
,rö€

hàzsnkÀmp€p"

BOU\fií-, GEWAPEND BETON- EN UÏILITEITSWERKEI{

n.v. AamnemersbedrEgf

v/$s G. TEffiM§TRA em 7,n.
PONÏANU§SÏRAAT 24.26.2A
N§"§MEGEN

ïELEFOOhT 25ó95-23S30



Drahleerij

DEKKER & ZOON
GROENESTRAÀT 3IT

NI]MEGEN
TEf,EFOON 22693

levert alle drukwerken voor

HANDEL
INDUSTRIE

NIJVERHEID
VERENIGINGEN
FÀMILIE

Ook grote oplagen

Ook dit maandblad
wordt door ons gestencild

COPIEERINRICHïING

g.q,o.s.
Y

van Welderenstraat 13ó
Nijmegen
ïeleÍoon 20493

Sportartikelen

Sportkleding

Qr fiero S PO RT

J. G. REIJERS

NIJMEGEN

MOLENSÍRAAÍ 112
TELEFOON (0 88OO) 21708

b.g.s, 25524

EL EC T ROTECÉINIS C H B U R E A U

SCHEKIvIAi\ c.Y.

GELDERSELAAN 14

NIJMEGEN
TELEFOON 23664 -23638

*

Electrische licht., kracht.
verwarmingsinst allaties

Zwakstroominstallaties

Bliksemafl eidersinstallaties



M.rriNDBLlrD VAN DE VERENIGING YOOR T,ICIIAL{ELIJKE EN GEESTE-'
IIJKE ONffiI TKKEIING"'DB -liÀZElW(]].MP-!l---, - . -:: ' TE l{IJivTEGE}ïo ' : : ::::,' : l

AÀNGE SLOTIEN Bïi :uEI r<otf "f'mn. cvltxirsf fÈfwnlotre, rDE .KON "

NED. HOlil.BrïI"BOlTl: ftr KON. ITED \r0§TBÀT80t[D: ]iET:.IJED.
ll\l'ID3ÀlYria:BCllD-, !E I[il]. TAFET,TEI.TNfSB0N.D, I .,DE KO-N,NqD 

"
BO}i-' VU()JI I;::]].I:íT TJr{E OP',I-OE!T}]Ë EN ]IE,N-EE" SOF.TBAIBOND"

r,PGlRfC-J-: 2 tllrrrrar:. 1928;

GOEDGElíLrl;RD BIJ KOiifi\iKLT,IIí RESI'rï!".,22 .november- 111.5;, . :

! - ) , :.. -... .' -- i, l- . .._ .. l ,_,,... -.i

Behalv,e 1'1:ocï' vl:.-L tii ,bc:,tui.,Lr stie,'e d ,:i-';;el bc1;ref t 1 is a1,-
lCCn dC r g.:-. lrj r rrel 1r'l;.vorid rl-'.il^ VO.rr' ,l . i-:hO-'d,
ReCaktie:'-ilo::r.,r'; r H rlCiI(§i,?-ri, BIJL;-\,Jl,S-lr,iGxi 44 .Nf,ïiÍEGFN,

--i-, 
..-,.,-.. -.*,-'*--;. À---- -i ;---*-

juli 't 96 t j ua r:.!ai-A, lTo. '9
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De vacantie s'uaat vooi? de deu. etl jit is dan
kans om - voo::da'u ïÍe e-r'op uj-t'Lrel:l'en - nag
algemeer. te zeggen aangaanCe onze verenigi:rg.

clc-. laatste
iets in het

De lLvondvierdaagse j.s'achter dc rug, de grcte VÍe::daag-
se staat voor de deur en cnderviijl zijn onze horlkballers
druk bezig mct hun compeiitiewedstrijden. Er ztt dus nog
leven genoeg ín de brouwerii, rnaar cvcr de gchele lijn
genomen gaan we als Hazeikamp zo.langz'amorhand aan ons
izomcrsfàapj c " bcg inncn*

Toch is tt goed, te weten, dat .de gymnastiekvereniging
í?De Haltertt luist'in de zomerlïacantie, in gröve 1ijnen
zíin traarlijkse e'HalterrevuesÍ jn efkaàr' zet. Zou het nu
,riàt àogerijr ziin om in dc vacantic icts voor onzc ver^
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eniging te bedenken, waardoor. er weer eens wat-vràgen
*oràur.*opgelost? l,'ïaar alvorens er eventuele oplossJ-ngen

gevonden íorden, even deze waarschuwÍng: begilnen is ge-

makkelijk, maar \rOLI"ICUDEN"' ?'? ?,
Het is toch eigenlijk treurig, dat de Heer ?ellen g1s

penningmeester van de Clubhuiscommj-ssie geen mensen ge-

ioeg nïert om de toegezegde gelden te incasseren' Zlln we

*"i"*Ër, Lr,rrrnri" *"urazri: 
"De 

Heer verhallen' die de

Hazenramp een warmTffi toedraagt t za; za Sraag elke dag

sport beàrijven op ons vefd. lÍeestal ligt tt daar onge-

lruixt, rt Í;igt tàch gunstig genoeg en bij regen kan als
noodoplossing-het ,uulttre toch gebruikt vrorden. Er zíin
heel wat verenigingen dic mct minder ioc moetcn'
En kom eens mei plànnen of voorstcllen voor de l:rstuif,
die we in september gaan bcgilnen' Laat Jan van der
àchaaff, die zícn zo enthousiast heeft aangcmeld, hier-
bij niet j.n de steek,

