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TEgTIgIlT i
tr0mstreeks half negen ure ulordt door den Voorzj-tter,
Dso Barger, uj-teengezet dat eindelijk tot de definitieve
opgericht der gymnastiekvereeniging kan uorden overgegaan.
De jonge vereeniging toont zLch zeer levensvatbaar, zoodat
niet langer met de oprichting behoeft te u,rorden geu.racht.
Gedurende de pauze geven zich 13 der aanueezigen zich als
gerechtj.gd lid oporr

Aldus de notul-en van de Algemene Vergadering, gehouden op

2 februarí L928 in het LJijkgebouur aan den Hazenkampseu:egt
alhier.



0p 2 flebruari 1978 lrgt dus !j0 iaa:-'Hazenkai-np-historie achter
ons,en met trots l.rirnnen uij;regrr',ri-r., rl::'i. rinze (nu 50 jaar ouderel
vereniging zich noq altijd trzeer lcver;svatbaar?' toont.
Immers, anno l-978 telt r!De i-lazenkarnrl,rrrbljna 1300 l-eden en ont-
plooit zij steeds ueer nieuue initiatieven op het terrein van
gymnastj-ek, badminton, honkbal, softbal en voetbal.
Door de 50 jaren heen is het karakter van de vereniging uelis-
Lrraar veranderd, maar nog altijd zien uij het a1s de voornaamste
t,aak van onze vereniging om door bevordering en beoefening
van sport een heel- duidelijke sociaal-maatschappelijke bij-
draqe te leveten.
Steeds met dit doel voor ogen is door tal-laze Hazenkampers
bergen u,rerk verzet en is in onze vereniging een groot gevoel
van saamhorigheid en vriendschap gegroeid. Daardoor is rrDe

Hazenkamprr altijd vitaal gebleven en daardoor kunnen u.rij de
Loekomst ook optimistisch tegemoetzien.

Al-le Hazenkampers uil ik daarom feliciteren met het 50-jarig
jubileum van hun vereniging en daarbij de uens uitspreken,
dat uij éóndrachtig en in goede vriendschap blijven samenurer-
ken aan een fijne toekomst van rronze Hazenkamprr.

Han Franken,

voorzitter.
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l8 februori

De gehele dag is er een foto-expositie opgesteld.

Jeugdvoorstelling van Luko de Cl-or.:.rn in het
Kolpinghuis.
Een bizonder l-euk en veelzi.l dig programma.

Er vinden 2 voorstellingen plaats,
van 10.30 - L2.3O uur en van 14.00 - 16,00
uur.
AlIe Ieden hebben gratis toegang.

Hotel frica, Berg en Dal.

1/t.30 - 15.30 uur Buitengeuone Algemene
Ledenvergadering.

16.00 - 17.30 uur Receptie.
1l-.00 - 2D.00 uur Re[jnj-e.

4-5 moort
Sporthal Henqstdal.

8 opril

Badminton: Jubileum tvtaej.ken r." 
H:ïï:3!:"_
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'n stoere mannenbril
Robuust van vorm, fraai van afwerking en prettig

in het dragen. Dat typeert de herenbril van vandaag.
Hoose optiek heeft dat begrepen en een fijne

kollektie stoere herenbrillen in haar programma
opgenomen in alle prijsklassen.

Hoose optiek, de opticien met de ,glasheldere" service

Winkelcentrum,,De Molenwiek"
Donderdag koopavond

molenweg 36, bij a.h. - tèI. o8o-77o5o3



ó mei
Jubil-eum invitatietoernooi, sporthal wleijhorst.
Aan dit toernooi nemen 5 A-ploegen , t. tri.
Excelsior Nijkerk, K.T.V. Tuente, V en K

Uden, lvloba Zutphen en Hazenkamp deeI, en

I B-p1oegen, u.o. B.I.C. Beuningen, Antonius
Beek en N.T.K. Apeldoorn.
Het toernooi begint om l-4.00 uur.

