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GELUKKÏG N]EUl]JJAARJ

Dat u.rensen ui j a1le Hazenkampers toe bi j het begin van het
nieuue jaar.
Dat u.rensen uij ock rrDe Hazenkamprr toe bij het begÍn van
de tueede hal-ve eeuuJ van haar bestaano

19?B lJordt voor ons al]en een heel belangrijk jaaro Een jaar
uaarin uij samen feest vieren ter afsluiting van E0 jaar
roemrijke historie; maar ook een jadr uaarin urij samen opti-
mistisch en enthousiast op ueg gaan in de trrleede halve eeuur
van het bestaan van onze Hazenkamp.

bestuur



[vlogen de beste uJens€n U en onze vereniging in 1978
verg eze1len.

Namens het Hoofdbestuur,

Han Franken,

voorzitter.

sArïENSTELLT!§ Ho0FpEE§TUUE

wlet ingang van januari 1978 is het hoofdbestuur
als volgt samengesteld:

Han Franken, voorzitter
Simon KersLen, sekretaris/penningmeester

Jan Eijgenhuizen, afgevaardigde gymnastiek

Paul Lecluse, afgevaardigde badminton

Karel Dingelhoff, afgevaardigde honkbal

Gerard Francissen, afgevaardigde voetbal

Eef lJinkenj.us en Jan van de Vegte, respo afgevaardigde
van de sektie gymnastiek en van de sektie honkbal,
zeggen tuij hierbij dank voor de ulijze Lraarop zij hun
afdeling in het hoofdbestuur hebben vertegenr.loordigd.



JUB]LEUtVl

Het 50-jarig jubileum

u,rordt een l_uisterrijk feest,
met sportieve en feestelijke
hoogtepunten.

In de febrr-.rari-uitgave van
Itde Hazenkampertt kunt U

hierover aLl_es Lezen.

UITNODIGÏNG OPEN HUIS

lJe hebben een klubhuisj
fen lang gekoesterde uens is thans gerealiseerd.
Dat danken uJe .aan het noeste uenk van een aantal enthou-
siaste Hazenkampers (voornamel-ijk uit de honkbalafdeling,
die hun vrije tijd opofferden' aan de bouu: van ons Hazenkamp-
hui s.
Hier past een groot kompriment aan aLre ,bouuJersrr voor hun
inspanning, toerL:ijding en doorzettingsvermogen, maal ook
vooral vcor het resultaat dat zij hebben afgeleverd.
Namens arre Hazenkampers hulde aan deze mensen en heer veel
dank j
0p donderdag 2 februari a.s. trlillen r.r;ij ons nieuu.re klubhuisrrinui jdentr.
Daarvoor nodigen uij ALLE Hazenkampers (met i.ntroducórs) uit
om rs-avonds tussen I en rl uur een kijkje te komer: nemen
en samen het glas te heffen op de totstandkoming van ons
klubhuis.

GYMNASTIEK
BADMINTON

HONKBAL



Modebrillen
Wij hebben voor U een exklusief samengestelde kollektie modebrillen, o.a.:
Si I h ouette, Di or, R odenstock, enz.

Ook voor Uw kinderen hebben wij stoeisterke brillen in vele leuke modellen en kleuren.
Wij geven U graag deskundig advies over Varilux, onbreekbare, oÍ verkleurende glazen.
Tevens zijn wij gespecialiseerd in het aanpassen van contactlenzen.
GRATIS OOGMETING

Trouwreportages : apart en eigentijds
Kom eens langs en bekijk onze aparte reportages en exklusief afgewerkte fotoalbums.

FÏITO

Gratis: Uw leukste trouwfoto als poster!

Willemsweg 37 Nijmegen
teleÍoon 55 34 53

Een sportman of -vrouw met een bril is op
de sportvelden een normaal verschijnsel.
Waarom ook niet ... Ook op het sportveld
moet je zonder inspanning alles goed kun-
nen overzien. En dat je er ook nog flatteus
kunt uitzien wil hoose optiek U graag to-
nen !

Komt U eens vrijblijvend bij ons binnen
wippen of maak een afspraak.

Billenmod e, Contactlenzen en Elastische kousen

MOLENWEG 36 NIJMEGEN _ TEL. 080.770503



0p de oprichtingsdag van onze vereniginq (Z feUruari 1928)
maken rrrij er een gezellige avond van. Een feestelijk voor-
proefje van ons jubileuml
Tot ziens op 2 februaril

Han Franken.

N.B. Het nieuuie klubhuis is gelegen op het nieuu.re
Sportpark Uinkelsteeg, ingang 0ostkanaaldijk.