.Tot s1ot een vo,orbeeld, zoa],s hct nu ook nog kan' U weet'
-de Trampo1inc, dat durà toestel van de Hazenkamp, staat
in ons clubhuis, faar wordt elke dÍnsdagavond intensief
getr.aind, llet toestel brengt momenteel zelfs geld op'

iloe dat nrogeli.jk ist ll{el: dank zi-j drie jaar grati_s les
geverl en een voortdurende toenarne van lcden van deze

ïta"firr.g., Ln dat de jongelui hart voor hun toestel hebben

bleek mé enige tijd geleden toen ik twee Hazenkampers

druk in de weer zag om dit een flink.ïopie te geveYL za-
dat het er. weer als nieuw u.ítzag; De \(ietjes Verbeek

bestaan dus toch nog in de Hazenkampt'

?)à /*[-
Na de onlangs gehouden verkiezi:ag i.s
volgt samengesteld:
.I.vàn der Pl.as, lÏestkanaaldíik 355t
H,J.Kro1 , Oude Heselaart JZB, telefoon

J. . van d er Plas i

I -_-

I
,-SLt ttuL

het Ho.',fdbestuur' als

voorziti cr
22179, secretaris

2e Yoorz,
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C. Bogaards, Treubstraat 18, telcfoon 3j1!O penningm.
giro:9O1172

!ï" Brinkhui-s, VoorstadsLaan 2{8, teL,21T69 2e penningm.
À,}{evÍus-v, d.Vliet , }iaterts eweg 322, 2g. -secretaresseJ. Stolk, Tijgerstraat 2'1 , Commi terroinrzal-en en mater.
J,van Geel-Wittekamp, Hindestraal Q2, Iid"

lrnn4xTmTrVl!Urll\lIl

V/egens'de va.cantie en sluiting der scholen liggen de gym-
nastieklessen aan de Hazenkampsell/eg en de 'Jaterstraat .,
stil v?n 22 juli tot en mei 2 septemler, Hervatting der:
less;n op maandag 4 september.

Voor dc kindercn, die lcs hebben in rio l{eisjcs ,'l.B.S. aan
de Bijlevcl-dsillel bcgillt dc vacantic cc.rdcr, namcli_jk
op '1 4 jri1j., In deze school wor'den de, lesserr. hervat op
vrijdag u september.

iI . J. Krol
Secretaris.

1ffi

GYMNASïIfK
HET K.N.G.V.ZON,{ERKAJU? TE BEEKBERGE}í,

De aanmeldingstermijn is gesloten. In totaal nëmen circa
500 adspiranten van diverse berenigingen hieraan dee1.
Voor het kamp in de week yan 2.9 juli - ! augustus hebben
20 hazenkampers i:rgeschrcven,. Bijzond erheden over di-t
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kamp zullen de jongelui ti.idig op de lessen vernemen'

'

lektiewedstrijden voor da:
Op vrijdag 9 juni werde!" de se

mes en heren geL.iouden vóor O" stedenontmoeting Nijmcgen:

lirnhem' ; ^^^-i .- .".rinn,i rechtsHet vras ecn vrij saaie vErtoning, aangczaen s

D.O.S., Sparta Ln Oe Hazenkamp deelnamen' De andere ver-

"rriài"ó"" 
hadden zonder meer verstek laten gaan' Overi-

gens tvas de organisatie ook wecr eens nict feilloos' Merr

Iiet nota bene mensen jurercn; die dit nog nooit eerder

hadden.gedaan ! ! !

De uitstragen l$aren:
DAIIES: '1" Els Jannink (l{azenkamp 2] pnt.i2'i|ew'l{laassen

'"--rt.j--à.4.à pnt,i 3. Gon Bosser§ (Ilazenkamp)
' \rPdr 

'-;; strien (l{azenkamP)r 2+,Z.Pnt' i4. l"{ariikt
2+ prli , i 5 . Fredy Pluim (Haz enkamp) ?3 t5 ' pnt ' ;

7, Vi/illy Kuipcr (Hazenkamp) 22"1 pnt'

HEREI\I: 'i . Chr,W.issink(Sparta)31 .+ pnt " I 2. Simon Kerstcn
(\lazenkantp) 31,3 pnt 'i .3' \r'Ianders !D'0'S')10'9
pnt.i 6' Hcnk Vcldman (Hazcnkamp) 25'3 pnt';
7. Henk de Vries (Hazenkamp) 25'1 pnt"

De wedstrijden, die plaats vinden in de gymnastlekzaal-

van het Stederíik Gymnasium aan de van Schevickha-'/enstraat

*o"4"" voor ae óu.*"à gehouden op maandag-3 iuti en'voor

de heren op vrijdag 7 ju1i, aanvang 19'00 uur'
y,Je reken"r, - ".rlraïs 

vàrig jaar - weer op ecn groot aan-

tal supPorters.