Slotdag.
Is-Hiddags zijn er uat sportieve akt,iviteiten,
uJaaraan al-l-e leden van 16 jaar en ouder kunnen
deelnemen. Dit vindt plaats in de sporthal
Hengstdal , van l-4. 00 - 17 .00 uur.
0m 20.00 uur volgt hierna dan een feestavond
in Huize Dukenburg met, dansr muziek en prijs-
uitreiking voor de beste uitslovers van de
mi.ddag.

27 mei
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Speciaalzaak rookartikelen

Rob Hopman
St. Jacobslaan 8, Nijmegen

TeleÍoon 55 06 21

.ASAAN'TEKER.@
Dunhill - Dupont - Electronische
aanstekers - Kawee - Sarome
Rowenta - Colibri - Ronson' Tanita etc.

PUPEN:.
Stanwell - Butz Choquin - Parker
- Hardcastle - Dunhill - Lorenzo
etc.

SIGAREN:
Carl Upmann - Balmoral
Cadena - Corps Diplomatique

PUPTABAK:
Upper-Ten - Uitgebreide
sortering import

Hoosefofo-oplrzl
OOK VOOR UW HOOBTOESTEL EtU KOIIITAKTTENZEil

WTLLEMSWEG 37 . TEL. O8O - 553453 NIJMEGEN

TROI.'WREPORTAGE

SPRINGT ERUIT!
Wil je een trouwreportage

die nèt even anders is

als alle andere?

Kom dan eens langs en

bekijk onze eksklusief
afgewerkte foto-albums!

GRATIS:
leukste trouwfoto

als poster!

Daar past best een bril
op uit onze modecollec-

tie 1977

Wij geven U deskundig
advies over Vailux- gla z en

verkleurcnde en onbreekbare
g)azen.

Uw nieuwe bril wordt
jzarri door ons verzekerd.

Wij testen gratis
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vanGampenHgH#,§v
iizerwaren
Éereedschappen

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.

+ ^----W'NKELCENTRUM

Dr. de B!écourtstraat 49
Nijmegen
tel.nr.: 080 - 77 39 39*

Filiaa!: Touwslagersbaan 20.
Wijchen
Tel.08894-2546

/ ---=
BTNNENHoF 14 - TELEFooN ss6goz,/ "0R00ïSTAI':



Sekretariaal
Adninistratie
Te chn. komm.
Gironumner

: Grootstalselaan 65, tel-. 55.06.98
: Tolhuis 13-09, teJ-. 44,26.28
: Korte Kar 1, Beuningen, tel. A3897-3227
a L628666 t.n.v. penningnr.=ester De i-lazen-

kamp, se[.:tie Gymnastiek

Vakantie Karnarlal r maandag en dinsdag 6 en 7 februari
Pasen : maandag 27 maart t/m vrijdag 31 maart

en al<tiviteiten :!e9e!r:r!e!
Gymgroepen : 22 aprLl, uedstrijd reginnende jonge!-)s en

meisjes te Nijmegen;
4 juni: verenigingskampioenschappen.

B- turnen : Turnkompetitie : 28 jarruari te illijmegen
25 februari te Dodeuaarti
29 april te Beurringen

B.I.Cr - DB rlazenkamp : 19 febr:uarj..

1I f ebr.: provinci-aIe r.uedstri jd meisjes t/nr
L2 jaar te Nijniegen, l.B febr. provinciale
u.iedstri jd . jeugdturnsters en turnsters te
Zutphen.

tiJij nodiqen al-Ie ouders van onz3 kleuter-
leden van ha:te uit om in de ueek van
maandag 30 januari L/n vrijdag 3 februari
een kijkje op de les van hun kl-euter te
komen Ítemeor

A- turnen 3

Uitslagen klassif ikatie-r.redstri jd 14 januari j.f . te
Varsseveld.