Sekretariaat

Gironummer

P. Lecluse, Pater Brugmanstraat 9,
LeI,22.56.09
1457011 t.n.v. Penningmeestex De

Hazenkamp, sektie Badminton, Nijmegen

PLannen voor het. volqende seizoen 1978-1979

1. Het nieuuie jaar is nog maar naur.lelijks begonnen, of
de plannen voor het komende seizoen staan u;eer op
stapel.
0m maar eens de gemeenplaats te gebruiken: rrregeren is
vooruj-tzj.enrr, nietuaar?
Het sektiebestuur is tijdens de jongste speelavond
van diverse zijden de vraag gesteld of ue het volgende
seizoen kompetitie kunnen spelen.
Natuurlijk staan ue open voor opmerkingen en/of
kritiek, ook r.r;at betreft kompetitie; elck r.rat rrrils is
immers ons devieó. 0m deze uens te reali-seren zijn
echter 2 dingen nodigi
a. uJe moeten ueten uie er kompetitie rrrillen spelen,
b. het bestuur moet dan uorden uitgebreid met L à z

[tBIl o





0verigens is er een bestuurslidrDiny van Gorkum, dat
met haar u,rerkzaamheden uir stoplen. voor haar moet na-tuurlijk iemand anders komen.
Denkt U hier eens over na; uj.j komen er nog zeker op
terug.

2. In het voorjaar van r-9zg zar aan ar-r-e badmintonlecen
een insehrijfformulier rgzB-rg7g toegezonden uJCrden.
U zult hierin de vraag aantreffen:

oo Llilt U ue1 of geen kompetitie spelen?
b. Bent U, Ios hiervan, bereid om hiervan de uitvoering

te realiseren?.
Ook r.,iat betreft bovenstaande geven uij U nu reeds de
geleqenheid om hierover na te denken.

P. Lecluse

Sekretariaat : Poemastraat 5
Gironummer 3 2005900 t.o.v. penningmeester Honk/

Softbalvereniging trDe Hazenkamptl

Nocmaals: de Softbal-afdel-ino i
De vorige maand uas ik enigszins voorbarig onze softba1-
dames aan rt veruielkomen in onze vereniging, ulaarbij ik
echter over het hoofd zag dat deze dames pas per 1 jan..
j.1. a1s lid van onze vereniging zijn inqeschreven en
sinds die datum ons klubblad De Hazenkamper ontvangen.



vanGampenBouwbvr 
bouwàrtlkelèn
iizerwaren
§ereedschappen

Advies-en verkoopcentrum voor bouwen,

onderhouden en vernieuwen van huis en tuin

VISSCHER SPORï B,V,
v. h. HELLAS SPORI

+

voor al uw sportartikelen,
ook de originele
HAZENKAMP turnpakjes
en EMBLEMEN.

+
/ --"-

BTNNENHoF 14 - TELEFoow ssoaoz,/ "0R00ïSïA|"

Dr. de BlécouÉstraat 49
Nijmegen
tel.nr.: 080 - 77 39 39*

Filiaal: Touwslagersbaan 20
Wijchen
Te!.08894-2546

/------
t/V,NKEtCENTRUM
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Zij hebben mijn goedbedoeLde uloorden aan hun adres niet
kunnen lezen en daarom heet ik hen (nogmaals) u:e1kom in
onze vereniging en spreek de hoop uit dat zij zich spoedig
bij ons thuis zullen voelen.
De zaal-training is inmiddels begonnen om vooral straks
in de Rayon-kompetitie een redel-ijk fiquur te sIaan.
Veel sukses j

Kledinq

Vorj.ge maand informeerde ik U over onze nieuue uniformen
die met ingang van seizoen 1978 door a1le teams, met ui.t
zondering van de veteranen, verplicht uorden gesteld.
Als het nog niet gebeurd is, uilt U dan zo spoedig moge-
lijk Uu lengte-maat of de maat van Uu huidige pak (sma11,
medium of large) aan onze materiaalkommissaris, Han Cast,e-
1eijn, Leeuustraat 33, teI. 55.84.55 doorgeven?
De bestelling moet n.I. in februari de deur uit.
Jeuqdkommissie

Na de jongste ledenvergadering is onze jeugdkommissie aIs
volgt samengesteld:
P. van Rossum, E. Seijnder, Th. Abels en H. lJinters.
Uit een oogpunt van koördinatie met het bestuur is onze
sekretaresse, mevr. Iete Hendriksen, aan de jeugdkommissj_e
torgevoegd.

