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*Q@
op d-e IJe mei. Zoals we d-at van d'e samenstellers van de

,àrr" iryir'eer !t Haasjeii gevrend zLJrL, is ook d.eze avond
weer ln daverend. succes ger''rord'en' Vergeleken bij vorig
jaar mocht het tempo in àe afwerking d.an wellicht wat

ir"g"" zijn geweest, daar staat tegenover Öat het ge-

boden prograrnma ov.er d-e gehele lijn afirireek van d-at van
1960. fuet"de beperl<te mogelijkhed-en, die r,ve nu eenmaal

hllben, r,ras het een verdienste te meer, dat men kans had

gezien'om ta1 van gloednieur'''re nummeÏs te presenteren'zo-
d-at het prograrmu í^n begin tot eind.e bleef boeien. ilet
was bijzànaàr goed gezien om deze keer ook d.e gymnastiek-
afd.eling een wàrkruà* uun*eel te geYen, ïraardoor de veel-
zijd.ighóid. van d-e Hazenkarrrp weer eens opni-euw rLaaT voren
kwam"
Ie topfiguren op en achter het toneel mogen dan a1 als
echte routinÍer" t."t klappen van de z\4leep kennen rze z|in
en blijven toch ilmaaï amateurties", d-ie evenwel enkele
vondstàn op de planken smeten nïaa,op hun beroepscolle-
gat s jaloers zouden worden"
En het mooie van d-it alles was wel, dat - op één ultzon-
d-ering rLa - het gehele programma door eigen krachten'of-
tevrel -tlazenkarnpers, werd verzorgd, r{aar v;e vreleens spe-
ciaal op rnrilleir wijzen. Deze leden - d.it zijn d-e navol-
g"r= rr.à het trniel-praten-rnaar-doen", zi jn wekenlang in
Ioo* g.*eest om het programma voor te bereiden en in te
stud-eren. Het vaak ovatiOneel applaus, dat iedere keer
vreeï opnieuw oplaaid-e, lvas d-an ook wel een zeer veÏdien-
de huld-e voor al hun ÍnsPanning.
Iie ene uitzond-ering betrof het tweetal balletten
ilTeenagers fantasie,, en 'iLa capricieuse'r, gedanst door
leerlingen van Óe Dansaeademie 1(oenders (o.1.v.mevrour'r
H.Diihnfort-Koend,ers). Ook d-it ond-erdeel van de revue
oogstte groot "o"""* 

en speciaal zouden we hi-er dan vrel

r,iil-len noemen rtla capricieuse", d-at mede d'oor d"e prach-
tige costumering en betichtirrg een boeiend, schouvrspel
'f[g.s r
of het ,'Adieu'r van Jaspers inderdaac. een afscheid- van

het Hazenkamptoneel betekent, ja, lvij persoonlijk kun-
neneïmoei1:-jkingeloven.Wehebbenzor'etiÖee'dat-
,f " fr.t r t voÍgend jaar rileer zo ver is - hij rt toch
nietkanlaten.ttBloed.kruÍptnueenmaalwaar,tniet
gaan kan en neer groten in de amusementswereld hebben
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hun come-back gehad..
Hoe tt ook zij - en tr\.e doen d.e andere med.ewerkers hier_in níets te kort - trJasr? yras rveeï d-e kleine-grote-man
yraar a1les om d,raaide. En hoe! Als we alleen maar d.enken
aan C.e f inale !

ilíe zouden echterurel twee figuren telcort d_oen ars vreniet ook speciaal huir namen .naar voren brachten. Dat z4n
namelijk Ab seynd,ers, onze populaire tekstschrijver en
aLlerhande-klus jesman achter het toneer en me.yr.v.Gee1,
d,ie d,e schi-tterend.e balletcostuums voor orLze mannelijke
d"anseressen van 'iHet Zr,vaneïlmeeïri (vrat rn benen en watrït succes I l) vervaardigd.e.
AI met a1 een zeer geslaagd-e feestavond..

Iqlryraq§§,cji4B-.,r:L-ï3qf raIsJry*arylE_q4rylp-$r§-IEF§.

Omd-at rrve nu eenmaal toch in een feeststemming warenrto-
gen ï/e d-e dag d,aarop rLaar E1st, riiaaï onze d.ameshand.bal-
ploeg d.e laatste competitiewed_strijd- met 6-0 ïron vanI'Elisthart, hetgeen betekende d.at *'we, kampi-oen vrerd.en
en naar d.e 1e klas promoveren. fie wijze lessen van trai-ner Hoekstra hebben d.us, hoewel de d.ames aan het einde
d.er competi-tie ma1Ie capriolen maakten, uÍteind.etijk
toch een fraai resultaat opgeleverd..
Eld-ers in d.it nuJnmer vind.t men van de hand. van Frejo en
van óe voorzitter nad.er nieuws over d.it feest en vol-staan we met onze hand.balsters en trainer hartelijk
geluk te wensen.
Dat onze hand.balploeg niet vooï nÍets d"e sterkste van
haay afd.e1Íng is, is feitelijk we1 te begrijpen a1s we
v,reten d.at hierin d.iverse prima krachten zítíen.
Eén d.aarvan is

LENY VAi[ ÏIOOF
e e n 

. 
u i tao d. í gin g kr e e g p_g_SSf__!e_:ggr49ri

kígi{r-s-i@r lr-"-!- § eAer l à
d.ie d-ezer d.agen
aan de centrale
elftal,
Niet alleen vooï ],aay"zel'f d.och ook voor onze vereni-ging
is d.it een grote eeï, Ïïaarmee v,re Leny hartelijk geluk
eït.. o.. sllcces flren§en.