Meisjes : l-. De Hazenkamp L22.6O individueel-:
2. E.L.S. Luntelen L22"2D R. Koedam 25.35

J. Hoogland 24.85
H. Lopo1aLan 24.35

OPENBARE LES, :



SCHOONHEIDSINSTITUUT '' \V E S "

Hazenkampseureg I23 - L2S
Nijmegen
teI. 080 - 55 58 64

Opleiding tot schoonheidsspecialiste.
Het instituut leidt op tot verkrijging van het
erkende Stivas-diploma.

Tevens salon, l:aar U een volledige behandelÍng
krijqt met Vapozone.
Behandeling gaarne volgens afspraak.

KREGTÏNGS

LEESPORTEFEUILLE B.V.

HET IV]EEST GELEZEN.

Tarr,:eueg 7

Nijmegen

TeI. 56 07 54

10



Jeugdturnsters: l-. A. Teunissen 31.95
2. R. Brumr:elman 31.50
3. N. lLiinl<enius 31o00
4. f. v.d. Schoor 30.65

ïurnsters ! 1. B.v.d.Logt 30.40
2. D. Verstegen 30.30
3o J. Brouuer 29.35

iï0BA Zutphen
ÍVIOBA ZUTPHEN
De Hazenkamp
De Hazenkamp

De Hazenkamp
De Hazenkarnp
Olympia Zutphen

lLJ. Zegers.

19TETIITg
Evenals in vcorgaande jaren kunnerr neisjes en jongens
van 10-13 jaar deelnemen aan het zomerkamp op het
K.N.G.V. terrein in Beekbergenn

lLJe vertrekken zaterdag 1 juli en zijn zaberdag I juli
ueel terug. De gehele ueek uorden er ontzettend veel
aktiviteiten georganiseerd.
Het is uerkelijk fantastisch dit een keer mee te maken.
Je slaapt met + 10 personen in eel grote tent.
De kosten bedragen Í 100.-- (inklusief reiskosten)
Inschrijvi:rg door middel van storting van f 100.= 6p
giro 1628666 tonovr sektie Gymnastiek De Hazenkamp,
met vermelding: Zomerkamp.

De leiding heeft Ton Teunissen.
Heb je vragen bel dan (overdag) SS.6l-.63.

Ton Teunissen.

koFy /Ar/eveReu
vóó; rc FeaRae &r
oP lsaEER srRaar é
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geschenken
sieraden

tassen
shawls

Wnkelcentrum Dukenburq tel.oSo-440644 van BroeckhuysenslÍaal 2O-2? lel.OAO-224764

ASSURANTITKANTOOR DE HARTOG - VELTHUIZEN

Kantoor - adres Graafseu.reg 225-227, Nijmegen
( boven aan de Ljolfkuilserr,leg )

Zéér gunstige autopremies - 0nroerend goed
Vastgoed verzekeringen - Hypotheken
Ongevallen - Financieringen
Inboedel - Levensverzekeri-ngen
A11e overige verzekeringen - Pensioen-adviezen

ItJij kunnen U op aIle genoemde gebieden deskundig
en vrijblijvend van dienst zijn.

Neemt U eens kontakt met ons op, rrrij schrijven
SERVICE blijvend met, Hoofdletters i-ii

telefoon s 080 - 77 06 00
080 - 77 04 39

-7T"lUiimegen ll *.seninsen
Gelderselaan 14 I I Naatdweg 1

080-22fiil II 08370-15680

T2



Sekretariaat
Gironummer

: Poemastraat 5

: 2005900 t.Ír.v. penningmeester Hork/
Scf tbalverenigi-ng rr De Hazenkano rr.

Nieurrr klulhuis in oeEruik oenomen

t\let een oergazelli.ge nieuu;jaarsbijeenkomst op I januari j.1.
in een bomvol klubtruis is dit gebouu officieus in gebruj.k
genomen. Zeer velen uit all= geledinqen van de llazenkamp uJaren

gekomen om elkaar en het honkbalbestuur een voorspoedig
1978 toe Le uensen. ulii mochten vele l'lomplimeni,en in orrtvalgs b

nemen voor de gezellige inrichting en enkelen hadden van de

gelegenheid gebruik gemaakt door het aanbieden van u.randver-

Àieringen het geheel een nog fleuriger aanzien te geven.