U herinnert zich misschien nog wel de grandioos opgezet-

te.1e Gymnaestrada, die in 1953 op z.otn fantastische
wi3ze tL Rotterààm'pl-aats vond' Tn 1957 geschiedde dit
i""Àuc""t (yoegostavië) en-nu is dan.de-derd! SYmnaes-
trada in z:rcht àp-=f "pf'ts 

é6n dagrei-s af stand va1. Neler-
i;;à: ;';.;,r.ru m"o"rlanders zullen wel van dyze k3ns

wi1len profitere" o* dj.t pnieke geber:ren' rfiee te maken'

Dtr DE,R}E .GY]\E\TAÍ STR@
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Volgens mcdedelingen uit Stuttgart zijn reeds aanmeldin-
gen binnengekomen uit Belgiö, Bulgarije, Columbia, Dene
marken, Dui-tsland (Oost en V,/est), Japan, Canada, Yoego-
slavië, Nederland, Noorwegen, Zweden, Zwítserland, Tsje-
choslowakije, Tunis, Turkije, Hongarije, Flnland en En-
geland.
ïfat j-s nu eigenlijk de Gymnaestrasa? Zijn het v,redstrij-:
den? Neen, wedstrijden zijn het niet. Door diverse vere-
nigingen, sportopleiding enz. worden daar gymna,stiekde-
monstraties gegeven in allerlei vormen" L{en ziet daar
toestelturnen, springen, riimische gymnasti-ek, jeugdgym-'
nastiek, ja zelfs gedeelten uit een gymnastiekles zoafs
die in een bepaald land rrvcrdt gegeven.
lle bezoekers zullen in Stuttgart in de gelegenheid wor-
den 3esield in volle ornvang,van het gebodene te genie-
ten. Voor de.vakman valt hier natuur"lijk cnorm veel te
leren. fn een van de volgende nummers van ons clubblad
hoop ik U het een en ander over de a.floop van dit we-
reldgebc-rren te vcrtcl]cn.

F , S.Hoekstra.

DÀIÏESHA1'{DBAI

Alhoewel we in dc afgelopen ma.and niet serieus hebben
gehandbald, zijn we toch wel dÍverse malen gezellig bij
elkaar geweest. De afdelilg Handbal van dc Personeels-
vereniging van Vroom & Dreesmann had namelijk een paar
oefenwedsti"ijden aangerra.agd en met het spelen daarvan
hebben \ve ons best wel geamuseerd. Tiny Àrts, onze TÍny
is aanvoerster van dat V, & Dn-team en speelde qualitate
qua tegen 'rDe Hazenkamp'?. De wedstrijden i'varen niet be-
paald enerverend, de tegenstandsters waren vriendelijk
van aard, de lucht was blauw en het onthaal was zoet.
Dank je Ti:ry!l
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Op Vrijdag, 9 juni, vond ten huize van onze voorzitster
l,{evroiiw Jopi-e Peters van IJaalen, de jaarvergadering van
onze ]{aridbalafdeling p}aats. Het was cen gu.n= guzeffige
bijeenkomst, waarop we ons Jopie in acr,.ie zagcn als
gastvrouvie en als voorzitster " Zii hceft ons weer faten
brullen van het lachcn om haar oergccstigc opmerkingen
en onnavolgbaar imitecr-talent. Ondanks de vrolijke en
prettige sfccr dic de bÍjeamkomst kenmerkto, v;erdcn er
toch ook wcl ccht spijkcrs met kopp;n geslagcn. l\adat dc
presentielijst door de aanwezi-gen (99,i, van hct aantal
leden)was getekend, werd de vergadering door Jo pcters
geopend, De jaarverslagen van secretaresse en penning-
meesteresse (resp. leny van Hcof en Fanny vern Raay) v'rel-
ke d.?.arna vuerdcn voorgelezcn, gaven geen rcdsn tot het
maken van op- of aai:,,rcrliingen. Zelfs het voorstel tot
verhoging van de bijdragc voor contributic c,q. rciskas
ging vlot van de hamer. !ïaar natuórlijk iarrg bij werd
stilgestaan(typisch vrouwelj-jk) was het hoofdstuk kle-
di-ng. Brockje zus, brockj e zo. irjlet randj e, zonder rand-
ic. Tricot, geen tricot, 'lJ ztslt het nog wei te aanschou-
wen krijgen, 1Àlat we urcl zekcr weten is dat de dames al-
temaal rnet oranje sportkousen zullen ballen. En met wit-
te blousj es onder niet verschoten grocnc sh:-rt j es.
Omdat l,{arij}ce van Strien het aan.roer"en moe i-s, ir:oest
noodgedwongen naar een andere aanvoerster vrorden uitge-
zien. Voor deze bcla,ngrijlce functic rvcz'dcn tr,niee candida-
ten gesteld ,te weten leny van Hoof en Riekre Jongrnan.
lliiet een slechts kleine i'neerderheid rran stemnu-n v/crd le-
ny van 1'{oof a"ls zodanig gekozen. Àls Leent"ie evcnrrcel
tact kan opbrengen als.ha,ar energie groot is, zal het
team ongctvrijfeld een ui-tstekende aanvocrstcr hebben,
hetg een vooral voor d e ongetwi-j f eld zlvaard ez.e wedstrij -
den in de eerstc Districts-lclasse van vitaai belang zal
blijken tu. zijn, lVat de positie van de aanvocrstcr in
het verleden nogal vaak mocilijk maakte, dat ï\iaren (ove-
rigens ze;r goed bedoelde) intervcnties van de zijde van
vrijr,vel a1le ma:rnelijke.supporters met betrekkj-ng tot
de opstelling en de te volgen spel-methode van de sp"-el-
sters. l,{en zaT ru de aanvoersterr. in casu T,cny van Hoof ,
de vrije hand geven in de opstelling van àaar team en in
het veld zulJ-en de spcelsters slechts iróé.r aanwijzingen
hcbben tc volgen. rloor ovcrleg zat d,e aanvocrster zióh