Aan d.e aktiviteiten in d.e afgelopen maand. had. ook

DE GYl./ilfASTïEKAplEï,ING EEN BELANGRIJK AANIEEL.
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In het bejaarde:rtehuis "Levensavoncl,/Julianaoord-" vond
namelijk een d-emonstratie plaats waarbij de reed-s ver-
grijsàe bewoners and-erhalf uur lang met grote belang-
stelling de verschillencle oefeningen volgd.en" Door de
jongens werd, o.a. kastspring'en, lange mat, hoog brug en
vrije oefening uitgevoerd-, terlryijl de neisjes en d.e da-
mes demonstreerden net paardspringen, b::ug ongelijk,p€r*
socnliike vrije oefening, knotsoefening en zakdoekjes-
oeíening"
|e grootste sensatÍe van óeze avond vortnde wel het sluit-
stuk, namelijk de demonstratie met onze trampoline, -aen
toestel CLat voor de talrrjke aanïrezige d-ames en heren on:
bekend- was. In hun verbeelCing vlogen orlze Ílazet' tltitl't,en-
hoogil en rt was vermal<elrjk om te zien hoe zi3 rnet stor,-
me - en soms ook angstige "- verbazing d.e i'Ir-r-chtsprotrg-:en''

volgd"en" Bij elke spron: gingen d-e mond,el ,rriagenrrvijci- open
en klapten au.tomatísch l\Ieeï d-icht als de ?rspringerit wee-r
VEITIG( I I ) op het net beiandrle .

lat c1e trampoline ook als kiSkspel pJeririel<l,ig inslaat,blee<
opnieu-r' bij de

.IFI I!_ Rlg_I_t _0-1* -11.-q_I!_+_1[-G_I_iUEl]_{G

op Plein 1944, ï\ra,àr duizenden in O:ranjefeeststemriing ce
j aarli jkse gymnastieicuitvoeritrg bijwoonden.
Voor Cre toeschouv\iers iifas lt maar goed, d-at dit oncterd-e.-
in het pro§ramma was öpgenomeny rr'/àÍlt volgens cie vakme::-
sen had men cle indri:.li, d-at d e meeste i'i i jneegse ve-r'elt.--
gingen er cleze keeï in 'oeetje met rle pet naar gociCer-"
Zonder overdrijving kr-tnnen lÍe gerust zeggen, dai o-e beilie
K"N.G.V. -verenigingen SPARTÀ en DX HA:iEl'T?Gl1P dit jaar d:
eer voornamelijk hoog moesten h.oud,en.
En dan rvas er tenslotte op 26 mei

-ry_=.1é:!g:v"$iGL!ëru§
1Àraaïvoor deze ]ceer (hoer,vel tt nog maer magertjes was
nïeeï belangstelling bestond dan voorgaande jaren. Enr-:]e
lrelangrijke agendapunten zullen vrel d.e oorzaak zLJn ge-
weest van deze grotere opkomst.
0.a. onze financiële positie was ln onderlverp waar lanr
en ernstig over gesprolien is; allerlei suggesties om te
bezuinigen werd-en aan de hand gedaan (o.r'het rigoreLl:;
voorstel om aan het eind-e varL d-e lopend-e jaargang ons
maand.blad. te laten verd-wijnen.
UiteÍnd-eli jk werd besloten dat d.e commÍssarissen met i-et
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een, goed,e lip!
Let wekelijks op onze

7 UITSMIITERS
die Donderdagsavonds in de dagbladen vermeld staan.

Wellicht is hier iets voor U bii.

LEDEN EN BEGUNSTIGERS

VAN DE "HAZENKAMP".

Fll,. PFEIL eru ZOIVEF{

GROENESTRÀÀT 193 .195 . 2OI NIJMEGEN TELEFOON 25751 . 23125 . 26181

co-oP
Goud bruin

h,et broetd clqt oterÍa, maqlzt en miet Ltb!
(Alleen echt indien voorzien yan een garantie-ouwel)

Vraag het aan de CO-OP bakker!

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



Willemswes 37 -39
Nijmegen

TeleÍoon 23453
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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 Tele{oon 24188

I(leermaherij

Hererutnod,es

VAN WELDERENSTRAAT

TELEFOON 23126



hoofdbestuur een !iSaner:ingsplani' zullen opmaken, dat er
toe zal moeten leíden d.at onze financíèle basís weer
gezono wordt.
Het punt bestuursverk,-ezing, dat and-ere jaren als regel
zeeï rustig verlocpt, bracht deze keer rn zeitere ver-
rassin6l d-oordat tegenover de door het ÍIooÍd.bestur,rr voor
C.rie functíes voorged-ragen cancliclaten, u-it d,e leden een
tegencaird.ld.aat \,,ras gesteld-, namelijh Ja"ap Stolk, zod-at
er vier cand-id-aten u/aren" !e verkiezing had tot ::esul-
taat, dat twee bestuursca:rdid.aten, t.lv, ^da iiev_luo.-van
cler YlÍet en l;l'illJr Brinkhu-is v,rerden lierkozen en clat
Jan :rarL den Be::g rnoest plaats nraken voor Jaa;o Stolk.
Het hoogtepunt var, d.eze jaarver.3ad-ering vras tensl-otie
óe huld-Íging van een aantal Hazer,kanpelrs ÍÍegens I airg*
clurig lid,maatschap, r,rra:rr.bij volgens de traditie cioor
t..lelr-"olLl:, van Ceel d-e ]Lerinrieriltr:insi gnes i'ierden Lritge-
re i7r, .

i{a cie ze rLaand van alier}ei a}itivÍiei'cen gaan vre }ang-
zai\\ rnaar zeleer de zomer: tegernoet en g:a.an rrre Ít dr-ls
voorlopi5; r'rat rLrst-i ger: aan doen" Hoofrl-zatrreli jk I-Ionk-
]ra1 en Sof tbal v:ír.l-':en c( ee::sLl:'.,,r.e,,de r.,.--,dcr-. orr:e
aanc.acht; zoals 1.. ir:r dít numme-r: kurlt 1e-.zeri is de honk-
balafcl-e1ín;,: ai e;:i-ge ti jd" oruk in actie; stlahs oegin,
nen d-e dames en daarover leest U d.an rn het volgend"e
nummeï ",/./'-\ '-
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VA}I DÉ VOORZITTER

