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Behalve voor wat
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H, HoEKSTRA' BïJLEVEID§ïNGEL 44'NïJIUEGEII.

§spteaber 1961 3e jaargang No. 10

VAN DE YOORZTTTER.... ., O "
Zíezo, de vacantie is achter de rug en nu weer met vo1le
kracht vooruit ! De af deli:rg Honkbal. heeft dat letterliik
opgevat en heeft zich in de Overga.ngsklasse geslagen" Y'Ie

hebben heel wat zenuv/en-wedstrijden achter de nrg, maar
ook een zeer geslaagde feestavond na de promotie. Ons
cI:.rbhuis puilde uit,
Direct na de vacantie z1.jn we gestart net een nieuwe ac-
tiviteit i.n onze vereniging, nameLijk met een afdeling R

R O I S C H A À T S E N dj.e momenteel ruim 4O leden telt,
dus een prachtig begi::, Er wordt zaterdags van 2 - 4 en



zondaës van 1 2 - 3 geoefend in de Yeehallen onder zeer
deskundige I-eiding.

OnspastnogeerrwoordvandankaandeheerCompanjen
À" uà;. de Éartog, die 5*n vriie iiid (en ook weleens
frÀ """irtrust)heÉten 

opgeofferd voor het leidcn van de

t r.,op*eui. van het K.}'T.G.'\I. Ir[et het orga:riseren Van het
r'rv.c.V.-kampheefthetVerbondaandeledenechtwat
je noemt service verleend.

De afdcling Gyr:rnastíek za]' deze maanrl enige mrmmers 1a-

tenzienj.ndenÍeuweschouv.rburgtergelegenhei-dvanhet
50-jarig bestaan van de Cl:r.0ranievereniging'
óorà Hoófdl-eider de heer Hoekstra Jr' heeft het plan
om aan de vaardigheidsproeven te begi:rnen. Onder zijn
leicingisonsclubhuiszaterdagsmiddagseen.bÍ.jenkorf
ààii:ir.I Dit is natuurlÍjk een verheugend feit, neaÍ
f,et :_s noorlzakelijk dat hij hierbij ons al1er medewer-

lting krijgt, vrant ik ben er zeker van, dat hier een

UegL geààatt wordt rnet een prachtig stuk sociaal vrerk.

EindeLijk hebben de heren httn z)tr, wat betreft het
handballen. AaJtgestolcen door het succes van onze danes,
zttlten zi.j in dé komende competitie eens laten zien wat

onze nannen op handbalgebied vraard zíin.

Rest mÍj nog em een paar jonge mensen in het zonnetje
te zettcn. Iwee echte dOorzetters die saJnen zorgen voor
ons clubhuÍs; van die stÍIle v,rcrkers, Yatrl die-niet-pra-
ters-maar-doeners :

S TE],í EN ZIJI{ }.[EÍSJE

zíj beheren de cantÍne en houden ons cLubhuis schoon op

eei voortreffelijke manier. Harteliik dank namens het
hoofdbestuur.

ïk zei het al: de vacantie is voorbij, dus nu allemaaL
met volle kracht vooruit ! !

J. van der Plas"
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Qn\noonln \l,nin
verzorEt

Daalseweg I 15

Nijmegen

TeleÍoon 3OOO7 - 26794

centrale verwarming
oliestook

electrische

warm- en koudwater
sanitaire

installaties

Hazenkampers,

voor schoolbehoeften

kantoorbehoeften

vulpennen

tekenmateriaal

schriifmachines

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

voo rdelige
waEen

6Èb
Autobedilií YR!ENS

TELEFOON 3344'IMARIALAAN 134



Het best
gesorteerde
sigarenmagaziin
van Niimegen-West'

siga,nerawtcuga,zíin

'. 
R. VAN OFFEREN

WOLFSKUILSEWEG 155

ïELEFOON 25123

.A. St"tt" *Z^
LoodEieteÍs- €r1

eleetrisch bedriiÍ

Tooropstraal 213

ïeleÍoon 26315

Niimegen

DANSACADEMIE,,&-onnànu NI.]MEGEN

opger. 1 9Oó

Balfetlessen kinderen vanal 4 1aar.

Speciale Rhytm. gymnastiek voor Dames

Danslessen voor beginners en gevorderden

lnlichtingen:dagelijksJoh.Vijghstraat48-Teleíoon24987

CLUB.KLEDING

HERTOGSTRAAT

TELEFOON 20528

NIJMEGEN

SPECIALE HAZENKAMP
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ItHet is r-'rcer zovertr, zul-t U zeggen, a1s de afdelÍng Badi..
mi;rton van zich laat horetr ,?den gaà.n dc zomcrsporten rryeer
in de mottenzekrt,

Het is ne anders wel een zomertje geweestl!! Een reden te
meer voor U om onze aktLviteíten reikhalzend tegenoet te
zíen.
Dat het dit jear een topseizocn belooft te ',vorden, i:lt
merkt ons Bestuur da€elijks, doordat ons ru; al meldj_ngen
hebben bereikt zoals: " lflanneer begirrnen we lireerre en
'eKunt U ncg nieuwe leden gebru-lken?Í' Víat dat laatste be-
treft, is ons motto: leHoe meer ziefcn.,, -,0.,',' (vooral op
het koffie-uurtje bij Terminus).
De contributie zal j-ets hoger v,iorCen, maar daarover kan
de penningmecster van het Hoofdbestuur met een zorgelijk
gezicht U beter j-nlichten dan ondergetekende.

U zult echter wel het nieest benieuwd zítrn naar onze plan-
nen Yoor dit seizoen:
'1 . Een trainer voor de spelcrs, die er prijs op ste1len.
2. Onderlinge kampioenschappen in een A en B-klasse met

(misschien) een wisselbeker vcor enke1, dubbel en
rnixed,

J. Het verstrekkcn ven meer en betere veren shuttles per
speelavond.

De minder eerzuchtÍge: en toch enthousi"aste led en zijn
ook dit sej-zoen even weLkom a1s a1le voorgaande jaren en

-n1wt
öaci-r^rryttcn_
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kunnen zích als'vanouds heerlijk een avondie uitleven.
lil onze l-eden en evcntucle nieuvue leden krijgen binnen-
kort van onze aktieve penningmecsteresse H. P1uim, een
inschrijfformulicr toegestuurd, waardoor U zich tijdig
kunt laten inschrijven.
Nog even een tip: '?Controleer uw uitrusting nu!! !!r? Zijn
de snaren niet wat s1ap, of niei meer in zotn bcste staat?
Heeft U rceds gemcrkt dat U indertijd we1 wat te gocdkoop
uit rivilde zijn, in de aanschaf van een ra,cket.......?
Schaft U zich da:r per omgaande een nieuw aan! ! fk raad U

aan cr een te nenen met zotn prettige stalen stecl en de
bcste nylon snarcn dic U kunt krijgen, dan heeft U cr in
jaren qeen or,-rkÍjken naar cn U komt da:r nooi-ï van een kou-
dc kcrmj-s thuis, (Denkt U ar.n dc sportzaken, dic in ons
blad advert eren? ? ??Ru'.i . )

Ovcr kermis gesproken, tegcn dic tijd beginnen lvc. ZuIIcn
ïvc nu dan voorlopi-g zeggen: 'rTot zienstí

E.va.n Bild crbee k
Voorzitter.