r
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slechts verstaan met de trainer, de heer F. Hoekstra.
Van a1le speelsters wordt verwacht dat zij door het ver-
lenen van loyale medewerl<ing de fuvretie van aanvoerster
(die overigens toch a} vaa,k geen sinecure is) niet tot
een farcg, tol een schertsfiguur, maar tot een hoogst .

:ruttige tc makcn.
Van dc aanvocrster wordt in de G.rStÈ plaats vcrr,vacht dat

"z.tj zondcr aanzien des persoons haàr bèslissinger, ,ru"r*
en die op ta.ctvollc wijzé ter ke;tnís van betroÈkenen
brengt. Zonder nu het woord i'disciplinei' te willen laten
vallcn, guloof ik tocn dat het Ínvoercn van cJn wat mcer
voerbare lciding het te'lm en dc teangcest stellig geen
lcwaad zal docn. Vccl hangt echtcr'af van dc wijze waarop
dit geschiedt en va"n het aanpassingsvermogen da.t de
sp elsters individueel zlrll.:n lveten op te brengen. 1/ile

hebben een paar toernooi-lwedstrijden in het zícht waarbij
een en :lnder bij 'tt -ize van voorbu'rciding of proef in
praktijlr zou kunnen l'rorden gebracht.
Een vrij belangrijic punt, dat l:,tr:r op de avond aan de
orde wcrd gestcld. u'rs de vra.al rf m.:n cen:ricuw lid,
dat blijk1 6irer betere spclk'rvaliieiten te bcschikken,
moet opstellcn ten koste van een oudcr 1id, Dezc -rraag
bleek bij hoofdelijke stemming unaniem positief te ztin
bea:rtwoord, Tencindc dc oudere speeisters daardoor niet
te zeer te dupe::cn, wcrd vcorgesield met verecnde krach-
ten te streven naar hct samenstellen van een tweedc elf-
tal . ïlaar vcrl uidt, hcult rlc hu;r l'oukstra inmiddcls ook
Jrier zijn (sterkc) schoudcrs ondcr vrillcn zctten
De beste speclsters zullcn de reHazcnhamp" uitcraard in de
hogere-, de mindcr sterkc in dc lagere klisse vcrtegen-
woordigerr. Er zal ongetvr,ijf e1d cni-ge grootheid Yan geest
nodig zijn om het rnoeten zetten van een stap terug,sans
rancuner.te.kunnen aanvaarden. En grootheid van Scest is
immer een sieraad voor dc mens gelveest. En ach, àIs er
dan sr,ms traantjcs mochtun opvrcllcn uit ccn verdrictig
hartje, yyat is het dan een voorrecht i:en voorzitstcr te
hebben aan wier boezem het e,.n genöt is uit te mogen
snikken. Het me;st benieri,rrd hoe een en and er zich in on-
zc handbalc}rh zal ontwikkclc-n zi,in, cnder andcre,

fre en jo.
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E-.9_. ry_.§_ rE_,4_. !_.