Zo velvaardigde Reinier Bosman een uandkleed met Hazenkamp-
embleam, Koos Sennef, Hans van Velp en Chris Bell-inl<
k,:nstrueerde een standenbord, zodaL uij straks precies
kunnen zi.en hoe het er met onze teams voorstaat en
Chris verraste ons bovendien ncg meL fraaie bordjes, zodaL
iedereen moeiteloos rr bat 'r, il toiletten lr, lr dames rr en
rr helen tt za! kunnen vinden. Hans van Velp had van zijn
Amerj.kaanse reis een drietal vaantjes van Amerj-can League-
teams meegenomen, die eveneens thans de uanden siereno
Aan all-e milde gevers hartelijk danki
De officiële inuijding zal zoals gemeld op donderdag
2 februari a.s. plaaLsvinden.

9eglr!s: tii9es-Klg9llrs
Voorlopig is het klubhuis elke zondagochtend geopend
van 11 uur tot 3 13.30 uur voor koffiedrinkers, kaarters
of degenen die zomaar uat gezellig uillen kletsen.
Uiteraard kan er ook iets anders dan koffie genuttigd ulorden.

Iedereen is hier van harte u;elkom; een unieke gelegenheid
om met het ni.euule klubhuis - dat immets voor de qehele
vereniging uerd gebourr.rd - kennis te maken.

13



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

sportevenementen.

Graag wil Verweij u helpen uw keuze zo gericht mogelijk
te doen ziln.

. Ook verhuur van video apparatuur.

efwe
;

foto
film
video

PLEIN I944 no. I45 - NIJMEGEN . TETEFOON 080-226348

spellen - speelgoederen -kado artikelen

W;ll"/-Sbb
Win kelcentru m

,,De Molenwiek"

Molenweg 52
[U iim egen
telefoon 77 1870

MERKUS ZONEN B.V.
INTERNAT!ONAAL BEISBUBEAU

TOURITTIGCABBEDRTJF

Nijmegen - Muldersweg 15 - Tel. 77 2427

t4



tle] ;cL 1978 ons brgnge.n3

lLlij staan aan het begin van een belangrijk jaar. Allereerst
vraagt het S0-jarig jubileum van de grote vereniging onze
aandacht. trJij zu1len hierin ons partijtje meebl-azen door
middel van de organisatie van toernooien, uJaarvan een
juniorentoernooi op 9 april en een adspirantentoernooi
op 16 april a.s. inmiddels vorm beginnen te krijgen.0p het,
programma staan nog een senioren-r een veteranen- en een
pupillentoernooi, uLelk laatste evenement u.iaarschijnlijk aan
het eind van het honkbalseizoen za1 plaatsvinden.
Dan zijn uij nog met zes andere verenigingen in de slag om

half auqustus het furopees kampioenschap voor junioren
(fS - 18 jaa:: ) naar Nijmegen te krijgen. In de volgende
ilHazenkamperfr hopen rr.rij U hierover en over het aI dan niet
doorgaan van een honkbal-interland oP ons nieuue veld
definitief te kunnen berichten.
Dan is er als belangrijkste klapstuk de kompetitier lraarvoor
de indoortrainingen al in vo1le gang zijn. Als ue in het
koffiedik kijken za:.. de Hazenkamp het komend seizoen met
tu.lee seniorenteams, een veteranenteam, een juniorenteam,
een adspirantenteam, een pupillenteam en een softbalteam
het sportpark ttlLJinkelsteegtr bevolken. Ook zal er op de

uoensdagmiddagen LJeer naar hartelust tlorden gepeanut
( rr.rat een ulerku;oordl)

De problemen inzake veldbezettingl die een dergelijk
aanLal teams - denk aan trainingsavonden - aI met zich
meebrengen, uotden nog vergroot door de kornst van het
eerste team van stadgenoot NISC r71, dat zijn terrein aan
de Driehuizerueg naar alle uaarschijnlijkheid voor het
spelen van .landelijke kompetitieuledstrijden zal zien
afgekeurd. lJij zull-en binnenkort mr:t het bestuur van
NISC om de tafel gaan zitten em deze netelige l<uestie voor
beide partijen zo pretti-g mogelijk op te lossen.