Inlichtingcn zíjn tcn afle tijdc tc
H. Pluin,
Hazcnkampseweg 119, Nijmegen, TeI.

verkrijgen bij À4cvr:.

3 20BO.

Gy*na-sh*L-
Van de hoofdleiding.

Nu dc vakantie achter de rug is cn dc lcsseir weer zijn
begonnen, roep ik icdcrcen op om yrcer rcgclnatig op dc
lessen ie verschijnen, zodat \^Íe wcer volop aan de slag
kunnen gaaÍI. De vuintcrmeandcn staan al weer gauw voor de
deur en dan za1 er r,4/aerschijnlijk, evcnals vorig seizoen
we1 wecr het é6n en ander georga,nÍseerd lvorden, zodat cr
iets ingestudcerd moct word'n,
De oudste meisjesgroep van d e zazl Bijlevcldsingel en de
jongensgroep 11-12 iaar van de Hazenks"Í]psevïeg zijn momen-
teel a1 weer druk beztg met het instudcren van een oefe-
ning voor een te gcven korte demonstratie tijdens dc iu-
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bileumavond van de Christelijke Oranje llerenigÍ.ng 1n de
nieuwe schouwburg op 22 september a"s.,
Va,n het K.N.G.V, kregen we de.toezeggi-ng on in novenber
een fj-kiniddag en filmavond te komen verzorgen. Het ligt
in de bedoeling om hiervan een bcetje een gezellige
boel te maken- Op de fes en in de volgende Hazenkamper
$oort U hier neer ovcr.
De clubhuisaktiviteiten op zaterdagniddag zÍjn ook weer
begonnen. Y,te zijn van pkm om de konende wilterràaanden
diverse akti.viteiten te ontplooien, ï\,aarvan bovenge-
noemde K.N.G.V.-niddag er aI vast é6n is. Meisjes en
Jongens, kornt dus op je vrÍje zaterdagr:rJ-ddag naar het
clubhuis aan de Fagelstrrat no, 1. Ouders, stuurt Uw
kinderen daar naartoe en komt U zelf ook eens kijken.

Papieraktie.
U bent toch nog niet vergeten dat we nog steeds oud pa-
per sparen? }r{ocht di.t wel het g eval zLjn; weInu, dan heb
ik Uw geheugen wee? even opgefrist.
Laat dus Uw kinderen a1 hct oude papier dat er i-n-Uw
huis te vlnden i.s, rree rraar...de les of het.clubhuis ne-
rren. Teveel kunncn ze nooit neebrengcn.

GY}TNAESTRADA

te Stuttgart van 264A ju1i,

In de vorÍge Hazenkanp"r hul ik beloofd U het 66n en an-
der over bovengenoend wereLdgebeuren te vertellen. Op
woensdagavond togen lve naar het machtige l{eckar-stadion
om de opening mee te maken. Het feest begon net een
massalc opners van e11e de:lnemer" (l 10.000), hetgeen
een fantastisch gezicht was.
Na de openi:rg door de presicient van de hternationale
Turnbond volgOen demonstaties dcor België, Zweden en
Duitsland. Daar wij van onze zuiderburen gewend zi1n,
dat zLtr a3-tijd enigszJ-ns roramelig werk leveren, ston-
den we perplex dat zij deze keer voor zotn keurigo af-
werking zorgden. Hun stijl van werken zelf kon ons echter
nog steeds niet bekoren. U kunt hun wcrkwijze het bes-
te vergelijken net de on?,e varl ongeveer 20 jaar geleden.
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De ouderen ondei U weten wel wat ik bedoel.
Donderdag begon he$ pas goed; de dcnonstraties werden
gehouden in zes verschlltende hallcn, lÍaarvan er víjf
ti; elkaar lagen, zodat vre Scnakkelijk cven r4an dc cnc
naar dc anclcrc ha1 ovcr konden v'rippen. Enkelc van deze

hal1en honclen cnigc duizcndc tocschouwcrs bc1atten. ldaar
nijn ilenin6 is er in l'tr.:derland nauwelijks. Zotn ha} tc
vindcn, laat staan vijf stuks vlak bij cikaar. vier da-
gen lang hcbben l'íe van rs r';orgens tien tot !s avonds
Íj-cn in dezc hallen rondgcdoold, 3ii sor-ri-rigc cl,emonstra-
tics was het zb vol clat, ïvtJlnccr ncn nict op tijd kvtan,
men totaal niets kon zicn. Aangc'zien brutalen nog stceds
de halvc wereld hcbbcn, hingcn tve (t'vc ïvlrcn net ons

dricön) hct fototoestcl op dc bui}r cn gavon ons uit.
voor f otograaf van óón of a":rdcre krant of tijdschrift,
zodat wc stccds nct onze nclr-s vooraan zatcn op het po-
diur:, lln rrnr.rrtknippcn'tr. ior;-'cns. Soiis zr'.t ci nict iens
ee fil--rpjc in.
Jr, "r, 

ooàt hcbbcn lve daar tlu gezi-cn. Eigcnlijlc vccl tc
vccl. Als ik U, tlat allcnaal zou ltoi:tcll vcrtcllcn, zou ik
op rijn centjc hct hcl.' clr;bbl-ad ';:cl -rol lcu;tn;n krijEen
en dat is toch dc bcdocling nict, r'rent cr noct - vooral
dcze kcer - no,s ruimtc ovcrblijvcn voor iret zcer bclang-
ri j Jrc honkbl.lnicu\/s.
van cc nederlandse afvLarii iging hebben ',,;c 

niet veel ge-
zLcyr. Dic kunncn wc in cigen lani nog; gcl]ocg bewonderen.
Slcchts hct jongens- cn neisjes CIOS (Centraal Instituu.t
voor opleiSing vr.n Sportleiilers(sters)) hc.bbcn we ai.tn-
schouvud. Zíi gaven cerr zccr geslaagdc Ccnonstratic"
Van allc dcmonstra.ties i,vas ongÈve '.r BOdp ritnische nu*
ziek. Uiter*e::cl vuas er va.i1 dit ritnische wel het óón cn

arider dat ons nict kon b;korcn' doch er 14/&ren ook dcmÖn-

stratÍcs, dic in 6ón 'uvoord àf warcn, zoc"Ls bijv, "ul ..
knotsocfcning van ccn Yocgoslavischc 3rocp. ?ersoonlijk
vond ik dit wcl het mooi-stc werk dat ik cr,er hcb gczien.
Hct tocstclturncn cn hct springcn, dat ncn soris z']9, lÏes
gcrvcklig, fcts on nooit tc vergcten! 

"'le 
zaEcn o.a' ccn

l'it =" jóngcnsgroep op de la,ngc mat ltrcrlccn. Deze jongens
on."vcËr iu=s"n dc 10 cn 14 jaer oud, dcr:onstreerdcn
caàr Langcmatwerk v/aar nisschien een ticntal Ncdcrlandse
tbpturners a&n tou koncn, Zc dra.:iden scrics Flick-flack-
saltots; mcerr:alen achter elkaar uitgevocrd. alsof hct
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eeru goed,e tip!