Een moeilijke opgave oni veel te zeggen in vreinig woor-
clen. Iilaar toch proberen ylre rt en dan beginnen v,re met d.ekranslegging bij het B"evrijd.ingsmonument d.oor onzerlandelaÍde1ing"
Ja, Bevrijd-íng met een hoofdlet'i;er, vi,ant het rrras toch
een r,uonderli j- iets, na a)_ die vreselijke jaren je
weer als vríj mens op straat te mogen begeven. faarom
jammer, d"at er zo weinig contact is met c-e andere v-or-
enigingen, want ze hadden er al-Lemaal moeten staan in-plaats van alleen d,e iiazenlc;im.p. I.Iergelijk d.e inhorrd val-
d-e Bev:rijding eens met d-ie van d.e Vierd-aagsee ,on C.an 0.cbelangstelling" tt volgencl jaar -beter, ,ui1"n r.re hope,r
en hartelijJ< rlank aata arrz,e wandelafd-eling voor TLaar ac-tiviteit.
Ie heer h"oekstra Jr. heeft zijn g;rrnnasten weer eens ir_It centrum van de belangstelling gezet irocr een ciencn-stratie in *tevensavonc.i; eii op plein l)Q\ en ze mociier
av -i ia n ++'-eL' zrJLL. uiJr/u gaf met springers(sters) eveneens op àieplaatsen een nurorert je trainporinespringen weg wat tier_
irieur,i,e led-en oplevercle 

"f;e feestavonc. is achter d-e rugq rt was een ecTLte iiazer-
kampavond, of orn cle woord-en van het lr ijmeegs lagb]a,i t:gebruikeni een echte Flazenkamlreunie, Hartelijl< dar.,
aan de organisatoren e,r natu,-rrlijk ooic dank aan cra,:-s-
instituut Koend-ers, ir,' at een reclame om mannen on :_ie
ieeftijd ba1let te lerenl i

ïk d-acht, dat ik voorbari-g r,ras ger,veest met mijn íe.ici-
tatie aan het ad-res van d,e d.ames handbalsters, mear ze
ziTn na toch officÍeel kampioen.
Bofte ík even, dat ik bij d.ie r,vedstrijd- in Ersi, aani,Íe-zig was, i-k kreeg za\t{aar zo maar een zoen van ons '}lerJopie. Ik ga voortaan meer vrred.stri jd.en bezoeken.
Heugeli jk med,edelÍng ín d-e pers over oL.ze honkballers,
%oa d-at ook een kampioensploeg r,norden?

4&9 q Eà]à ïàlL llE ! _T aÀE_E- !
f;e heer.Taspers ileent in verband met ? ? ? afscheíd, l-:
moeten nemen van het toneel" \,le moeten d_it besluit re.
pecteren, rrraaï ilre zullen nog lveleens om .zt n waardevo.-.
adviezen mogen vt:agen" Namens het hoofdbestuur hartr-r,
d,ank voor al het vrer]<, dat U in onze veïeniging gc:.ia.
hebt.
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Qn§nonnln 0[,rin

Daalseweg 1 15

Nijmegen

TeleÍoon 3OOO7

centrale verwarming
oliestook

electrische

wàÍrïl- en koudwater

sanitaire

- 26794

Hazenkampers,

schoolbehoeften

kantoorbehoeften

vulpennen

tekenmateriaal

schriifmachines

tel- en rekenmachines

stalen meubelen

slaagt U beslist bij

BBF.R,ETTY
KANTOORMACHINE- EN
KANTOORBOEKHANDEL

Houtstraat 14 'Ielefoor 24106

Reparatie vulpennen en schrijfmachines

De meest

ve rko ch te
en meest

voo rd elige
wagen

AutobeddiÍ YRIENS
MARIALAAN 134 . ÍÉLEFOON 33447



Het best
gesorteerde
sigarenmagaziin
van Nijmegen-West.
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R. VAN OFFEREN

WOLFSKUILSEWEG 155

ïELEFOON 25123

.A. St"lb &Z^

Loodgieters- en

electrisch bedrijÍ

Tooropstraal 213

ïeleÍoon 26315

Niimegen

DANSACADEMIE,.konnànu NlJMEGEN
opger. I 9Oó

Balletlessen kinderen vanaf 4 1aar.

Speciale Rhytm. gymnastiek voor Dames

Danslessen voor beginners en gevorderden

lnlichtingen: dagelijks Joh. Vijghstraat 48 - Telefoon 24987

CLUB-KLEDING

HERTOGSTRAAT

TELEFOON 20528

NIJMEGEN

31 -35

SPECIALE HAZENKAMP



EEI'T NIEII"'iIE AEIELING

Precies d"e d-atum kunnen l'\Ie nog niet opgeven e maa'T zeer
binnenkort hopen we te atarten met een afdeling
B.L!S-EAA[SEI" Er is reeds een bestullr voor deze afd'eling
Frorra "" er zi in al heel wat aanvragen om van deze af-
deling lid- te kunnen word-en.

BESTUURSIiíIJZIGING

Àllereerst een hartelijk welkom aan mevÏouw i,Ievius, Öie
op de jaarvergadering wed.erom tot lid" van het hoofdhe-
stuor werd. gekozen. Een blijd"e gebeurtenis was vorig

jaar oorzaak d-at u zich uit uw functie rnoest terugtÏek-
ien. Voor ons Ís het een blijde gebeurtenis clat U ÏÍeer
mee wilt gaan werken aan d.e bloei van onze vereniging'
De heer van c.en Berg heeft zijn plaats moeten inruimen
voor de heer stolk. Hartelijk dank vooI' je medei,'rerking
in al die jaren. Je weet ïÍaaI ons clubhuis staat en je
weet ook, d.at je C.aar hartelijk welkom bent.
Heer Stoit<, rasechte oude llazenkarnper, ïre veïïÍachten
veel va:r je, jui-st omd.at je een echte Hazenkamper bent.
A1s goed. vakr:[an zui je r,yel mee willen vrerken om menig
1ek te C.íchten.

J . v. C. Plas

VJi}í DE FEESTCO}',8,IISSIE

}E TEESTÀVON}.

Bij deze willen wij allen, die op rvelke rrriize da:r ook
hun medewerking hebben verleend om deze avond te d-oen

slagen, hartelijk d-anken voor c,-e moeite welke zii zíclt
hebben getroost. Dit geldt niet alleen YooÏ d"e med-e-

spelers, doch ook voor hen di-e "achter de schermenn
nàllen gewerkt zoaLs h1evr.J"van Geel-lYittekamp, die de

balletpàkjes heeft gemaakt voor d,e danseressen en de

heer A.Seynder d-ie o.a" Öe tekst van het openingslied
heeft "gelabriceerótr waarbij ik zeker denk aan het vers,
dat waard is aan ons clublied te worden toegevoegd,
waarvan d-e tekst luid-tc

-7 -



trïat houd.t ons tezawen, wat bind.t ons het meest?
\ilat geeft ons de vreugó van het spel ?