Baseball--school-

fvenals vorig jaar heeft ons juniorlid Jaap Bogaards, die
ook in het eerste team menigmaal van zj.ch deed spreken,
de vererende uitnodiginq ontvangen om de zg. baseball-
school (een tr,.ieemaandelijkse honkbalkursus voor jonge veer-
beLovende spelers) te gaan volgen.
vorig jaar miste Jaap op een haar na Jong 0ranje en daarmede
een Europees toernooi in Italië. uij hopen van harte dat het
dit jaar r.lel- zal lukken en urensen hem als bestuur daarbi.j
alle sukses toe.



Het veteranenteam in ci ifers
Het l-eek mj-j rrrel aardig na de tuee jaar dat ons veteranen-
team nu bestaat deprestati-es van dit negental_ zr.r;art op uit
te zetten. Af is dit t,eam geen prestatieteam, honl<baI is een
statistieksport en ik maak mij dan ook uijs dat de betrokkenen
maar mj-sschien ook anderen ulel_ eens de slagprestaties in
ci jf ers uil-l-en zien uitgedrukt.
Dit overzicht komt op de volgende bladzijde. (tussen haakjes
de rangorde van 1976)

Hier nog enkel-e gegevens:

- Homeruns 1977 : Alfred Rijnberk en
. Homeruns 176: Jan van Aken 2x en

Bep Casteleijn 1x,
Leo Prudon lx.

Gerard Francissen lx
Gerard Francissen 1x,
Dion lLlinkenius l-x en

- [Ieest geskoorde punten 1977. z Jan Koedam 14
. lïeest rr rt L976 : Bep Casteleijn en Gerard

Francissen el-k 23

- lïeest binnengslagen punten 1977 3

. lvleest tr tt 1976 3

- lïeeste keren uit op 3-s1ag 197? :
. lvleeste rt rr rr rt 1976 3

- llinste keren uit op 3-s1ag 1977. '.

. lYlinste rr It It rl 1976 3

Alfred Rijnberk en
Jan van Aken elk I
Jan van Aken 20

Karel Dingelhoff 9x
Jan Koedam 17x

Frangois van Hal 0 x
Jan van Aken Ix

Bep Casteleijn uas in 1977 de onbetrL.riste viert;ijdkoning met
11 vrije lopen; in 1976 ulas dat Jan van Aken met fSx. Alfred
Rijnberk en Dion lLJinkenius sloegen in L977 de meeste vang-
ballenr o.1. e1k 12, teruijl in 1976 Boy Sutmul-Ier 11 maal-
de bal in de handschoen van een rVijandelijkerr velder deed
belanden.

l-0
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Sigaren magaziin CORNER HOUSE
Daalseweg 27 Tel. 22 44 34

r voor al uw rookwaren naar de speciaalzaak!
* binnen- en buitenlandse tabakken
* lotto- en totoadres
r voorverkoop C.V.D.

WALS

MÍlIlERiI
l,1,01{El{

GRAATSEWEG {5
GRÍIÏE ÍTARTT Ig

geschenken
sieraden

tassen

shawls

L2



Peanuts

De eerste aktiviteit in ons nieuue klubhuis rr-,as de peanut-
middag op 4 december.
tLiij hadden onze jongste leden nog steeds een gezellige middagbeloofd ter afsluiting van het seizoen rg7}, maar tuilden daar-
mee uachten tot het klubhuis enigszins rrbeuoonbaarrf uJas ge-
maakt.
Van de K.N.B.S.B. kregen LJe de beschikkinq over een peanut-film (hartelijk dank heer van der sluis) Jm op die mani.er degebeurtenissen van de voorbije zomer uJeer een beetje in de her-innering terug t'e roepen. De fir-m rL.rerd enthousiast en kri-tisch bekeken en kreten in de geest van dat ze hetrhllangrtuisten, LJaren niet van de 1ucht.
Daarna verscheen tot grote verrassing van de ca. 25 kinderen
en een aantal 0uders sinterklaas ten toneLe, vergezel_d van
een vijftal PÍeten. Een voetbalspel voor het klubhuis en
rr;at lekkers voor de kinderen uJaren de goede gaven die de sintuÍt het zonnige spanje had meegebracht. Na het zingen van de
overbekende liederen u.rerden de dames, die de peanutafdeling
het afgelopen seizoen hadden geleid, via een tloemenhurdein dit geeffeesL betrokken. (ook van deze kant aan rete,iïarijke, Fanny, Riet, Hannie en An onze hartelijke Oank)
Nadat de sint aan de hand van Het Grote Boek enkel-en vooreen (soms uat vermanend) r,.roordje bij zich had qeroepen,
uas ook voor deze hoogbejaarde man en zijn g"voig het uur v,anafscheid aangebroken en verliet hij op de tonen van de bekende
tune Itdag Sinterklaasje, dag daaagtf het klubgebour.rr.