Let wekelijks op onze

7 UITSMIJTERS

die Donderdagsavonds in de dagbladen vermeld staan.

Wellicht is hier iets voor U bij.

LEDEN EN BEGUNSTIGERS

VAN DE "HAZENKAMP",

Fa". PFEIL en ZOIVEN

GROENESTRÀÀT r93 - r95 - 201 NIIMEGEN TELEFOON 25753 - 2312s - 2618t

co-oP
Goudbru!n

het broocl clqt oterle rnqqbt en míet dile!
(Alleen echt indien voorzien van 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

ïeleloon 23453

.4. J{oooe OPTICIEN

E IJ D E

DANSINSTITUUT

làibnlO.
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)

Nijmesen - TeleÍoon 24184

Kleertnukerii

Herentnod,es

VAN WELDERENSTRAAI

TELEFOON 23126
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niets was, Illct àog cven cen schroefsalto tot besl-uit.
Ook clc Yoegoslavische turners gaYen ons langcnat te zíen,
waarbij je sons nauwelijks kon waarnenen wi't ze deden.
Voor cle insj-ders zal ik voor de aardigheid even e€rr se-
rie spro:rgen, die dus a.chter elkaar v'ierden uitgevoerd,
opschrÍjven: Handstandoverslag - salto - salto tot
sChredcsta:rd - raCslag - salto zijrrvaarts - arabier -
salto acht.crwaarts gestrekt net een hele schroef.
Yerder zeqen vFe o.a, tvree Finse jongens v?n 12 en 14
j,r,ar aan het hoogrek vlerken" Ze i:raakten als afsprong
resp, schroefsalto cn dubbele sa1to, zonder dat er ook
i:tear ccn leidcr in de buurt vras" Ïn i{ederland heb ik
no3 ,3een turner kunncn ontdclci<en die een dubbele salto
als afsprong heeft"
Op vrijciagavoncl \nras er keurtutnen, verzorgd door diverse
keurturncrs(sters) uit verschillenrle landen, v/aarvan cen
gedeelte dooz' dc televlsie vrerd uitgezcirden. ïÏat daar
te zien lvas, Ís net gecn pcn tc beschrÍiven. Dat moet U

gezien hcbben,
Zo huppelden rve van de ene ha1 naar dc andere tot ls a-
vonds 1O uur, u/aarna vre doodnoe onzc tent opzochten om

c1e volgende dag rrvcer tijdig prcsent "te wczen'§
Zondagnidclag vr:nc1 in het lleckarstadion de sluiting van
deze clcrde Gynnaestrada plaats. Eerlijk gezegd waren lïe -

blij dat het afgelopen vras, rvant v're hadden nu eigenlijk
vrel wat te veel va.n het goede gezíen.

P. S. Hoekstra

STEFFTE'S TURNNTEI.TIíS"

Groot sukses van Hazenkanp-darnes in Ce

Stc.dcnontmoeting Arnhen - Nijnegen.

Op naandag 3 iuli traden dc Niineegsc danes in het
strijciperÈ tcgen ]run Arnhense collegars. Door het zich
terugtrekken van een tweetal Nijr:ecgse dan:es enige ti.jd
vóór' bovengenoer:de ontmoeting, werd aan de Hazenkarnp
verzocht nog twee danes af te vaardigen. Onze hoofdlei-
der, had irierni; or&" zijn oog laten vaIlen op 6én van
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zijn adspir:"nten, nnl. Hett;y Krer:er (15 i') Geheel on-
voorbereid draaide zij ecn voortreffelijke wedstrijd,
llan dc twlfiti.g oeclnecngtc;'s plaatstc zij zich als zesoe.
Voor rlc votleàigheid zulk::r'uíe ec'rst even de sarnenstel-
ling van het Nijneegse teaei.geven, Dit bestond ui-t vicr
Spaíia- en zes Hazenkanpdan:es. Vlaarult wel blijkt, dat
bij het Nijrneegse dagcsturnen Ce 5ei<le K.ld'G,V.-r/elcnÍ--
gingcn de toon aangeven'
örrui ao rrredstrijd het voigendc: reeds bii het eerste on-
derdcel itbrug ongelijk't bleek dat E1s Jannilk deze avond

hoge ogen ,o., goËi"tl Zij-plaatste zich net 16'4 punten

op-Àii-"*ou, ïuideliik als eerste, gcvolgd coor Hetty
Kierrer rLet 14.8 punten. Ook bj.i de volgendc onderdclen;
ringen en paardsprong kon niemand haar benaderen' Ons

allèr Marijke van StrÍen kvran er nog Ïret diehtst bij'
op fleze bej-iïe n111:tners plaatste zii zich als tvreede, lvaar-
door zij hieraoor ook in cle eindra.irgschikki.ng op de twee-
de ptraats beslag legCe'Gon Bosscrs draaÍde, zoals altijd,
rusti3 doch ccn bcetje ronnelig haar nuutrlcrs, }1et Fredy
Pluir: ging, het deze kecr niet zo'g,oed. Ze eíndi,3c1e cnigs-
zins i.n de achtcrhocde, evenals El-lc}<c Bcyt:on, dic hct
nog niet eens zo slccht decd, a1s men in aannerl<ing
neói:rt dat zii cvcnals Hctty Krcner vollcor:cn onvoOrbcreid
aan clcze vrcdstrijcl declnan,
De cinduitslag "o*'Brog ongcl. Rirraien
1, Els Jannink 16,1 17,4
2, l,{arijke YaÍr StrÍen 13,9 1+,9
3. Ilfcj, Uillensen (r\rr:hen)
4. Gon Bosscrs

r\), J'rLc;1 . Jvcrs(Arnncni
6. Eetty l(rener
15. Fre dy ?luir:
l6,El1eke Ecynon

13.9 13,e

1+.8 13,6
13.5 11.5
12.7 11.3

?aardsPr. ": Tot,
1 6,8 

'O 
,6

15.6 4+,4
n^ ')**. )

15.1 12,8
^^ ot+Lo I

1).8 +2.2
13 ,E 38, B
14,00 38"--

op woensdas 7 ju11 traden de heren aan. Deze striid ken-
rrerkte zicÉ door een zeeT ronnelig karaicter,, r,vaarbii
slechts cen vijftal heren ons rerlclijk turnen lictcn
zíen. Sir.ron Kerstcn was 66n van hen, Hij voerd e zíln
oefeningcn niet gev;e1dig, doch rrij behoorlijk uit' 0n-