!sgg9Kessi::is
Nauuelijks u;as het vorig nummer ter perse, of er trad een
mutatie op in onze jeugdkommissie, Harry llJinters bedankte
en de hierdoor opengevallen plaats zal uorden ingenomen
door Lex Volmeijer"

1s



AUTO RIJSCHOOL

Peter Jacobs
Pijnboomstraat 17

telefoon 221682

Verburgh Slageriien

iliimegen

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

Oude Molenweg 140 tel. 55 31 1 8

van 't Santstraat 86 tel.22 29 91

Oonbor-a
wol en handwerken

kleinvak en fournituren

Zwanenveld 90-64 Meijhorst 70-03
NIJMEGEN ÏELEFOON 442848

technisch verchromen
verkoperen

vernikkelen
verchromen

diverse bronzen
verzilveren

vertinnen
vercadmiummen

galvanisth bedriiÍ

tAI0UR b.Y.
v. hezewijkstraar 23-25
nijrnegen

teleÍoon O8O-774455

DERKS
Schoenhande! - Schoenservice

t

ST. JACOBSLAAN 36-38 (t.o. Miro)

NIJMEGEN TE1. s53977

16



lglg9hgggsliligt Leeftijdssrenzen uorderr uaarschijnlijk
g eui j zig d.

De komende Bondsver,3adering van de KNBSB zal- moeten be-
si-issen rfvífr een v,:orstel het jeugdreglement voor u.rat de
leeftijdsqrenzen betreft te u.rijzigen.
Het voorstel luidt a1s volgt:
Pupillenkompetitie B-12 jarigen; adspirantenkompetitie
12-15 jarigen; jun.iorenkompetitie 15-18 jarigen, teru.ri.jl
men vanaf 16 jaar in de seniorenkompetitie mag uitkomen.
De leeftijd die een speler op 31 december heeft is be-
palend in ulelke kaLegorie hij het volgende jaar rlag mee-
spelen o

Zoals gezegd: het is een voorstel, dat niettemin grote kans
maakt aangenome;r te uordeno

leerverslse-I9]I-[:!:9:!:!:
Blijkens dit uederom keurig uitgevoerd en lezenstr.raardi3
jaarverslag boekte de Honkbal-- en Softbalbo;rd ook in
1977 een knappe rLrinst, die het uitstekende jaar 1976
nog overtrof.

In 1976 bedroeg de totaaluiinst 72È /. en in 19?? urerd een
uinst geboekt van 15 12 %. In de sektor honkbal senioren
bedroeg de r.rinst 4fi7 %t tegen lr88 % in 1976.
Softbal bo=kte vooral een spektakulaire uinst in de

seniorensektor n.l. 22.O5 % tegen L2r94 /' in tSlA.

L7

Uw adres voor:

:i hand- en moesappelen
:F hand- en stoofperen
* aardappelen
:F groente
:F eieren
veelal van eigen bediiÍ

Groente- en fruitbedrijf

GEBR. ZEGERS
Oude Dukenburgseweg 28
Telefoon 44 55 55

Broekstraat 114
Lindenholt
Telefoon 77 7922



Grootste verenigin g Ln J'977 uas het Brabantse HSC Nur:nen
rnet 258 leden; bij deze vereniging uaren niet minder dan
I27 (l J,!) peanuts aangesloten.
0ol< Rayon het 0osten groeide: in 19ZZ telde dit 1121
l-eden (Wle z 7042). Robur'sB (Apeldoorn) bleef de
groot,ste 0ostelijke honl<[:al- en softbalvereniging met
134 leden; Tex Toun Tigers (Enschede) uerd tu.reede met
1I9 en De Hazenkanp bLeef rneL l-I0 l_eden derde.
Gaat het al]een om honkbal-, d an ku:am De Hazenkamp rlet
l-10 leden a1s grootste vereniqing tevoorschijn.
In Apeldoorn ( Robur en ILISB ) uerden onze sporLen het meest
beoeflend n.Lu dool 231 speler/speelsters, uraarbij de op-
komst van de vereni.gin3 USB opvalt; Nijrnegen (NtSC en
De Hazenkamp ) uias tueede net lEO beoef enaars.