Ie eer va;n een sportvrouw(sportman): een sportieve
geest

0p eer van d,at soort zijn we fe1!
A1 sla je een home-run, of zet je een goal
Je d.oet toch tezaroen het werk;
Speel nooit of tenimmer de eerste viool
Ian blijft onze Hazenkamp sterk ! !

Ik hoop dat de volgende traditionele feestavond. waarbij
ik als toeschouwer tegenwoord-ig hoop te ziirt, a1len di-e
hiervoor in aanmerking komen za1 weten te bund.elen om

een welslag:en te garand.eren,

Namens d.e Feestcommissie
A, Jaspers

}A}.[ESIÏA}TDBAt.

V,iaarover zal d.e mens schrijven die ons onvolprezer da-
meshandbalteam ka4rgioe__n heeft zien v'rorden? ïfaarover
6nders, dan over d.ie eae, d.ie belangrijkste wed.strijd.
van het gehele seizoen, d.ie wed-strijd. tegen Elistha op
1{ mei j,l.
Voor aIle and-ere ontmoetingen, hoe spannend. op zichzelf
ook, is d.e bela^ngstelling verbleekt d.oor het stralend-e
licht van die kampioenwed.strÍjd.. rtDe Hazenkamp'r kampioen
van d"e 2e klasse nistrict-Oost! Asjemenou!!
Voor het geval U niet geheel vast mocht zijn in de ken-
nis van het hand.balwezen zij d.uiöelijkheid.shalve vermeld"
dat d.e trap naar boven de volgende is:

Afdelings 2e klasse
Afd.elings le klasse
nistricts 2e klasse
Iistricts le klasse of oveïgangs-
Eoofdklasse klaese

-B-



Onze dames promoveren nu rlaar d.e }istricts le klasse
of overgangÉklasse en dat bereikten ze d"oor d-ie wed-
strijd. (voor$reffelijk geleiÖ d-oor de voorzitter Yarl.

tret li"il.V" afdeling Àrnhem, de heer Cras) tegen Elistha
met vo11e winst te beëinÖigen. Het werd' een 6-O over-
winning. Al zouden Öie cijfers het tegendeel suggere-
ren, het rras toch echt geen groot machtsvertoon dat
door de Hazan d.aar Ín Elst werd ten toon gespreid'eYoor-
al niet in d-e eerste helft , )nze verdediging laiuam bij
herhaling onder zware d-ruk te staan en het is dan ook
vooral d-e verd-ienste van cle beid-e achterhoed.espeelsters
fete Westrik en Tonny Vloemans geweest, ó'at zi1 de

schietkanserr van de tegenpartij te elfcler ure om zeep
brachten. En tenstotte was het een vred-strijd- van d-e

laagst geclassificeerde tegen d-e hoogste.Kijkt U maar
even 

"
IlazenkaroP 14 10 2 2 22 B4-1e
vrresepe 14 10 I 1 2l l}l,'45
RohdaL49t4i-95a*41
K.ÍÍ" c. L4 9 o 5 1S 46-18
udi2 L4 5 2 7 L2 51-61
iri"r.K. L1 4 2 710 1r-45
-t "L.c. 11 1 2 1O 4 18'91

Elistha 14 \ 2 11 4 20-6I

ïfaarmee vÍe rnaar willen zeggen d"at stevig zal moeten
worden aangepakt, wil het team zich in d.e hogere klas-
se op een redelijk niveau kunnen handhaven. Iiaar goed',
d.at Ís voor de toekomst. llandaag zijn we kampioen en
d.at heugelijk feit hebben vre gezellig gevierd-! 0m te
beginnen reeds te veld.e! Iedereen riep hoy en a}le
speelsters werden door iedereeï} gekust en Leentje van
Hoof rrerd in triomph en op schouders rond-ged-ragen en
iedereen maakte van alles fotors en d-e hele vrerelcl
straalde" ïIet Hoofd.bestuur van onze TerenÍging was au
granö complët ae,ffNe%íg en ook Hoofdred.acteur Hoekstra
ón l{oofd.leid-er Hoekstra behoorden tot d-e gelukkigen.
d.ie het spectacle bijvioond-en. Kortom, het was (v'reer)

feest en ook hj-ervan hebben we byzond-er genoten"
Ter vastlegging van de herinnering moge nog dienen dat
keepster ll1en Ï'f,als haal doel keurig schoon hield- en

d.at d.ie zes doelpunten achtereenvolgens werden gescoord
d.oor Riekie Jongman, Fanny van Raay, 0iny ArtsrMarijke
va:r StrÍen, Tiny Arts en Riekie Jongnan.
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Y{aaraan rie eveneens met veel genoegexL kunnen terugden-
ken, d,at is aan dat monstertournooi, d.at d,e Haagse lland-
balvereniging rrTurnlust!' organiseerd.e op d.ie rrinterse
Hemelvaartsdag van de l1e mei eïl Íraaraan d.oor maar
liefst 18J tea.urs .werd deelgenomen. Een opmerkelijke by-
zonaerfreià (overigens) nlet voor het Yvesten(!) was, dat
het geprojecteerd.e tijd-schema op d"e rninuut werd afge-
werkt; vanaf de eerste wedstrijcl om 9.00 uur tot d"e

laatste op 18.00 uur. Ir'ioejehierkonme!
Ie eerste d.e beste wedstrijd-, namelijk d-Íe tegen het
Rotterd.a,mse Feyenoord., 'werd door onze dames verloren
met )-J, Feyenoord. zag kans onze verdediging (Ria Pronk -
Neel Koed-am - Annalies van de Haar) volkomen uit positie
te spelen. Bij d-it ene verlies bleef het echter, want de