--.e aclspirarit Henk Iíel lnlan {1, i . }o.ciie op de selectir-
wedstrijden Írina voor d" qug kwan, faalele nu vol-konen*
liiet dat dit zo crg is, want juíst van dezc nislukkinge*
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leert ncn vee1. We zijn er dan cok van overtui-gd dat
deze kne,ap nog hecl wat in zijn nars hceft cn voor we
een jaar verdcr zijn, ccn hcel stuk opgeklornnen ísr
i:its hij natuurli-jk flink blijft ocfencn.
Henk de Vrics heuft ook wel cens betcr gcturnd. Ztjn
rirrgenocfening dra:.iclc hij prira, doch daarentcgen stonC
wecr cen fal-cn aan Cc brug. Rcic v/as 1ïecr redclijk goccl ,
doch dc paardsprong \rias voolr zijn dcen zcer slccht.
renslottc darr nog Bert den Oudcn. Evcnals cnkele onzer
dancs, moest hij ook bijna onvoorbercicr a.an de r,vedstrijc
declncncn. Bert klv:.:a da.n ook in dc achtcrhoccc terccht,
doch gezicn dezc weini3e voorbercicli-ng heeft hj-j toch
zaker nlet slechi; gcturnd.
Tot slot ook van de hcrcn no..; dc uitsla"g: Tct.
1 " l,Tieuwkerk ( Arnh cn )Rinr; 

cD l3rui; R ck Paard s " 6_g;4
?. Ch.Hissink(Sprrta) 6+.2
3 " De Ha:r.s (ltrntren) 6?.9
{. li/andcrs (DOS) 61.1
5. Sinon Kerstcn 13 .9 15 "9 1,+.6 15.2 59.6

1.1. llenk de Vrles 15,1 1A.Z 12.7 11,E 4g.B
15. Bert den Ouden 12,3 'i0.-- iO.-- 13.2 +j.52alb" Hcnk Veldnan 12"7 1A.7 10. j 10.8 4.+.7

}1ET K"N"G "Y.KÀI,{P TE BEtrKBERGEI,{.

Op zaterdrg 29 ju:--í vertroliken "',8 Hazcnkanpers vanaf het
clubhuis per fiets naar Beckber3en ori cen wcek door te
brengcn in het prachtige recrcaiie-oord van hct Ii,II,G.V"
lda een voorspoedige tocht arrivcordc de groep in dc n&-
niCdag in het kanp, waar a1 + 500 jongens en r:cisjcs van
12 tot 16 jaar uit hei hclc lancl sautcnl;ckoncn 1t/aren,
líadat het kanp qcopend was met hct hijscn ven dc vleg
cn het zingen va;r rct Bondslied, werden de tenten Ín
geree dheid gebracl-c, I)e warnc rleeltijd die volgde ont*
lokte noga.I wat o-!- en a"anner'lringenl Het opgediende cten
vicl bi.-i sonrige :jeísjes niet in dc sni-ak, i,.,rat duidelijk
toonbaa:: vuerd .{e$aalit; dít kwan hclaas die week vakcr
vocr, l,{Ísschie:r is i;en hotel iets voor ju}lie!l !

Dc eero-L;e ayoni rnrcrd doorgcbracht nct het kÍjken naa,r
een iiir.i en hci gebru,ilr van Ce kantinc, wair lcttcrlÍjk
a11es te koop rvas. De zondagÍitorgen was door de kample1-
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ding vrijgehoucleri voor kerkbczoek, lvaarvan door ver-
schillende deelnemers gebruik werd qemaakt. Voor dc he-
Ie week was een programma sarnengesteld, lvaar ar.n eenie-
cler net vcel (sons wcinig) enthousiasne dtelnam. fk dcnk
lan dc wandcltocht naar het r?Vcluws cilandri, wa"arbij nog
al eens .g3nopperd wcrd, dat het zo ver was ! Dc vclks-
spelen, vaa::dighcidsproeven, dcmonstrltie trrr:poline-
springcn cn de gezanenlijkc bustochtcn naar het zlvenbad
in Apcldoorn en .,lrnhen lvcrden net ncer enthousÍasnc bc-
qroct. Dcze laatste tocht bracht nogal rvai onrpsn bij dc
leidÍng, cndat 3 :lcisjcs zich nict hieldcn aan dc ver-
trcktijd dcr busscn, zodat onze feidster, Elly dc Hartog
i{enocdzaakt was in lLrnhen achter tc blijvcn on r:et de
la:tkoners pt;r lijndicnst wcer naar het kenp tc 43"3n,
Hct slapen in '-ci1 tent blcek voor sonnige ncisjcs Èen
pïöbleeil ic zí1n. !e cerstc ne.cht wcrd nict aI te kake
doorgcbracJ:.t, rvat huel bcgr"ijpel-ijk is, naar helals ook
dc rrolgende nachtcn xv.:.rcn ondanks d,iverse vcrnaninecn
\rr.n verschillendo ki.nten, nict bcpaald rustig. Speciaal
di-c ncisjcs dic zich hicraan schuldii,; hcbben qcma:,kt,
,ri} ik cr ïrogner,ls op wijzen, dat ji; in zo tn kanp nict
alf cen berrto rlaar dat er- veel kindcrcn zijn, zclfs in
jc cigcn tent, dic rs ltonds Coodmoc zijn en lvillcn
slapen. ,AL11cn hebben hun nr.chtrust hard nodig on d-
vol,1;endc c1ag. fit te zrin cn hct is beslist nccdzakc.lijk
dat jc hicr rckcning nce houdt!! Het moct zcker nict nodig
zíjn in cen kamp, dat er, onCa"nks dc lvaarschuv,tingcn,
straf corvee wordt uitgcdccl d, Sprekcn v'rc af , dat hct dc
vol-:onCc lcccr bctcr ;rat?
Ondanks dc vcrstoordc nachtrust is hct toch ecn pretti--
ge wcck gcwordcn, dank zij dc mooíc ongcving vari dit
rccrcatieoord cn bovcnal door dc zccr gocdc organisatic
van dc karpleidíng. De gedachte zo vlus mogclijk wccr
thuis tc zijn is zcker de oorzaak gcv'rcest van dc voor-
spocdige thuisreis.

B. Conpe:rj cn.

-1 0-
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LïanclL&l-

I{cbt U opgcnorken, dat bovcn dit, nu drÍc jaar oude, ru-
brickje ni-ct nccr staat I'DancshanCbllr?? Na,tuurlijk - en
gclukkig - is hct dar:cstcan noa in lcvcn, naar scdcrt 1

augustus hebben v/c cr zo,.tlelr" trvce hercnh:rndbal-elftallen
bijSekrcgcn, conplcet i:ict ro.scrvcs cn a1 .
Dat dit zo plotskl:ps nogclijk is gcvrcrdcn, dankcn .vre
cncrzLscl s aan de oi::standil.;irci-c] cirt clc elf h.rcn-ledcn
van dc vcornaligc Vur;ni,_Ín; ,rfc Goffert,r zich met '?De
Ilizcnkampr? .l:cbbcn .1 cassocíc:crc1 , en :.i:d crzj-3cl s een dc rc:-
li-scring van het inicns vcrlengcn vrJl ccn vc:rticntal
ttlTc"zenkzrtPr?-lt',dcn oil :r:last hun Cicr.bare Honkbalsport ook
nog ;i::rdbal tc 6ai"n bcdrijvcn,
'iie ztjn zlzo 2J spclers rÍjk, m&&r 11/c zcudcn cr zo -raa->
30 v;i11en hebben, vandr"ar den ook det vrij U, j ongcnannen
ven olts onvolprezcn rfifazcnkl:;tpt?, dic rccht ven lijf en
leden zijt en de r-anvr}li;c l;eftijd vrn 1f traar hebl,en
bereikt, i,ret krachtige stel::e v"'i11en toeroepen: snelt
tce, neldt U aan, zorgt d:t ge er (ook) Uij kont, bij
die 25 r:ílannen, die ]run spieren will-en stalen, hun geest
rvillen verrijken sn als broeders verecnd de ferme en ge-
zonde hrendbalsport ',vi11en beoefenen. Even een klein brief-
je in de grote bus van perceel Gulr3lstraat 9 (Groesbeck-
seweg-',i{edren) en al die geneugten zu}len Uw deel yrorden!
À1 net aL zi_tten ir/e op dezc wonderwar-le dag in septenber
wel lichtelijk stupide te kijkcn, rvant we weten vandaag de
de dag, precies e en wcel; voor de aanvang der competi-tie,
nóg nict tegcn welke elftallen we dc volgende week slag
zu-llcn moeten leveren. Onze competitieleider weet er wel
de spanning Í.n te houdcn, rlaar goed, we horen dat.stellig
nog wel en i.n ieder geval weten vre welke clubs cr in on-
ze afdelÍng,:n zitten.
Ons beroemde Carnesteam komt in de dÍstricts 1e klasse uit