Hoerrvel honkbal een zomersport is, draait de honkbalmolen
bij het ingaan vaJI deze zomer reeds op volle toeren, ja
kondigen de adspirant-kampi-oenen zich ::eeds aan. In de
Hoofdklasse stevent Sohoten naar het lfederlands kampioen-
schap, in de derde klasse is het Robeer et ilelocitas, dat
a1 schier onbedreigd de leiding heeft, Deze ploeg deed er
destijds goed aan de Hazenkamp uit te nodigen voor een de-
monstratie van honkbal. i"/ij moesten toerr onverrichterza-
ke naar hui-s terugkeren, nu echter komt Robeer - versterkt
door enkele Antillianen - ons min of meer de les lezen zoals
op 11 juni in die v're r-strijd tegen ons tvreede. r[iemand
twijfelt meer aan het kampioenscha,p, maar toch kon Robeer
.ons rrreinig imponcren en vuas het honklopen zelfs slech'1;s tc
ncemen. Hazenkamp spcclde met de in hèt velc.l gebrachte
ploeg een behoorlijke par"tij, hocrvel slcclits allcen defcn-
sie f , tcrwij I ilobccr onbcdrcigd :r:t 1-7 ,,von. . rut r",.rd gcun
pret wcrken voor onzc afdcling; had daags tcvoren hct
eerstc de e*'rste nederlaag te slikken g;krc-gon, nu vcrl-oor
dr-rs (votkomen eervoll) het twee dc, tcrr,vi j1 hct derde" " .
tJa, het derde: dai mocst spel.en tcgcn Baseball Pals ff
doch wegens organisatorisch: moeilijkrr;den specfdc nen niet
en kwam msn zclfs naar ons veld om Robccr aan ic moedigen
en tegen het tweedc tc schreeuv/en. Íat cr" oorl is gebourd,
dit ged.rag is in geen gcval goed tc praten" Het gctuigt van
een zíckelijkc kindcrlijkhcid en het is daarom uitermate
vcrstandig sJtrvu)u)st van hct bcstuur dc betrci<kcn KnapJn on-
middellijk in dc kraa61 te grijpën en hen voor enkcle r,ved-
strijden te schorsen. In de competitie bleck bij het team
overduidelijk het gcmis van een straffe leiding, en daarom
was de zuivering hard nodigl Er zat gcen positieve mentali-
teit in deze p1oeg. Honkbal spelen wij niet als tijdverdri$f
omdat wij niets heters te doen hebben en omdat het gezellig
is!! 0p een algemene ledenvergadering is laatst de keuze ge-
steld: bf honkbal voor de gezelligheid àf honkbal zoals mo-
derne lui- dat wensen: ervoor vechten om er iets in te berei-
ken, Dit laatste is:gekozenlEn dan is het ten enen male on-
mogelijk bi-j een tegenslag maar niet te gaan spelen en een
tegenstahder van ons aan te moedigen of ziek of om welke
redenen darl ook thuj-s te blijven zonder af te schrijven,
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of om een ïyedstrij d zo maar te vergeten! Op deze wíjze
worden de bestuursleden, die vrouwen en kinderen in.de
steek laten en voor jul1ie hun vrije tiid beschÍk64ei1
stel]en, lelijk in hun hemd gezet! ! !
Dat.het derde mentaal zwak is bewijzen de wedstrijden
tegen fransforrna wel: de eerste werd met 15.9 na een goe-
de partÍj gewoilnen, terwijl in de return-match in de
eerste inning al een 2O-O achterstand opgelopen werd met
ongeveer hetzelfde team'
Ook va:r Trekvogels ff vverd verloren, nli mgt 19-12.Enf in:
de stand per Zö juni laat aan duideliikheÍd niets te wen-
sen over.
Transforma: 6

Trekvogels: 6

-8..8.f. lI : )
I ' zenkamplfl:5

o
I x 2 punten in mi-ndering wegens- : .. nict-opkomen.

^!:*

-/A

Het tweede team speelt moeilijk. ltet v'ril v'iel en geeft
aardig, maar het kàn helaas niet konstant i-n dezelfde op-
stelling spelen, En dat betekent altijd een verzwakking!
Ï/Ien moet ook in dj-t tcam bcdenkcn dat dcor óén enkele af-
schrijving om wetké reden dan ook ( en is die reden altijd
reacÍiji<t::) eeir heel tean gcdupccrd wor:dt of kan wordcn.
Vax de wedstrijd tegen Robeer - ik schreef hef reeds -
hebben wi.j genoten' Tegen Base Rumners werd op 4 iuni ook
enthousiast gespeeld; het verlies met 9-B was pijntijk,
maar het toonde het gemÍs van ó6n en dczelfde coach;66n-
hoofdige leiding is noodzakelijh, honkbal id bcvenal een
disciplinesport. Bii een blík op de ranglijst blijkt,dat
wi-j op de tweedc plaats staan, echter met een wedstrijd
meer gespeeld en slechts twee punten meer dan Uitsmijters.
Tk geloof niet dat allen ervan doordrongen zíin waarom
het zo belangrijk is de tweede plaats te behouden: v"i-j
komen dan in de nieuw te vormen landelijke Je klasse;
al's wij echter op dc derde plaats eindigen dan noeten w!3

met de nummer 3 van de 3e klasse Raron Noord-Brabant cn
die van de 3e klasse Raron Utrecht een halve competitie
spetren voor één plaats in de nicuw te vormen fandeliike
derde klassel En dat valt niet mee!l Et zaL dus geknokt
mocten worden!!! Maar het kan! De qtand is

Robeer O É lZ

I{azenkampfT 7 - 7
aUitsmijters 6 - 5

;)-



BascRunners 6-4
Trekvogels 5 - 2

Het is vrel eens anders. gev\Ieèst, maar nlf is toch het ecr-
ste team door de éénhoofdige lciding en de aparte trai-
ningsavonden é§n grote vricndcnkri-ng gewordQn en de uit'.,
stekende start in de competitie ( de eerste vijf wedstrii*
den alle gevronnenl) getuigt daar qok van. l,{aar toen.,..die
6c wedstrijd wcrd vcrlorcn cn tryef tcg.n H.C.,/'.i;, in Bus-
sum dat al bovena.an st,ond, met zíln wcrpcr_van het Nedcr-
lands B-team Hoffman-teEen stcikje laten vallenír Alle cn rras