Na 2 tekenfilmpjes ku:am een einde aan een
en konden onze peanuts hetrvoetbalrop aIle
testen.
Aan alLen die tot het uelslagen van
of steentje hebben bijgedragen, onze

dit gebeuren hun sLeen
dank o

Karel Dingelhoff.

geslaagde middag
mogelijkheden gaan

Eg !Sg9lg!!g ... r r .. ....
Een voorspoedige jaaruisseli.ng en tot ziens op onze nieuuljaars-bijeenkomst op zondag e januari aos. om l_1 uur in ons klub_huis, honkbalveld lJinkelsteeg.

L3



Foto, Íilm en uideo..,
ziin onbetwist dé registratie hulpmiddelen voor uw
sportevenementen.

Graag wil Verweif u helpen uw keuze zo gericht mogelijk
te doen zijn.

O Ook verhuur van video apparatuur.

PIEIN I944 no. 145 - NIJMEGEN - TELEFOON 0g0-22634g

W^ll^/-Sb,{,
speelgoederen

morenwess2 kado artikglgn 
aietgonaar

telefoon 7718 70 willy en peter canta
nijmegen emmataanl -niimegen

MERKUS ZONEN B.V.
I TUTEBNATIONAAT RElSB U REAU

TOURINGCARBEDRIJF

Nijmegen - Muldersweg 1E - Tel. 71 2421

efwea
foto
film
video

74



Sekre tariaat
Adminis t,ratie
Techn.komm.

Gironummer

Vakantie

: Grootstalselaan 66, tel. 55.06.98

: Tol-huis 13-09, tel . 44.26.29
: Korte Kar 1, Beuningen, tel-. 08997-322?

z 1628666 t.n.v. perrningmeester De Hazen_
kamp, sektie Gymnastiek.

KarnavaL: maandag en dinsciag 6 en 7 februari
l_ 978.

r-ngang van
VOOI

Ig§lsryrr=lelle_zssl_Irclelyelg
Het lesprogramma in zaal_ Zuanenvel-d u_rordt, met
maandag 9 januari uitgebreid met een turn-uur
jongens.

Het rooster uordt a1s volgt:
El-ke maandag Zuanenveld 2l-42
16.15 - 17.10 k.l_euters a iln 6 jaar
17.10 - 18.05 meisjes Z en g jaar
18.05 - l-9.00 jonqens 7 L/n 12 jaar
19.00 - f9.55 meisjes 9 t/n 11 jaar
19.55 - 20.50 meisjes 12 jaar en ouder
20.50 - 2l .45 dames senj.oren
uedstrijd-agenda januari en februari_
-----__=___g_--_

A-turnen : meisjes L/n 12 jaar : 14 jan.
11 febr.

jeugdturnsters en
turnsters : 14 jan"

18 febr.

te Varsseveld
te Nijmegen

te Varsseveld
te Zutphen

15



Gó-Vé Drankenservice

Geeft Veel
voor weinig geld

Willemsweg 43 tel. 55 08 5'l

Koolemans Beijnenstraat 82 tel. 23 0b 76

AUTO BIJSGHOOT

Peter Jacobs
Pijnboomstr aat 17

telefoon 221682

Verburgh Slageriien

ilijmegen

KoninginnelaanllT tel.77 43 13
Poemastraat 2 tel. 55 16 86
v. Peltlaan 309 tet. bS 04 01

Oude Molenweg 140 tet. 55 31 18
van 't Santstraat 86 tel.22 29 91

auto

caÍavan

pleziervaartuig

verzekeringen

kunt u sluiten oia

Rssurantielcantoor

de lJartoq

Schependomlaan 3
Telefoon 080 - 770600

Nijmegen

technisch verchromen
verkoperen

vernikkelen
verchromen

diverse bronzen
verzilveren

vertinnen
vercadmiummen

galvanisch bedrijÍ

LAIOUR b.u.
v. hezewijkstraaÍ 23 -25
nijrnegen

releÍoon ogo-7744s5

16



Turnkompetitie
28 januari te Nijmegen, 25 februari te Dodeuaard en
29 apríI te Beuningen.