- I I-



t cg sr,:
o'ACtlef 'r - Devcnterl Í'Bornerbroek - Bornerbroekl §sD,E.S. ee

te Enschede; 'íEscaÍ? te Àrnhern; rrsvrriftí' tc ]\rnhcml
rev.H.V.O, r$ te Ve1pl en rrVicsepere te 1",rcscpe.

ons spiksplinternicurre 1e team hercn komt evencens in de

listrcits 1e klasse uÍt tegen: 'uActief uetc Deventcrl
,,D.E,S, " à3 Enschedc; "Hercu1es" te Hengelol o'Olympia"

te Hcngclo; "quick" te Oldenzaal; '|?SvJifttt tc- Arnhent cn
{?Udi* ïe Àrnher:r en ons vee}belovendc 2e herenteam komt

in de (enigc) afdeli-ngsklasse uit tegen; trDynamo'? I en

II te Arnhen; 'rsparta'r te Dicren; 'tl,jlicros" rI te i\rnhern;
Sparta tc Nijnicgen; 'fThor II't en Udi IÏI'ir tc -lirnhcm cn

tànsl-ott<, te6cn "1,fÍ.\''I .V.'?II te Y/intcrswijk'

llet inr:iddels gevori::íe afdelingshestuur. r'ta.r,rval d ecl
uitreaken:

l,[evr, Jo Petcrs- van Haalen, Lcidster Dar'rcsefdcling
lttej. Fanny van Raay, Penningreecstcrcsse Dl"r:esefdeling
dc hcer 'Jil1y van \iIees, Yoorzítter ilerenafdeling
dc heer Jan Prontrc, Penni-ngneester Hercnafdelin6
dc hcer Frans v:in \',rees, 2c pcnningmÓestcr idcn
dc heer Jo Vcz'wey, 2e secrctaris iJctn,

hceft na riip bcraad bcsloten dc aanvoerdcrs voor de

rcÀpccti"ooii3k". elftallen niËt te döen kiczcn door dc

=pul*r=, rioch aclf aan te wijzen. Voor hct dancstcan
vrcrcl als zodanj-g aengclvczcn TIitlY /rRfS; voor het 1c hc-
rcntcan JAN yÀN HETEREN cn voor hct 2c hcrcntcam ROB

VÀlí R:\11Y.

Voor wat hct danestean betreft zij nog vermeld, dat wc

a1s nieuwe leden (net gciuich) nochton bcgrocten de darnes

EI,S JrilrlNINK, JEANNtr REI{I{ERDE tr}ï ÏIIL],Y \GE}TENDliÀi.
ï/j.i hopen dat ql-le nieuwelingen hct bij ons prcttLg zul-
fcn viàOen cn ïffi-zij stecds nct plezier voor rtDe He-

zenkanp'e zu]..l.en uitkor,reil-l'.[eT spanning zicn wc dle ecr-
ste wcdstríjden tegemoet !

Latcn wc tenslotte nog effies, maar da:r wà1 r:'ret de rÍees-

í., t *Orrrtn. stellen daT we niromer zullen juichcn bij ' en

geen enkcle vrl":-rde zullen hechten aan eerl gewonnen wed-

Ëtri3O, als die winst is behaald ten koste van de gocde

onderlinge versta:rdhouding, liÏe spelen ín dc allereerste
plaats voor ons Plezier.

-12-
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Het is goed dít inmer te bedenken, doch nu vooral , ïIlt 1,'ue

de zekerheid hebben dat het winnen van wedstrijden it de
1e kl.asse Districts stellÍg niet tol de gewovnte zal be-
horerr, zoals spocia:r.} de danes zu.]lrs in de laatste jaren
gewend Yletren,
Een pracht gelegenhei-d overigens or:i nu te zien wat het
noreel van die drie teams weard is,
Iiiertoe kan ook neewerl<en onder andcre onze vrekelijks op
DOIíDERDSG vastgestclde clubavond, 0p die Donderdagavonden
kunnen de gcspcelde wedstriiden no3 eens onder dc loupe
lvorCen genomen, richtlijnen rvorden gegeven voor de voI-
gcnde wedstrijden, de opstelling eventueel nog e€ns wor-
den doorgcnorlen, onverl:.oopt voorgekonen irrcidenten wor-
den uitgepraet enz. enz. Valt cr nj-ets over de handbal-
sport te kletsen, den kunnen we altijd nog gczellig een
kaartje leggen of een balletje stoton. Kortor:, het is
ccn fijne gelegenhcj-d tot het vcrstcvigcn van de onder-
linge band.
DONDERDÀGAVOND - ]ÍAZtrN&'"iviPÀV0iiiD! ! ! !

Voorlopig zullen de dc;res helaas niet langer dan tot 9
uur kumen blijven or:dat de heer F.'- Hoekstra j:: de sport-
zaal aan de Flazenkanpseweg op hen àit te v'rachten voor de
training, Over training gesprokcn, gedurende de naand
september zal i-edere zaterdagniddag klokke Crie uur op
het tercein aan de DriehuizcrwegfiIeycndaal rvorclcn ge-
oefend onder dc zeer deskundige lciding van de aa,nvoer-
der van ons '1e herenteara, JÀj'i 1iÀII HEIIEREIï,
lïe rvensen a1le speelstors en spelers van ganser harte
veel succes etl prettiE sPeI toe! !

frej o.
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Hoï,i.La-L
Het eerste kamPioen ! ! I

En deze drie woorden schuÍlt da,tgcnc, lvat-vrie Sedroo:nd,

,fàftrristurO, gehoopt, maar tot vöàr zatetdag 26 augustus

nooit geloofd zouden hebben.
]{ahetgeheleseizoena].sccuwigetv,reedeindeschaduv,l
van koploper HCAtr-T te hebben gelcefd, r;erÖen we

kampioen op een wijze, die wii cn mct ons cen Srote scha-

," llrpporters niet licht zu1:-.en vc:'gcten'