and-ere ] wed.strijden rnrerd-en glansrijk door trDe liazenkampil
ge1[ronnen. vooral d-ie wedstrijd" tegen de bekende }laagse
club II"K.V. vrerd. een eclatant succes. onrlanks de Haagse
zeer solid.e verd.ed-iging, werd het een 4-0 overlrinning voor
'rle Hazenkamp?, . onze d.ames werden daa,rcl00r 1e in hun pou-
1e. Voor öe iinale tegen het Arnhemse Udi I bestond. grote
belangstelling. onze dames traden moed-ig aan tegen dit
1Ígevaarlijkeit eerste Àrnhemse eIftal, bezield met het
vaste voorn.emen hun huid je zo duur nnogelijk te verkopen.
Tot ied-ers stomme verbazing na^m de Hazenkamp meteen a]
een I-0 vooïsprong, vrelke stand tot aan de rust gehand'-
haafd. bleef . ïn d-e tweede helft maakte Ellen ]ifals een
blund.er en werd het 1-1" Nog a1le lcans op een gelijk spe1,
maar vlak voor het eind.sigpaal kwam ud,i d.oor puur geluk
aan het vrinnende d.oelpunt. Met d.ie 2-1 uitslag voor Udi
kunnen onze meiskes echter d-ik tevreden zíin, wat ze dan
r,,ye} waren ook. IIet was a1 met al een buitenge\Moon gezel-
lige d.ag, een d"ag, rrelke - dat mogen we echt we1 zeggen
j-n het teken stond- van Riekie Jongrnan. Het was zogezegd
h66r d.ag. Nou is Riekie qltèig goed-, maar vandaag de dag
was zij stééngoed-, 0p a}le fronten. En daarom in d.it num-
mer à;[àIà3Ë voor Riekie Jongman. Dat zij lang moge leven.
En in de gloria!
Toch wel jammer d-at die competitie afgelopen is. En nu
maar trachten fit te blijven en tournooien aflopen. Illaar
eerst vacantie houden! En lekker bruin bakken!0p je dooie
rug liggen in de zon! En Ellen màar touvrtje springenlA1-
1emaa1 àen gans plezierige en zonnige vacantie toegewenst

door frejo.
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.ver ons tweede-kr-*" nrrffirnooi om d.e L.G.
llerbeek bokaal schreef ik in het mei-nl:.mmer: rlHier-
over uiteraard. meeï in het juni-numÍIer.rr
He1aas.... slechts de d.roeve maïe kan ik U verhalen,
d"at wegens afschrijvingen van alle uitgenod.igd.e tea,ms
d.it ioernooi geen doorgang heeft kunnen vi-nden.
Er za1 nog getracht lvord-en een en and.er in het najaar
te organiseren.
lirel is d.oorgegaan het Ragon-toernooi voor derde klas-
sers en d.it op 22 en 2J april j.1. Er werà een halve
competitie gespeeld, en het team met de meeste punten
werd. - zoals dat meestal het geval is als de meeste
punten behaald. zi1n, en d.aarom is honkbal zotn mooie
sport !! - vrinnaar.
Bij d.eze regeling evenv,rel ontbreekt d.e schier ondraag-
1i jke spanning van d.e d.emi-f inales en d.e finale, welke
d.it toernooi telken jare zo aantrekkelijk maakte. Ie
feestavond. op d.e 22e, uaarbij óén onzer softballster-
ren aller harten stal door op innemende wijze met
zoet-gevooisde stem het romantische ltivly Bonny is over
the 0ceant' ten gehore te brengen, had kennelijk te
veel van onze spelers van het tr,reed.e gevergd. A1s goe-
d-e gastheren nanen zij genoegen met d-e laatste plaats
met één gewonnen partij, en dat nog vrel tegen
Trekvogels I.
Quick uit Amsterda^n toonde zich duidelijk de sterkste
d.oor uj-t d.e vijf te spelen v'ied.strijd-en de volle winst
( 10 punten) te behalen; daarna volgd.en.resprPacifico
ir (Z), Trekvogels ï (5), Base Runners (+), g B"P.ïï
(z) en Hazenkamp Iï (z),
Overigens had" d.e gemelde, feestavonÖ aan de spelers
van het eerste eveneens niet veel goeds gebracht.
0p d-e ZJe ín Aalst waren zij een zvrakke d.eelnener aarr
het D.V.S.-Lente-toernooi. De eerste game tegen
P.S.lf .-combinatie werd- verloren na een aard.ige partij
met 2-J. Om d-e derde en vierd.e plaats vrerd" met royale
cijfers (ff-O) verloren van de kampioen van Bel.gië,
Berchem Baseball Ciub, en dat terwijl Belgiërs natio-
nale werper Yaerend.onc, niet imponeerd.e. In de finale
versloeg Blue I,ions, d.at deze eompetitie hoge ogen ;;
gooit, P"S,V" met 7-0"
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In een behoorlijke r"ied-strijd' r"ron het tweede op 2!
aprif met niet àirrd-", d-an 18-6 van Base Runners I'
ffàt i" spijtig, d-at op J mei van Robur et llelocitas
in Ape1dàorr. met B-! werd verloren, hoevrel er ook

,r, "iut 
slecht gespeeld rverd' Voor de rest n'I' gaat

het prima; 1{ mei víeer van Trekvogels gewonnen'

lit*à"f met 6-14 en op 20 mei tegen Uitsmijters
(Àfmefo) $-15 in een uiterst slechte wed.strijd en

ànd.er uin"ht" lreersomstandÍgheden' De eerste kome-

run in d.it seizoen werÖ Yoor onze vereniging genoteerd

voor Jan van Àken, dat er nog vele volgen !

ï g o 11 o P i e--Psggegq!3i

1e klrSSe Niiqeg-eg -:!oS t

I juni 15.00
11 'r 15.00
L7 t' 15,00
24 " 16,00

de klasse lTijmegen

7 juni - 18.10
11 il - 15.00
2l rr - 18. 