19 februari u.rordt er in Nijmegen (Reestraat) voor het B.turnen
een uedstrijd georganisserd tegen B.I.C. Beuningen.

lJe dstri.i d-v ersl aq en

ïn de afgelopen maanden l;aren de turnsters van orrZs vep-
eniging bi jzonder suksesvoL, ulat zi jn bekroning vond in de
uitnodiging voor [ronique Kaaks en tv]iriam Eigenhuysen om deel
te nemen aan de nationale B- sel_ektie op papendal.

26 november. j.l. vond de final-e van de persoonlijke kampioer-
schappen kring Gel-derl-and in de nieuue sporthal De Kuel te
Cuyck plaats. lYlonique Kaaks u.rerd derde bij de meisjes
l-3 en 14 jaar 2e graad, teruijl bij de moeilijkse graad,
de keurkLasse, de eerste drie praatsen naar Hazenkampmeisjes
gingen. Nicol-e lLiinkerrius r.:.rerd voor de tueede achtereen-
volgende keer eerste, gevolgd door Karen lvlonsanto en Deny
Verstegen.
Zondaq 27 november boekte de Hazenkamp-ploeg een geheel
onveru.iachte overu.linning tegen het gerenommeerde fxcelsior
Nijkerk.
Individueel ulerd Karin stubbe, tot voor kort nog rirJ van
de nationaLe A-sel-ektie, eerste, gevolgd door Nicole
lJinkenius.

17 december 1977 kan als een bizondere dag in onze turn-
geschiedenis ulorderr bijgeschreven, daar zor.rleL lvlonique Kaaks
aIs tïiri.am Eygenhuizen voldoende getalenteerd tuerden be-
vonden om deel uit te mogen maken van de national_e B-turn-
Qxoepr Voorlopig turnen zij a1leen in de tr;eekenden op
Papendal en pas uanneer zij voldoende goede pretaties boeken,zullen zij eventueel in aanmerking komen voor de nationale
A-selektie.
lvlj.riam en lvlonique, veel sukses,l

Lj. Zegerso

L7



GEVRAAGD

TEI-9T9E9

VOOR ONS

NIEUIJE KLUBHUIS:

2 à 3 GROTE

ALUIVIIN IUtÏ PANN EN

PRULLE

ROESTVR ] J-STALEN
( srnvrrn ) scHRlrru

GRAAG EVEN EEN

BER]CHTJE AAN:

KAREL DINGELHOFF-,

rEL. 44.05.15.

DERKS

Oonbo'a | '"no"";;:":ï-nservice
wol en handwerken I t

kleinvak en Íournituren

Zwanenveld 90-64 Meijhorst ?0-03 I ST. JACOBSLAAN 36-38 (t.o. Miro)

NIJMEGEN ÏELEFOON 442843 I nrrurcrN rEl.ss3s77

1B

6R
K
#x
?k
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]NZENDEN KOPIJ
t,

VOOR 16 JANUARI A.S.

ÏJSBEERSTRAAÏ 6
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Sekretariaat
trledstrijdsekr
Gironummer

Het bestuur van
een voo

17 dec. Trajanus - Hazenkamp : f - 0

Na 4 uieken rust u;erd er eindelijk uleer en kompetitieprogramma
a1"gfoerkt. ïr.ajanus en Hazenkamp kulamen daarbÍj tegenover
elkaar ofuel nummer een tegen nummer laatst.
Trajanus had in deze uledstrijd meer balbezit en uas
techniseh ook beter, maar in de afuerking leek het nergens op.
Hazenkamp had daar zelfs nog van kunnen profiteren maar door
te ueinig stootkracht in de voorhoede liep dit op niets uj-t.
Tot aan de rust tr.lerd er niet gescoord.
Na rust uas er voor Trajanus vriju.rel geen enkele reële kans
tot 9 minuten voor het einde een draaiende bal van buiten
het strafschopgebied j-edereen verrastte en in het doel
ban Hazenkamp verdrJ€€t-rr Tra janus kon zo toch nog de vol-le
buit binnenhalen.

Kontributie

Heeft iedereen er aan gedacht om vó6r 31 dec. L977 de
totale kontributie te voldoen?
Zoniet doe dit dan gelijk even.
Bij voorbaat dank.

: De Savornin Lahmanstraat 1.
: v.d. Duyn van lvlaasdamstraat 82, tel. 553648
z 3375448 t.n.v. penningmeester de Hazenkamp

af d. Voetbal r [v]azurkastraat 1.

de Afdeling voetbal rr;enst a1le spelers

RSPOEDIG 1979,

Het bestuur.
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