HetgeheleseizocnbehaaldendcBussunmersovcrwinnirtgcn
die óecr ind?uk maakten dal1 de ofizei zo brachten zLtr

maar licfst vijfmaal een ro-Ï'1111 zegc op hun naalng vrij
naar 6én:naa1 , tegcn,.. -HCA\{.
I,,iaar hierover straks meer.
\fij begonnen de tvreede helft van dc cornpetitlc rnct krap-
ne overwinninsen op Pacifico thuis (+-3) en DOs í1 u-
;;-;Ài- (a-tl,"v,,edsirijden die pas in de laatste slas-
beurt ten gunste van ons v;erdctr beslist'
Hierna voflae de thuisv,tedstrijd tcgen hct tnrniddels ge*

àegradceraé uuc (Àmsterrlam). Een mat duc1, waarj.n wij
de Amsterdammers die in dc derdc inni:rgs recds tcgen cen

5-0 achtersta.nd aankeken, met een 16-3 nedcrlaag klOptcn.
í*"g* na d,eze v,redstriid vernamen rre dc heuglijke tiidÍng'
datkoploperHCAV.IvrurhetUtrechtseDOSeenS-2ncderlaag
had te slÍkken iekregen, vraarcloor vrij op gelijke voet met

de Bussr:mmers kwamen.
Dev.reugdeduurdeechtermaarlvelEetcldeenv;eekilllÍonk*
balni.,uws', melÀÀe met naurvelijks verborgen vreugde: "HCA!'I,

,rorig" week in 2D Yerrassend verslagen door DOS' troont
nu weer alIeen aan de leiding ondat ook naaste concurrent
DE Hazenkr*p ""r. *isstap *aoÉte' De nijmegen&ren verloren
van het Ti1burgse Blue iions mct B-3i' Ja, een wedstrijd
om gauvlr te vergeten"
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Hazenk.ampers!

[Iw adres voor
Verpakte Geneesmiddelen

Verband
Toiletartikelen

Eau de Cologne
Parfumeriën

Borstelwerk

Verfwaren

DROGISÏERIJ

W. Rrinkhuis
DE DROGIST VAN NIJMEGEN WEST

Voorstadslaan 250
t/o Tuinbouwschool

Telef.oon 21769

U belt, wij bezorgen !

Voor het

inrichten van Uw

woning

slaagt U beslist

biJ

§,-»h iLànze,,.
ZIEKERSTRAAÏ 6.8

NUMEGEN

TELEFOON 26073

Meubelen

Vl oerbedekki ng en

GordijnstoÍlen

Matrassen

Dekens

etc.

Kent U reeds

onze

cred i et-servi ce?

Ook voor Llw Gezins- en

Bromft ets W.A.-verzekering

Assuranfielcantoor

S. f,. &n fr(,*ol*s
Schependomlaan 3

Nilmegen

Telefoon 08800 - 24600

@ulo'"o*o

,e:.s::..:3)r,



. E-d=s:E-a- geysers voor alle gassoorten

. ASW kranen voor sanitaire installaties

APPARATENFABR,IEK
(AUTOMATTC SCREW WORKS) N.V.
NtJfftEGEN - POSÍBUs 43 . rEl. O8EOO-2ór4t

Verwarmings-

en

LoodgietersbedriiÍ

Motorhand"e[

,>G.rard Tryoag.l.,

dealer van

N.S.U.

NORTON
MÀTCHLESS

TRIUMPH
ISO

HONDA

Voorstadslaan 214

Telef.oon 31220

FIRMA .4. írctutig

JACOB CANISSTRAAT 49

NIJMEGEN

TELEFOON 20384



Dc volgcndc wcdstbrijd, uit tcgen stadgenoot Baseball Pals
Ïla.s erde parade der reservcsir" Aan bcj-de zijden i,varen enige
spelers net vakantie , o.a. BBP-\.rycrper Frans Bosch. De
Pals bodcn in dit lustig slagfestiin krani:; tegensiand,
doch konden nict verhind,eren, dat wij met 15-9 zegelicr:

Na dc uitivcdstrijd tcr;cn hct rccds :cdc.;raduerdc Utrecht-
sc Hollr.nd, dic wij t:ouiz:arl :ct 1)-l worncn - in dc zcsde
innin;s wa.s Cc stancl nog 6-6 kvram dè,,vcdstrijd van net .

seizoen, onze laatste kans op het afdclingskarnpioenscira,p,
thuis tegen HCA\ï. HCA1T had aLan 6ón puntjc voldoenclc or,

\,ïi j citcrcn lved cron i'}Ionkbalnicur,ïsr? : 'rZa.t crd agmiC clag

à.sr (19 auEustus) te lirjnegen Ce grote wedstrijd iussen
Ieider lICAli en Dc Hazcnka"rp. \ii-nt TICAY/ of spclcn dc Bus-
sumers ,.;elijk,. dan zLJn zLJ kampisgi,r.lr riiat nict in "]{onkbal-
nieuvrsi? stond vcrmeld, .;ebeurde:1{lzenkenp \lion: !l I I!
Bedoclclc zeterdag vocrcien vier t?Bussun rs Bf ocir!-tourÍng-
cars een runoerige schare vall een dikkc 15a m& toeters,
bellen cn spandoeken voorzicne 1{CÀi:/-supporters naar ons
ve1d. Spandoeken met rtiCA\T-kanpioenrr kondcn niet vcrhin-
deren dat wij in de vierde sla,;beurt een 1-0 vocrsprong
veroverden, door te profi-teren van tlvee veldfouten in de
H0Aill-verdedigin.t- de twee enige f outcn, die llCA',T in de-
ze sportÍeve en qua vcrdedi-6ing op hoo3 peil staande
wedsirij c maaktc. i{et 3ebeu:"oe allemaal zoals ,qcze'.d in
de vÍerde innings, tocn Jan Hend:"ilcsen ecn bal richting
derdc l:onk sloeg, vvaar deze slecht ver',r,erkt urcrd, Jan be-
rciktc vcilig het eerste honk cn voordat dc vol;cnc1c
slagr,ran Francois va"n |Ial aan.l'Íerper Hoffr:ran vicr-wijd
had ontfutscld, was Jan rccds via t",ffee n:agnifiel<c s1i-
din,,s op het derde honlc aangekomen, Gerard Francissen
pl:-atstc op dat nomcnt ;: -n j-nf ield-hit, di; nor;-ta:l de
dcrde nu1 had moctcn betekencn. lioffnan aarzclde echter
even net aan te t{,ooicn na:r zijn cerste honk-man. Jan
'endriksen profitcerde hiervan qrctÍ3 en i3lecd over de

thuisplaat (t-O); Gerard bcreikie vci-Ii,3 het ecrste
honk.
Het Bussurasc publ iek blccf echter, zijn spelers luid aan-
moedigen en daar was dan ook a1le reden voor. Dc i{azen-
karnp-verdediging lcroop n.1"' in de zcvcndc innings door
het oog vai'r. een nlald toen HCAÏ'I drie honkcn bezctte cn
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Lutcyn-HCA1'f rs beste slagman- in hot slagperk verscheen,
Gerard hield echter temiddcn van de Bussumse orkaan het
hoofd kocl, Lutcyn }<recg 3-s1ag cn verhuisde nac.r dc
spelersbank. In de laatste slagbeurt verscheen er nog
eel1 Bussuxler op dc honken, nadat reeds een man uit was,
Een meesterlijke vangbal van Bep castcleijn zorgde voor
de tweede nu1 en dczelfde speler zorgde ock nog voor de

derde, door de gevaëgen bel beheerst naar het eerste honk
te spelen, waardoo:r de sncl gestarte HCÀll-1oper werd uit-
;remealet- \Ti.i wonnen dit spannend en sportief duel net 1-0'
f ö;;rt"ï""i-ïà"""à Fràncissen 12x1'sl,as' rox4-wiid,

t honkslag tcgen;
Rob Hoffman 15x3-s1ag, 3x4-wijd,
0 honkslagen tegen

HCAïI maakte in deze wcdstriid twee fouten; ïllii maakten
er zes.