'02L il - 15.00
1 Juli - 15.00

uur - HazenkamP III - Transforma
rr - 3.8"P'f.I - HazenkamP IÏI
ti - fransforma - HazenkamP III
tr - HazenkamP III - Trekvogels II
tt - HazenkamP III - B"B.?.II

uur - Base Runners - Hazenk.IÏ
\' - Hazenkamp II - Robus et Ïelocitas
\\ - Hazenkamp II - Trekvogels
ir - Uitsmijters - Hazenlca.mP ÏI

IIet eerste team is d.e competitie goed"-gestart. 0p 10

april ..trerd in Tilburg een moeizame J-6 overwinning
ààtoer<t tegen Pacifióo. Gerard Francissen ïIas niet
alIeen vrinning-p:.tlrr"" rnet 6-1-1 (i" 27 innings) te-
gen Frangois van Hil, J$-9 (in 62 innings), doch

blonk ook aan slag uit met een gómiÖd'eld'e van 666'

In het veld- r,uerdei weinig fouten gemaakt, terviijl vrij
niet minÖer d.an 10 Pacificorlezon op d-e honkers uit-
maakten en lJ va.ngballen lieten noteren'
ó, I mei werd er öatig honkbal op d'e.grasmat gespreid
in een thuis-r,vedstri jà tegen D ' 0: S ' (Utrech! ) ' w"1i1-

vÍaar ïronnen wij met í+-5, doch er werden enige leli jke

f outen gemaaktl Gerard bev'rees ook nu v'Ieer zi jn klasse 
'
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niet alleen aan slag ïreer te excelleren met een gemi.6-
d.eld,e va:rt 667 met d.itmaal Rob van Raay als naaste cor.-
current met .600, d.och eveneens weer a1s winning-pit-
cher uit d.e bus te komen: Frangois in I innings g-5-4
en Gerard. in 4 i-nnings 9-0-0r t.ezamen d.us niet mind.er
d.an 18 maal drieslag tegen n.O.S. lJ maal.
De strijd. op 2O mei in Amsterdam tegen D.E.C. moet ei.-genlijk maar snel vergeten v,rorden. Het ís waars het
duurde liefst fi- uur ( t ), het regend,e konstant en het
veld. v'ras abnormaal slecht, doch d.at slechts met 11-12
van dít zr,iakke team gewonnen vrrerd mag niet alleen op
d.ie faktoren afgeschoven v'rord.en. Iiet feit, d-at d"e beid.e
clubs tegen elkaar protesteerd.en en d,e kinderlijke re-
denen vÍaaromr d,uidd.en er alleszins op d"at d.eze wed.striicL
niet met d.e.juiete en gezoïLd.e honkbaLmentaliteit ge-
speeld, is. (ZÍe naschrift van de Red.actie).
En d.àt met een strijd als d"ie tegen Blue iions in het
vooruitzicht ! Enfin... jenever kan tel ... r
Maar eh.. ". noteert U alvast het voorlopÍge programma?

juais Hazenkamp - B.B.P.It II .C.A.Ttt . - Hazenkamp
B"B.P. - I.E,C"I' Hazenkamp - IÍo11andf' ïlazenkanp - Pacifico

juli; D.0,S^ - Hazenkanp
B . B. P. - Holland

'r Hol1and. - ïIazenka^mp
B"B,P. - D.O,SOIt Hazenkanp - n.E.C.

De honkbaljeugd - en d.an Éitnaal eindelijk ( ! ) ook dÍe
van Nijnegen - komt bÍnnenkort ook aan de beurt. Niemand-
mind"er dan d.e coach van het Nederland.s team Ron Frazer,
komt naar Nijmegen op 14 juli en I septenber a.s., bij
welke gelegenheid. juaioren van 1] tot en met ZO jaar
ond.er hand.en genomen zullen word.en. Jongens, doet er je
voord.eel mee, en U, dames, met Uw theed.oek-emmertjes en
a1len uet de voorjaarszonr
En maar bruine armen halen .....

4

10

18
25

1

7

t6
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Tenslotte moeten lrij nog van harte beterschap I'iensen

Alfred- Rijnkerk, d.ie een ernstige hand.blessure opliep
d"oordat een ander met vuururerk speeld-e, en ook Hans Jung,
die op 20 mei in de hu:,'relijksboot stapte. Enfin, Hans:
de maà vrikt maar d.e vroulv beschikt! '

DAWl

Rectificaties gelieve voor I'beterschapi' in het laatste
geval te lezen; rrgeluk" 

" o o.

D"

Stand. 2e klasse D Per 2j me,-z

BlueLions 4-B
ïf.C.À"'ví" 4 - B

DeHazenkamp 1-6
D.O.S" 4 - 4
Holland. 1 - 2
Pacifico 4 - )-

BaseballPals{-1
D"E"C. 4 - O

Naschrift van d,e Red-actiel

Iiet lijkt aliemaal een beetje erger C.an tt i-s" Uit
een ontvangen rned"eo-eling v.aJt hoofd-scheidsrechter
P.Klompmaker bli jkt, d-at D.E. C. haar protest heeft
ingetrókken r-,iaardoor het Hazenkamp-protest automa-
tisch kon vervallen. ne stand- bliift dus O-1 '
En wat de mentaliteit van onze honkballers betreftt
nou dat zit v,rel goed-, getuige Öe volgende regels uit
het schrijven van d,e heer Klompmakerl
Tevens maak ik va.n d-e gelegenheid. gebruik mijn com-

plimenten te maken voor de buitengenÏoon sportieve
àoud.ing van alle spelers van Uw vereniging tijdens
d.e wedstríid-. I{et is helaas vre}eens and-ers!
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Voor
en

hand,enurbeid,

nr.lreinun

ào^nrLleàin7
is één begrip

KOMT U EENS KIJKEN?

KONINGSTRAAT 35
(hoek Ziekerstraat)

DAALSEWEG 95

ARTIKELEN VOOR SCHOOL EN KAI{TOOR

:,",::ïffi,ï',, -,,9 n 13 inlu"

POCKEï-boeken
v. WELDERENSTRAAT ó5

TELEFOON 20640

IOY
GROLSCH BIER
TONIC

Ft.

€ 
Handel in Binnen- en

{ Buitenlands gedistilleerd
!-H\79be

J BURGHÀRD v.d. BERGHSTRÀÀT 59

,<.n TELEFooN 24980 NTIMEGEN7/...Aru^dzena



EUGDSPAARWET
1958

DOE MEE
aan deze aantrekkelijke jeugdspaarregeling

Spaarbankrenle 3ft/,
Rijkspremie l O0/6

Inlichtingen bil alle kantoren van

»Ile Spa,ur.bank uan, TBEU)
te Niimegen

Hooídkantoor; Mariënburg 67

Bijkantoren: Willemsweg 249, Lorkenstraat 59, Nwe. Nonnendaalseweg 68, Gerardsweg 30,
Oude Molenweg 242 en Markt 3 ie Wychen.