het niet va1] ons, het was ook een teken aan de wand dat
ook het eerste in de moeilijke ogenblikken de vechtmenta-
liteit laat varen. ".en ,;i11en rvlj ons meten met de oeste
2e klassers dan kan dat niet! Zelfs al vallen misschien
enkele beslissingen vëlit de scheidsrechter ongelukkig uit",
dan moet toch doorgebetqq worden!En het kan, dat heeft de
vuedstrijti tegen,Blue Lions. ons'ge,leerd. lJlentaal hadden lvtj
iegenlijk al- verloren: die week daarrroor op het niPnertje
vàn het zwakke D.E.C. 'gQlvoíLoen, Blue Lions nog ongeslagen,
Gerard Francissen nu.'niet '4anwezíg en.z. 'IÍTaar het ginglilet
afwezig ztjn van Gerard was blijkbaar een prikkel vocr
Frando'is die keurÍg zi3n mannetje stond, en de (Uazen-)
burg'er weer wat moed gaf.iliJat ging het gesmeerd en u/at wer-
den er v,reini-g, fouten gemaakt! Blue Lions klvam er niet aan
te.:pas en'met een-.eindstand van g^3 haalden wij ttnrec vette
puriien binnen, De meest gèvreesde tegenstander was kansloos
irerslagen en dat nog wei zonder Gerard !I,(at moest dat een
week fàter tegen stadgenoot Baseball PaIs met Gerard een
zacht citic wàrden!Bij vooriraat gew)nnen!Maar de krant

^ sch?eef heel juist :De ttrnre-tryinnen^toch-we1Írmental-iteit kan
Hazenkamp duur komen te staa.n. Het urerd inderdaad Qen
sleàhte; wedstr,ijd, die rvij wel- wonnen(16-9) naar v'raarb:ij
Francois niet best was (in 3 innings: 4-4'O.)terwiil Ge-
rard er daarcntcgen ook niut veel van terecl:t brachtl
(B-?-1 ) . Enf in, 'à"r,rm die alle s-of bijna-af les wedstri-j d

tegen H,C,A,',V"Het was a]j emaal. zo echt:3 officiële bonds-
scÉcidsrechterrocn bondsofficial, een grootvcld, rcuzc veel
publiek en in den beginne van beide zi-jden goed spe1.
Kortom: eLrn volkomen open strijd. die een lust was voor
het oog. lVlaar toen díe kentering: enkele gclr/orpen bal}en
van Gerard vverden ongelukkig beoordceld cloor de hoofd-
schcidsrehhter, zodat Gerard ging Írzoekenre en daardoor
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door gerenommeerde 1Ítters enkele malen werd weggeslagen,
e.e.a. gevolgd door enkel-e ook alweer ongelukkigó nesÍis-
singen van dc vcldscheidsrcchters en als een pudding
zakten wi"j in elkaar, FoLiten stapelden zich op tct .een
grote berg, vraar wij tegenop moesten zeulen, terwijl
H.C,A,V[. er aan de andere kant gemakkelijk vanaf gleed
met a1s sterke rugwind de kreten van het talrijke en
enthousiaste, doch niet bijster symphatiek publi;ek, Wij
',trerdcn overspeeld en onbedrei-gd won Allcn lt/uerbaar mct
9^2, Jammer, maar volkomen verdicnd ! ! Zoals tot nu toe
nog steeds volgdcn rcgen en zonneschijn elkaar tetterhjk
en figuurlijk op. Was de game tcgen H.C.A.\lr/. een prachti-
ge propaga-nda, de daaropvolgende thuis tegen Holland was
een aanfluitÍng voor en verkrachting van honkbal. \lij
zouden v;el willen maar wij kunnen dezc. wedstrijd eenvou*
dÍg niet vergeten, HJ-j werd voor mi-j als veldscheidsrech-
ter aanleidÍng cen l-cvensgrotc bricf na:r de bond tc
sturen, terwijl, naar ik vernomen heb, het bestuur vocr-
ncmJns is voor de wcdstrijd ovor drie wcken ir: Utrccht
politiebescherming en ín iedcr geval een borrrlsu'aarnerírer
aan te vrggen. l,eo Vel-dhoen kwam in L,obsing met de cat-
cher en deed dit volgens de hoofdscheidsrehhter volkomen
reglementair" De catcher raalcte he laas gebJ-esseerd en

dit was aanleiding voor de Holla.nd-ploeg om overduidelijk
hun kom-af te demonstreren. Het team wj-}de direkt op de
vuist en schold alles en iedcreen overhoop! En dat alle-
maal terwijl onze spelers zích voorbceldig hebben go-dra-
gen evenals trouwens tijdens allc andcre vredstrijden,
xvaarvcor e(ln reuzc pluim op de pet .rar: Kees tsoga:.rds
moet worden gestoken"Hct werd een zeeï onwaa.rdig af'sl_u j,t-cn
van Ce eerste helft der competitie.De stand luidt:
H.C,A,ï{, 7-l4i{azenkamp 7-12i n.O.S. 6-E; Bluc Lions
7-8; n,-E,C . 7-4; Pacif ic o 7-31 Baset,al i Pats 7-3; Hot-
land 6*2, Yoor her; pr.ogramma raadpiege men de krant aan-
gczicn -h:trvan r-'-gf, lree:- hckc:rd i.s o

fe honkbaljeugd varl ea. 13 - 20 1aa.r ziS er ncgmeals op
ger.Íezen;'Cat de Àmei-,ikaa.n Ron T'yazer op 14 juli en B sep-
lembe:r' kc,'::*. trai ne:t, dit is van onschatbare waard e, komt
:an ooic! ,

l og voo.l' de ne.lnigen dÍe dit jaar hun vakantiebesteruming
-n NeCe:lalc zoeken hie:r.bij de aankondiging, dat van 22 -i