Zo kwanen wij dus weer op gelijke voet roet HCA1,'I; door de
prachtige prestatie der onzen zoa een 15e, een beslissings-
'wedstrijd noodzakclijk worden, Een prachtiSe prestatie,
daan'nee zal iedereen die deze wedstríjd gezien heeft,
hct ecns ziin.
rn het redaótionele g!edeelte van het "Honkbalnieuvrs" heet
het echter: "HCAi:F beleefde i-n Nijnegen opnieuw een te-
leurstelling door raet 1-0 van De Hazenkamp te verliezen;
waercoor ecn beslissingswedstrijd noodzakelÍjk Ís gewor-
denie. Gelukkig komt op de leatste pagina van hetzerfde-.
numnsr een versla8 voor met welks objeciieve inhoud bei-
de ploegen zídh zeker kunnen verenigen.
De competitieleid ey aarzelde geen ogenblÍJr net het vast-
stellen verr een beslissingswedstrijri nct a1s inzet het
katipiocnschap van rlc 2e klasse D. HielvooT.rwee§ hijzals
Irneutraalee terrein aa,n het sEC-terrein te soest' Neu-
traal plaats ik hier opzettelijk tussen aanhalingste-
kens, órodat Soest blijkeris de nieuwste lO{}{B-begrippen
midden'tussen Bussum en Nijmegen schiint te liggen'
ïiat dan ook j:r de lijn der verwachtingen 1cg, gebeurde'
Op zaterdag 26 r;un nóg grotere schere toeterende, bel-
lànde bespàndoekte HCAXï-mcnigte en enkele 1[ijmcgenaren.
Àan spanrring *e*= geen gcbrek. Na tvuce puntloze ilní-ngs
ketsten achtcreenvólgen! een tweehonkslàg (Frans Vogef)
en twee honksla6eo (i* Hendriksen en leo Veldhoen) van

dc schaars wordénd e - Hazeri<amp slaghouten met als re-
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sulteat een 2-d voorsprong.-_fn dc zesde inni:rgs li.epenwii zelfs uit tot 3-0. ],eo Veldhoenr door een veLdfout
gp de honken gekomen, stal razenrrsnel het tweede honk,Fra,cois brecht hem door een fraaie stootsla,g op het
derde honk. Gerard liet er geen gres over grocien enpJ-aatste een hontslag waardoor l,éo over de thuisplaats
§on snellen (l-O)
De strijd leek bestis.b, maar T{CAïf gaf het niet op. Inde achtste ínnings kwanen tvree BusÀunrners door verdfou-ten van ons op de honken. ïierper Hoffman, die tot opdat noment aan s1a3 nog niet veel had laien zien, piaet-ste een formÍdabele driehonkslari, lilaarop beide 1opàrs
de thuisplaat kondcn passercn. \Jà.ren de Bussunse aanmoe-diginqen in deze voor hen hoop;,evcnde oecnblikken oor_
vc::doycnd gewecst, in oe volgende fase íen de strijdbarstte de hel eerst goec 1os. Een infieldhit van ruteynbracht Hoffnan n.1. thuis jretqeen j-3 betekencle,
Nog twee avr zou het duren cer in dcze stand verancrering
kwar:. rn deze vcr'lenging r,vrerin Gerard vcrce digcnd uÍt-stekend volhield, qroeide het spel van achtervanger JanHendrikscn tot ecnz:nc hoorltc; Àrj dook overal oi waar
gcvaDr dreigde, veegde door snoeiharde aangooien near
tv'reedc honkman Bcp verschiilcnde }icití-ers va"n het tr,vee-
de honk.
llij won tenslotte ook du vredstrijd door in dc 15c in_
nings een tyreehonkslag los te laten, rvaardoor Bep dc
sta^nd op 4-3 kon bren;en. Zo ky,tt.n de beslissin; na 1Dinnings, na drie uur en drie kr,vartier honkbar, Juist optii d , vuant scheidsrechter schotel hqd and ers d e ,,vedstrij d
moeten staken v/egens duÍsternis.
Onnodig te zeggen, dat wij dolgelukki5 waren met deze
zwaarbevochte overr,vinning" De ccrste felicitatic kwan:
van de sportj-eve H0AY,i-ploeg, vrs,erna noi velc anderc volq_den, o.s,. van de heer Krol ne,mens het Éoofdbestuur, ,r"r-
de heer lia.rtog namens dc KNHB, van de heer v.d.schouvi
namo-ns HCAII. vermoeid maar zingend werd de terugtocht
aanvaard, na hct kampioenschap uiteraard nog cven op
zwak-alcoholische wi-jze te hebben gevicrd.
\ïerpresultaten: Rob Hoffman (HCA\ï) 29 - +_T

Fouten:
GeraÉd Francissen 15 - 8-6
Hazenkanp I
HCAIV 7
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Na het feestgedrrris stond zoadag 3 september alweer de
eerste promotiewedstrijd voor de deir, tegen Quick (Àm-
sterdam), kampioen 2e klasse, welke strijd wij met 4-1
wonnen. De basis qoor deze zegc werd gelegd door Fran-
cois van Ha1 wiens stootslag de Amsterdamse verdcdiging
volkomen uit elkaar rukte, waardoor Jan en Leo konden
scoren. Reeds eerdcr had Francois door een stootslag
Bep in staat gesteld te scoren. In de laatste slag-
beurt was het geluk met ons, toen Bep na 4-i,viid en tv,ree
doorgeschoten ba1len vooï de 4-1 eindstand zor4d,e.