0(o*nrlu*pnr, !
Uw Bloemist bliift

Fa. D. v. TNJGEN & Z,

Gero- Zilvium en Zilmeta
Lee rdam- kristal
Fri s-aardewerk
Mosa-po rse le in

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 jaar in de

-/) ri 
^"e? 

s e rk, nn I lro nà n A

Wed. J. A. Mulder

van BROECKHUYSENSTR. 48 t/o Postkantoor
TELEFOON 24764

MOLENWEG 5

TET,EFOON 2I435

NIJMEGEN



iir$lqLEr,l

rn de afgel0pen mcl'arrd zijn er voor: ollze af'ciering ver-schillende hoogtepunten [u*"""t" Cp de alierepro+..plaats tas 6jt oc_ r^-rpn.-,I-., ervurÈuÈ
díngsmon.,rn,ri".ï; ;"-i:;j;flf''"s op 4 mei b:"j het Bevrij*
verenie"i rr" rr. an i,ri j,rie*"*,""ï3;"ï;3X"ïïg_"*:":ï:*"*"
Op 14 mei \rers"henur,-'re o1
trras door d_e,
gi n.o,.,., ", ^- ,,,,. 

s.v. sios; à""::rr:"í;lï1";ruii Ëtffir"*.-r{lbr.rr r_ru_.. mc ! onr. t:e pÍi 
" 
s van*aan, tenvi jl de ju,ri..oren met een Je prrss nàar huis Ei;;;":"-',En zc langzamerhànci"Lori- J"twee maairà",. n, rrer 1s ,o o*x]"ïï?"í:;-il"íl'ii; #!-1-oo1.die tijd ::og_ f"ir"""ii;.r,i trainen,)J'dit rr.or'.cr'rr -rco'cr j-.;;" adsp. er al een Íikstraj rrnP,'smat:s.'e opzit;en. -y"*ri 

or," clubhurs zi jn r,rremet r.eertíen .-edien r.er.;::okkàn rria groesbeek""r"g,
K'''-Lkkcnlrcrd!, e -; e _,crg, en i ai vÍa r 

je f)u ir.e lsbci.g naarBcck ,- [ lrar:-à: _e,r5,s ,^ri"r],,
cr.u.brruis. i tJ zi;n voor,."r.r.ï"o;";:"j";ï*,rï3ïirlï1",
behalve c1e gc'rvon-. lnarse,-i nog zc ! rL traí-''ngsrnars telopen" fe volgenLe Lcc? ío;;" v,re dat er nog. ne er me ezrLllon rraerl" l,: * :" geï,iii; :,. 

_ccvc-.:rcie;: 
i"cr.t _LederItet nociig oir Ín -.onrjirle tc-zi.;n ,r"; 

-à-;"iriï:rctaagsc.

:ffiÏ"X;i?.'ÏS".i:;íi::.::i.11.: : .'ii" op +' ;o,.i",.o"" d.
-u t ,r; .r_ r, r : ic ,;;;;;;i"u_.:ïrruSrl,im,varnars.;
::" iil:fr,?^"-,,. neze rnar.un,.-rà,,,"r-c-ioór al ="r"7ac1sp.e...§ oooï L..e (lt.l_.oret1. E.-ropen

.L!_{Gël'14À{qE"
_ 

^l- ^r -'rr ur! u'-r t' jaer rs tr'feer o*ze med.erarerking gerrraagd voori:;e Vlaggennarad.e
,trnkele hebben zich hiei,iroot: a1 opgegeyetl , rnaar er
ilÍ",Ïínï3*"3ï*iï:;.'"'oui"rs" t''rrie lrier;";; voe1t,

-n§.-Y*Iq8__!À,.!_qslr:_

Begin ju"ri zullen de lieuringen plaats vind.en voor deVierdaagse" Een deze" dng"ra'rao*ur, *ro Lanry< À,.,,'raaryan iye nog geea d.efinitieve""nà"""-il:;.:;:"ff3je meelcopt, 1eg dan urun t "t keuringsgeld klaar,

--lÀ
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lit i* f .2.--; de keuringsd.atum word.t nog bekend ge-
maakt. Het inschrijvingsgeld- vooï d-e Vierd_aagse is
f ,5.5O en moet vóór 20 juni betaald. zíjn"

Iit zijn voorlopig rirel de belangrijkste punten.
Nadere bijzonderheden volgen nog"

HERT

ÏIIE YOELT ER TETS VOOR EEN ORTENTATIERf???

Van verschillende zijden bereikte ons het verzoek een
orientatierit voor autols en scoote:rs te organjseren.
iriij wílle:n ga.arrie d-e mogelijkheid- hiervan onderzoeken,
maar moeten dan eerst <:ert irrztcht hebben hoeveel_ deel*r r,,e
nemers -;'re kunnen veltïilachten.

1 ..ÀHet inschrijfgeld, zal ca.f.2"-- voor bestuurders en
f.1"-- voor passagiers bed_ragen. Hiervoor krijgt U een
genoegelijke rit en- een gezellige avond met prijsuit-
reiking geboden"
Geef U zo spoedig mogelijk op bij onderstaand,e adres-
senS

. Assurantiehuis F"Peters, Pold.erstraat 22

J.v.cl.Vegte, Vossataan 2O9 "

Aanmeld,ingen g'aarne .,róór l0 juni a.s.

Geen geld, storten s.v.p.
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Hazenkampers!

[Iw 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

Telefoon 21769

U belt, wij bezorgen !

Voor het

inrichten van Uw

won ing

slaagt U beslist

bij

\'rt'»h iAànzs,,
ZIEKERSTRAAT 6-8

NlJMEGEN

ïELEFOON 26073

Meubelen

Vl oerbede kki ng en

Gordijnstoí{en

Matrassen

Dekens

etc.

Kent U reeds

onze

cred iet-service?

