats.
Kampioen werd in deze afdelirrg N,E.C.-veteranen, di-e
we hierbij gaarne gelukwensen met dit succes.
Ons tweede elftaI wist de laatste drie wedstrijden te
wj-nnen en staat nu in het midden vaÍr. de ranglijst.
De offi.cii)1e standen, die op di.t ogenblik nog niet be-
kend zijn, zu11en we j.n het rii:Lgende nummer vermelden.

9r*
Voor de leden van de voetbalafdeling is er vreer gele-
genheid om op dirrsdagavond te trainen"
Dit za1 gesehieden op ons veld achter het clubhuis,
(hoek Fagelstraat*Fort kijk in de Potstraat). Op dins-
da§ 9 rnei rrrrordt hiermee een aanvang gemaakt van 7-9*)O
uur "

Namens het bestuur
van de Afdeli:rg Voetbal,

B" A. Tomaso

Zíj, die tot hed'en nog geen lid waren van onze sport-
toto kunnen: zÍch sinds 1.mei laten j-rrschriiven bii or-
derstaande adressen:

Si-gare :m agaz5,in Od endaal, Ziekerstraat
. - rt Van Offeren, lltolfkuilseweg':' 

'r Spanjers r HazenkampseïYeg.-
B. A, Tomas , MeentstYaat 23.

11-
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Doordat wij vorig jaar wat 1aa.t lvatren, hebben verschi.l-
lende Hazenkampleden zich bij andeïe verenigi-ngen.Iaten
inschrijven. Zij hebben:dus nu de gelegenheid om,dit bij
HLÍN EfGEry-lry84NIGë[G_ te doen. l'{en weet toch, dat de op-
@ebruíkt wordt voor a'ànschaffing van
nieuw materiaal en voor ons veld en'clubhuis; Onze leden
dienen dus op de eerste plaats hun- eig,en verenigi.nq te
steuaen, vrant dat is ook hun belarrg. :

VrIij rekenen er dan ook op, dat al onze leden die aan de
toto wi-r1en deelnemen, dit bíj de Hazenka-mp doen.

Namens het Hoofdbestuur
B. A* Tomas. .

HAZENI{AMP-F A.IUT LIEBER TCHT .

Ons a1ler vriend JAII VAN DER SCHAA-FF gaat zich op. 1e
P-i:rksterdag verloven met I![ÏEP VAN BRtrDA.
Niet a1Ieen is Jan een bekende figuur j-n onze honkbal-
kring , rfra,an" ook j-n onze Hazenkamp-amusementswereld.
iiat heeft-ie zich vorig jaar niet uitgesloofd voor on-
ze contactavonden!! Iffaar op Jan een beroep vrordt ge-
daan, staat-ie altiid Cirect klaar, het type van:
niet praten over de Hazenkamp, maar er rya.t -v,or doen!
Janr-ongen, je naam heeft al meerdere malen j-n onze
Hazenkamper gestaarr, maaÍ deze keer vermelden we rst

met desteneer genoegen!
Namens a1le Hazenkarirpers hartelijk gelukgewenst en de
komplimenten van alle orarrje-groenen aan Ii'tiep!
Breng ty ts mee itaar anze feestavond, dan komt ze er
metcen een beet j e reilli?.

Hoekstra.

_.En wie hen nog een aparte felicitatie wi1 sturen,
het adres van Jan is Gaffelstraat B en van Miep
van Peltlaan 154,

- l/.-
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truus wals.

walsn
moderne womínqínriehtíng

a,

graafseweg 45 nijmegen tel. 2390C

o ploegstoffen

O pas-toe meubelen

c zweedse string wandrekken

a deense lampen

SPORÏVRIENDEN,

A bilí§ft Isro,ehtig en oitaaï

d,oor melk oan, ,rfrIAAS en W-AAL?)

Verlangt daarom altlSd producten van deze moderne rnell«inrichting

GraaÍseweE í 83 - Hatertseveldweg 32 - Nijmegen - ïel. 25OO5



CHEMISCH REINIGEN

VERVEN

TRIPLONEREN

B" Heuzevcldt

GRAAFSEWEG 247

ïeleíoon 21740

Winkel:
MARIENBURGSESTRAAT

Teleloon 22638
1ó

wÀsMÀcHINES ít. 7I8) - -
LÀNGZÀAM\MÀSSERS
met oiiebad en veilige wasbeweger

(Miele-systeem) fi,. 229, . -

CENTRTFUGES fi,, 789r - -

sroFzurGERS Í1. I9r8O
Volledige Íabrieksgarantie en service

STOLK ZONEN
TOOROPSTRÀÀT
NI'MEGEN
TELEFOON 26315

wij
het

houden ons aanbeuolen voot
leueren uan Uw nieuwe

radio of
televisietoestel

Fa. A. Bruinewoud
v. Langeveldstraat 43

Nilrnegen TeleÍoon 24464

e o

FILIÀÀL:

Marialaan 97 Teleiooa 32131

JANSEN & EDERVEEN

llUaldeck Pyrmontsin gel 73

Niimesen - Tel. 2.3.3,3.4

TROUWAUTO'S

EN

TAXI'S