Er staat or.s nu nog 6én prornotiewedstrijd tc wachten,
n.1. tegen Rooswijk (beverwijk) no. 4 van de overgango-
klasse B. Als dit n'rr,mmer verschiint ztl daze strijd a1 .

gestreden zijn. (En ttoe." !l!ll Na een spanrrcndc cn zeer
sportievc ontmoeting pronoveerdei' ons eerste honkbeftcam
door een 1-0 overrqíinning., ]-IULDEI l:IRED. )

Genoeg over het cerste. Ook het tleedc pt'omovecrde;n.1.
naar de nieu in te stell-cn landel,ijki; derde klassc
iíIIH3" Dít is te danken arn ecn keuz'ige ttveede plaats
achtcr kampi-oen Robur ct Veioctas (Apcldoorn) dat de
s''urij d zal moeten aanbinocn ret degredatiekandidaat Basc-
bail Pals uit dc 2e klassc D en het Tilbur"gsc OS0S, lrarr
paocn va:: dc dcrde klassc afdeling Noord-Braba"nt,
Y[ij zu.l-Len.rolijcnd jaar een z',t\Í?ar seizoen krijgen door-
dat in de landelijke derde klasse dive:'se uit de 2e
klasse gedegradcerde vercnigi-ngen zullen uÍtkonen, Als
we echter vaker dan dit jaar in de gelcgenheid zLin om

compleet aan de wedstrijdcn deel te ]tetnen, zal rt
wa,a,rachtig wel gaan.
Daar de 4o klasse competiti-e op hct noraeni dat rvij dit
schrijven nog ni-et gehe;l is afgelopen zullen de resul-
taten van ons derde eerst in hct volgcndc nummer be-
kend wordcn gcmaakt.

KADÏ.
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Voor

ercl-ugieue

ào*nr/uLeàing

en

is één begrip

KOMT KIJKEN?

KONINGSTRAAT 35
(hoek Ziekerstraat)

DAALSEWEG 95

ARTIKELEN VOOR SCHOOI EN KANïOOR

BOEKHANDEL

LEESBIBLIOTHEEK ,,b* i3í*[,"
v. WELDERENSTRAAT ó5

TELEFOON 2A640POCKET-boeken

IOY
GROLSCH BIER
TONIC

Fa.

Handel in Binnen- en

Buitenlands gedistilleerd

A(,,.Aru^4zen*Z^ BURGHÀRD v.d. BERGHSTRÀÀT 59

TELEFOOI{ 24980 NITMEGEN
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DOE MEE
aan deze aantrekkelijke jeugdspaarregeling

Spaarbankrente 3Íl\
Rijkspremie l Oo/s

lnlichtingen bil alle kantoren van

»De Spa,urbo;r,ls oan ' LBËU)
te Niimegen

HooÍdkantoor: Mariënburg 67

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

.t^-..^^.^t,agenpa,n4pers.

Uw Bloemist

Fa. D. Y. INGEN e

MOLENWEG 5

TELEFOON 21435

NIJMEGEN

JEUGDSPAARWET
1958

bliift

Zo

Gero- Zilvium en Zilmeta
Leerdam-kri stal

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 jaar in de

./U ri ^"e ? 
s e'k u n, t /ro rà n A

Wed. J. A. Mulder

van BROECKHUYSENSTR. 48 t/o Postkantoor
TELEFOON 24764



HAZENKA},{? FÀ-&IÏITEBER]CITTEN.

§inds ons laatstc nummer van vó6r de vacantíe zíjn er 1n
onze tïaze,nkampfamilie wc.r enkcle zeer heuglijke ge-
beurtenissen gcvreest, die we - hoc'ile1 ze al weer een
tijdje geleden zÍjn - toch nog gro,ag volledigheidshalve
rvillen veïmeldenr
Om te begínnen met de jonge haasjesa
geboren zi.jn ROl'trAl,D, zoon van d<; hcer en mevrouw Vonk-
1{racht

en
llNDA, dochter \ran de heer en merrouïy Kuipers-van Eenen-
]laAm.
En dam rïas er tussen deze turee geboorten in het huwelijk
van de i:t onze honkbalkring zeer popul_aire en ik rnag we1
zGëgen: beroendc catcher JAII ]{EI{DBII(SEN net ïElE Y'IESIRïK

$Ie hopen dat RonaLd en linda net zoveeL vreugde in hun
leven nogen hebben, a1s vraarr,ree hun ouders, die we nog
hartelijk gelukrvenscn, nafircns do gchele Hazenkar,rp, van
de geboorte yan hun kinderen lcennisgayen.

En v,iat Jan en Iete betreft, wel, die tuee leven llraar-
schijnlijk nog in een soort fec3troes, Reken rnaar uit:
getrouwd plus ka":rpioenschap plus pronotie plus a1s klap
op de vïrurpijl: aan de ftrj:rstraat 3 een eigen huiso waa^:r
ze hclemaal alleen met zijn tweeön hun Hazenkanpnest
€jaen bouwen, !ïe hebben zo het idee dat dít nomenteel het
gelukkÍgste eestelre van de hele Hazenkanpfamille is,
En dat gunncn we hun van harte, aI was het alleen al
macr oïïI de grote sporti.viteit, uraarnee Jan ÍIendriksen
op de honkbalvelden de naam van de Ha.zenkar:rp hoog houdt.

H, Hoekstra.

Toto-adressen:
Y{anco - Ziekerstraat, B. Thomas* I\rleentstraat 23.

;79*



SÏGÀHEÏ{MAGÀZÏJI{EN:

Kersten, Ziekerstraat 57 i
Sprangers, Hazenl<ampseweg
ler, hirrs Bernhardstraat,

v,Offeren, i'íolfkuilseweg 155;
hoek Dobbelmanweg; SchÍ:ede-
hoek Sort Kijk jn de Potstr.

Roosendaal, 26 ar:g. t 61

E. de Brulrn.
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Ï'JIE HEEST ER FOTOTS \TA}í ONZE ISRÀEIÏTÏSCHE GASTEN ????

H.de Brr.lYn
Maskt 74
Roosendaal N.B.

Yerenigi-ng Hazenka:lp Ni-jnegen.

Beste SPortvrienden,

DaariknÍetöverpersoo}llrjkbadressenbeschikbenik
zà vrij oa t:le in rràt algeraeen tot de sportverenigi.::g
Hazcnka.np te richten,
lijderts àe afgelopen 4-daagse zijn er door diverse men§e:,

ioïors i:: ju1Íie ótuthuis genaaJct van de ïsraelitische
militairen. l,[ij is beloofd dat deze fofdts ne toegestuurd
zouden worden, ïi,aarna het verschuldigde bedrag door mij
zou worden overgemaakt (diverse leden hebben mijn adres
opgeschreven), àaar. tot nijn grote spait en ook vsrt v€Í=
scrritrenae Ïsraelitische n:eisjes heb 1k nog niets ont-
vangen, Daar ik reeds enkele brieven varr deze meisjes
heb ontvangen net de vraa,g waar deze fotors bliiven ben

ikzovrijdezebrlefteschrijven'enjullie.terrragen
near de fotots.Naar ik meen zíj:n et ook fotors Semaakt
door niet-leden van jullie verenigilg, naar het zal tr&- '
tuurliik wel erg moeilijk zijn on ook dcze fotors te
pakken te krijgén hoewel het crg leuk zou zijn on ook

deze te kunnen oPsturen.
Misschienzi-:jneralfotot§naarÏsraelgestuurd'nea,r
de Israeli waarmce ÍJc gcregel-d jJr contact ben, hebben
nog n:iets ontvangen en ik hoop dan ook, dat ik zo spoe-
dil mogeliik wat van iul.J.ie neg horen, zodat Lk zc san

treà tan geven aLs ik bi:nnenkort rveer i-n Ïsrael ben'
Eopcnder-dat iullie aar. nijn verzoek kr'u:t voldoen'
teken ÍJr' pet rriendelijke sportgroeten,