Karel Dingelhoff.

SPECIAATZAAI(

J. ?. .o,,n @ll"r"n
O ROOKWARE}I
O LEKTUUR
O POSTAGE}ITSGHAP

lYolÍskullseweg 155 - ilflmegen
Telefoon 080 - 77 ll 23

Hot best gesorteerd ln l{llmegen-w.

Moderne textiel
LAGÉ

lvlolenueg 99

Nijmegen

TeL. 77 18 35

iedere dag opnieuw hoort u het weer
HART EN VAATZIEKTE

wii zitten te veel
wil roken te veel
wii eten te veel

WAAROM GAAT TOCH NIET FIETSEN?

Dit is alleen en onbetwist het beste
middel van uw specialist

Voor liets en brommer naar.....

1B



t!q].!rEgEI
Ter gelegenheid vari het 50-jarig bestaan van onze
vereniginq zal binnenkort, een jubileumboek rr-rorden
uitgegeven, Llaaraan een aantal vooraanstaande personen
uit de Nijmeegse burgerij en uit het Nederlandse
sportleven hun bijdraqen hebben geleverd.

Naluurlijk r.uordt ook uitgebreid aandacht besteed aan het
uel- en tiJee van 50 jaar flDe Hazenkamprr.
Alles bijelkaar belooft het jubileurnboek een aantrekke-
lijke geschiedschrijving t,e uorden, rdraar vele van
onze Leden een leuke herinnering aan ons 50-jarig jubileum
zul-Ien beu;aren.

Het is de bedoeling, dat de jubileumboeken l.z.L. vj.a de
sekretariaten van de sekties ulorden verspreido

JÏ ffn
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Sekretariaat

Gironummer

P. Lecluse, Pater Brugmanstraat 9,
LeL.22.56.09.
I457011 t.n.v.. Penningmeester De Hazenkamp,
sektie Badminton, Nijmegen.

I.

2.

3o

4.

Tot ons qenoegen kunnen uij meedelen dat het jubileum
van onze vereniging in sportief opzicht zal u.torden
geopend .met ons rrlvlariken van Nieumeghen-badminton-
toernooirr op 4 en 5 maatt a.s. Vanzelfsprekend nodigen uij
al-l-e leden van De Hazenkamp uit om dit toernooi, in Sport-
hal Hengstdal, in groten getale bij te uronen.

Denkend aan dit jubileum herinneren rr.ri j ons, dat de sektie
badminton binnerr kort ook gaat jubileren: het 2S-jariq
bestaan van onze sektie zÍt er aan te komen en natuurlijk
zult U hiervan nog meer horen. Dank zij de bl-oei van
onze sektie in dit seizoen en de goede bezetting van de
speelavonden hebben r,-rij goede moed dat ook dit naderende
sektie-jubileum een sukse s zal ,,rrorden.

In het vorige nummen van ons klubblad hebben ue geschre-
ven over de vervanging van Diny van Gorkum. Inmiddels
heeft ieder tijd gehad om hierover na te denken.
lLJie uij zoeken, is iemand die een taak op zich uil nemen,
die niet zo ueel- tijd kost. De u.ierkzaamheden liggen vooral-
op de speelavonden j-n de zaaL.

Elders in dit bl-ad treft U het feestprogramma aan t.g.v'
ons jubileum. Toon U een sportief Hazenkamper en gaat U

deze aktiviteiten bezoeken.
Aan de sfeer zal heb niet liqgenl
lJij uensen U veel plezier.

P. Lecluse,
sekretaris.
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