Ook voor Uw Gezins. en

Bromfiets W.A.-verzekering

Assurantiekantoor

5.f,. &n fr{uolrs
Schependomlaan 3

Nijmegen

Telefoon 08800 - 24600

@to*"o*'

noí$tÍ".:.3)^rro



f .F-"gr:* * geysers voor alle gassoorten

. ASW kranen yoor sanitaire installaties

A ffi7 APPAR,ATE N FABRI EKé) W ffi::.ïii';',;:ï.ï,ï'"ïL'J.,ï;ï

Verwarmings-
en

LoodgietersbedrijÍ

Motorhand.e[

,rG.*.d Tilrag*lu

dealer van

N.S.U.

NORTON
MATCHLESS

TRIUMPH
rso
HONDÀ

Voorstadslaan 244
Telefoon 31220

FIRMA .4. írawtig
JACOB CANISSTRAAT 49

NIJMEGEN

TELEFOON 20354



p__E pUUfA_p:E_R_+c_, q 
"

Hoofd-leid-er Hoeirstra, ilÍe als het ware zít, te springen
om een nieuwe lange mat, rrerzacTLt, ons nog eens even at*tent te inaken op d.e i-nzameling .''a:n oud papier, over het
algemeen is hij niet ontevreden over het verloop van
deze actie, cloch er zi\n nog te veel leclen d.ie verzui-
men om het papier mee naar d-e lessen te nemen.
Voor hen die daar bezwaat tegen hebben, is er ook de
mogelijkheid om d-it zaterd-agsmid-clags in het clubhuÍs
af te leveren.
En als d-it ook nog teveel moeite is, wel, öan zíjn er
nog arrtorijdend,e Hazeiikampeïse d-ie het terwille van de
goede zaak utet, alle plezíer bij U rvif len ophalen"

HAZEl[KA}liP- }-IIJ[T L TEB]rR I C jiTE}I 
"

Toen op 1 noveinber l)JB het eerste numrner van ons
níeuvre maand,b-Lad- verscheen, had Herrna Bogaards c1e pri-
meur in onze rubrieii tr'amilieberichten.
}/lisschien kunt U er zich nog iets van heri,neren:
vre ontmoe'cen Cees Bogaard.s in het stad,huis waar híj
ons d-oodnuchter vertelde, dat hí j rrevent jes 'n kind.
ging aangeven':. Uít cleze rnededelj_ng werder.. orlze maan_
deli jkse Hazenkamp-familieberichten geboren.

V/elnu, Iierma heeft eï ïreer tn broertje bij gekregen,
zoals U kunt Lezen in onclerstaand-e mededeling;

ii{et grote vreugde en d-anlcbaarheid. geven
vrrij U kennís van d-e geboorte va:n- onze
zoaTl en broeri;je

JACOBUS.

Treubstraat, 1B te
Ni- jmegen, JO april | 6l

C . Bogaard.s
1\[" S. Bogaard s-Koedam
Berthie
Herma

- tl



li'[e ontvingen d.it bericht juist een dag te laat om nog
in ons vorige b1ad. te kunnen opnemen, zodat we het
moesten laten overstaan tot dit nummer.
Inmid.d-els is Jaap d.us al weer een maand. oud,, maar dat
neemt niet weg, d,at we ook d.it jonge Haasje nog harte-
lijk welkom heten in onze grote familrekring. En natuur-
1ijk d.elen vre in d.e vreugde van vad,er en moeder Sogaard.s,
d.ie we ook in d.it maand.blad. gïaag nog eens - med"e naJtrens
d.e gehele Hazenkamp -- van harte geluk ïrensen.



Een v,re1 zeer hdugelijke en feestelijke dag was het
op öe 20e mei, toen ons aller vriend

HÀ}ÍS JUNG

te Hoorn in het huwelijk trad met

LILIA E. OORTMAN GERI,INGS.

Jammere dat Hans tt zo ver uit d"e buurt heeft gezocht,
vraardoór de ereboog varl honkball:nuppels moest ontbreken.
Maar bruid_ en bruid.egom had-den daarvoor een speciale
reden. A1s d-it nummeï verschijnt zijn de wittebrooÖs-
vreken j-nnniÖd-els voorbij en komt Ïloor hen weer tt leven
van a,1le d-ag, zíJ rt dan in een geheel nÍeuwe voÏIÏ} .

Om rt nu eens heel officieel te zeggeYL; want pas ge-
trouwde vroulffen vind.en d"at altijd. zo heerlijk gewichtig
klinken : $re wens en g:e-llaq{*§4--UryLo-lfy-Jj4€:!gI'j49g
Gerl-lqgq heel veel geluk met hun huwelijk en om rt nu
maar weer op ztn Hazevtkamps te doen:
we hopen d.at Lilia spoed-ig ingeburgerd nag zijn in onze
kring.

Lr-lI4 6

-'tq -
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truus wals.

wals'
moderne wo nimginríehting

graafseweg 45 nijmegen tel. 23900

a ploegstoffen

a pas-toe meubelen

o zweedse string wandrekken

o deense lampen

SPORTVRIENDEN,

ll bliift lcra,ehtig en oitaal
door melle oano ,TIWAAS en, WAAL)'

Verlangt daarom alti;d produgten van deze moderne melkinrichting

GraaÍseweg 183 - Hatertseveldweg 32 - Niimegen - Tel. 25OO5



CHËMISCH REINIGEN

VERVEN

ïRIPLONEREN

de
la. B, Heureveldt

GRAAFSEWEG 247
Teleloon 21744

Winkel:
MARIENBURGSESTRAAï

Teleíoon 2263A
ïó

WASMACHINES ít. L16)..
LÀNGZÀAM\MASSERS
met oliebad en veilige wasbeweger

(Miele-systeem) fl. 229, - -

CENTRTFUGES fl,. 189r. .

§TOFZUTGERS Í1. B 9rlo
Volledige fabrieksgarantie en service

STO LT{ ZO N EN
TOOROPSTRÀÀT 2I3

NIIMEGEN
TELEFOON 26315

wij
het

houden ons aanbeuolen uoor
leveren van Uw nieuwe

Íadio of
televisietoestel

Fa. A. Bruinewoud
v. LanEeveldstraat 43

Nijrneger ïeleíoon 24464

o a

FILIÀAL:

Marialaan Telefooa 32111

JANSEN & EDERVEEN

Waldeck Pyrmontsingel 73

Nijmesen - ïel. 2.3.3.3.4

TROUWAUTO'S

EN

ïAXI'S