;ull r,'rn 31 jirli in i{aarlem een Ínternationale honkbal-
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week iÀ/ordt gehouden, die zeer de moeite waard zal zi3n,
i.v.m. de sterke buitenfandse deelname. Daarnaast wordt
een toernooi gehouden voor Rayort-jeugdteams, waarvoor
Rayon iVijmegen eveneens een uitnodiging kreeg. Y\iaarschljn-
lijk kan deze aanvaard worden, zodat vijf onzer j.unioren
de trip mee zullen maken en daardoor voor het hoofdtoer-
nooÍ gratis toegang hcbben bij de finale, terwijl voor
onderdak zal worden gezorgd,
Tcnslotte moet het mij nog van het hart, dat onze suppor-
ters die onze spelers \rroeger met hun spreekkoren vele
malen door de moeiliikheden heenhÍe1pen, de laatste tiid
niet meer zo enthousiast zLJn, Het aantal loopt - ondanks
de goede prestaties op het veld - voortdurend achteruit
en a11een bij een uitzonderliike prestatie komen de hand-
jes op elkaarl I Het rs alscf er een verslappingstendens
door de llazcnkamp gaat" Neem díe grappige sterrit: een

origineel idee van de initiatiefncmer, maar., o . . . . .
lI schr,ikt als Ík U vertel dat slechts twee inschrijvin-
gen zijn binnengekomen, terwiil Urv mond helemaal openzakt
als ik U vertel dat d eze ni.et eens van ilazenkamp-leden
krva.men! !11 Ik vril alleen maar zeggert:

lÏAAR I,TOET DAT HEEN??????

DAÏ1TT.

WAN DELIN
:

N imwa-mars.

op zondag 11 juni stond om 10 uur in de stromcndc rcgcn

"àr, 
g"o"p van 23 senÍoren,/adspiranten gereed om dc 40

km af te leggen, di-e op een fraaie v'tíize door de Nii-
mecgse omgeving was uitgezet.
In àen oorspronkelijk bedorven marsdag en met logische
tegenzin liepen we doornat Grcesbeek binnen waar alras

- l/--
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electrisch bedriiÍ

Tooropstraal 213

TeleÍoon 26315
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DANSACADEMIE .konnànrn NIJMEGEN
opger. 1 9Oó

Balletlessen kinderen vanaf 4 jaar.

Speciale Rhytm. gymnastiek voor Dames

Danslessen voor beginners en gevorderden

lnlichtingen: dagelijks Joh. Vijghstraaï 48 - Teleíoon 74987

CLUB-KLEDING

HERTOGSTRAAT

TELEFOON 20528

NIJMEGEN

31 -35
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onze eerste rust' werd gehoudcn'
Érr-*u.*roP niet meer wai gerekend '
droog zou worden, gebeurdc nadat
goedé stemmilg cn gezellíge sÍeer
len 1B,OO uur - na een zeer goede

allen b,ereikten'

nameli-jk dat het nog

we zo'n 20 km in een
hadden afgelegd en te-
*rq'inino' - c] e finish
u! Grrr-,_Ó

A V O N D V T E R D }: A G S E'

Ditjaarwarenwederomdrie}iazenkampgroÈpenophetpar.
conrs, De iunioràn fi"pen met 9 leden' c] ie eidere avond

de 1O km" ,ooO",,-àffcggen; de adspiranten ditmaal met 15

rÍ]an en ook a-l-le senioren v'rarcn met 15 f"I?::en present"

là ""rute 
avond, die altijd een aantrckkelijk parcours

he ''t, ging' d* ;";;i Àoo'"de Betuwe' De tweede avond

moest de leidster van oirze junioren RÍet Melssen doer

ztekte uitvell.r.'.li: hopcn, c1 at ze intusscn wccr gehecl

;;;;;";; :-= en verd"' uu""' van d-e partij zal zisn' 'lfic

+àion" rhea ptrsteen -bercici haar plaats in te nemen'

Hct pa,rcours, dat liep over Be::g on DaI en via de Kwak-

kenberg leidde ons u'elr "zonder verdere uitvallers naar

de Verceniging.
D'e derde dag vler'd iret zware parcours
p"r, ="r'l:-oren/aOspirarrten, 

nanclijk op

àn.nks hct feit, dai het zo laat i"'rerd

voor de tvlee'groe-
d-c 20 kri. cll orl:

/.I 't.A ',r.r\ ,r-i tStC-
\íL.)v [ut) vLet

kcnd gcloPcn.
ne l.aatste dag leidde het parcouris hoofdzakelijk door de

í"iiïËà"i,urà"ïi"r,ti"s. on bl'!-5 'u' wachtte - evenals

;;;G- Jaar - de HYSTÉR DRUl"'rBÀi\ll - op onze drie groepen

op de Valkenburgsewcg, \ranwaar we in triooftocht over de

Groesbeekseweg í"t gióte tron ond. li; u: f111"n gingcn

melden. De Hyster niumUand was cchtcr nog ni-et aan het

eind van ttr.", =p":-en, want deze keer bracht zij ons nrar

ons clubhuis, ,vaar hót bestuur zrin opwachting maakte

on de vierdaagse colonne irr te halen' De heer van der

Plas sprak entceie-*"""aen tot de lopers waarna a1len de

lopers feliciteerden en speciaal de Hyster Drumband werd

bedankt voor haar voortreffelijke rnedewerking''

Y/ii kregen Oo tàe'eggj-ngr dat àe Hyster Drumband ons ook

,"i oe Íierdaagse zal-jahalen'

-13-
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Nadat we op 2 juli de van Y/eerden ?oelmanfondsmars (3>t<m1
gebben gelopen en op 9 julr een la.atste training hebben
in Airsterdam, gaan \ve ons voorbereiden op de Vierdaagse
(waarmee het bestuur íntussen al druk bezig is). De -
Vierdaagse rrordt gehouden van 2.5 tot en met 28 juli"
Allercerst za7^ aan de vooravond lvederom een aantal leden
deelnemen aan het altÍjrl nrecr mooie vlaggenspcl.
1)e lopers van dit 7a"ar zí3n:
4a kn: B. lL{ulders (9) leider; tenie Arts (2); V/ittie
Borrwnan (1); Hennie Rrugmans (3); l,/i}lie luunt (3); An-
nie Cleyne (5); lu{arglriret van Dorsser (3); Thea" Eksteen(3); Tonnic van Erp (2); Carla Fasen (3), Anni-e Hermsen(2); nia de Jonge (1); tllillic van Kessel (l); Doety K1a-
ren (A); Janneke Klaren (4); moffi-e Konings (3)i Bep
hrÍer (2) ; Rl-a Fronk (Z) ;, Piet [ltders (3 ); Ciska Visser(4); Henk dc Vries (3);
30 km: Cor dc Hartog (Z); fnge Poos (2); Dirk Roep (2);
Henk Snaling (2).
Dc cijf crs tusscn haakj cs gcvL.n a!.n voor d c hoevuclstc
maal wordt deelgcnoflclLi
Ook dit Taar zal- ons a11er vrj-end Chris llaverkamp weer
meega,"n a1s hoofdverzorger,, ChrÍs kennende zal aan de
verzorgíng wel weer niets ontbreicen. tr{ij zijn blij dat
Chris wcer van dc partij is, rvant zondcr hcm zou voor
ons dc Vier.da.agse nÍet compleet zíjn.
!'/ij wensen a}le 1_opers veel sterkte en succes/..(wal ook, licd,)

Heri-.

-1+-



}ORTEMONNAIE T????

, i. i

In d e gymnast ,1ekzalen, aan 'de, Hazenkanp=d?..8 
,::-,.

en de Vrlaterstraat liggen al slnds enige t'i§d.",.r.

àrrr."r* horloges or, "éi 
portcmonnaie, die door'

de lcd cn ziin ""tïorg"ràt"',' 
' 

,

Inlichtingcn hierover zijn te bekomen bíj de

Iloofdteidcr dhr. F.S- l{ockstra

ZoaT-s gewoonlijk zal rtDe Hazenkamper'r de vol-
gende maand niet verschijnen' Het volgende
i*r*, komt uit half september. trn verband
met onze vacanti-c in de twee'de he{t van au-
gustus verzoeken we aan onze medewerkcrs hun
Icpy niet ee::der in te zenden dar? 2 ".scptember*

1\9U a
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truus wals.

wals'
moderne wonímgínríchting

graafseweg 45 nijmegen -: tel. 23900

a ploegstoffen.

o pas-toe meubelen

o zweedse string wandrekken

a deense lampen

SPORTVRIENDEN,

U bhifi lsraehtig en oitaal

d,oor melle t)anr »I?IAAS en WAAL)'

Vertangt daarom altild produeten van deze moderne melkinrichting

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



CHEMISCH REINIGEN

VERVEN

TRIPLONEREN

B, l-leuzeveldi

GRAAFSEWEG 247
Tele{oon 21740

Winkel:
MARIENBUR.GSESTRAAT

TefeÍoon 22638
16

WASMACHINES §t. 77§)..
LÀNGZAAMWASSERS
met oliebad en veilige wasbeweger

(Miele-systeem) §1. 229, - -

CENTRTFUGES fi,. 189r. .

sroFzurcERs Í8, & *rdo
Volledige fabrieksgarantie en service

STOLK ZANËN
TOOROPSTRÀÀT
NI'MEGBN
TELEFOON 2ó315

wij
het

houden. ons aanbevolen uoor
leueren uan Uw nieurve

radio of
tetrevisietoestel

Fa, A. Brulnewoud
v. Langeveldstraat 43

Nijnoegen TeleÍoon 24464

o a

FILIÀAL:
Marialaan Telefoon 32431

JANSEN & ËDERVEEN
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Nijrnesen - ïel. 2.3.3.3.4
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