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rr Jammer dat het voorbij is .. ... rr

Hoe vaak heb ik dat bij het afscheid niet horen zeggen!
En terecht, uant uat ulas het een fijne dag, di-e 18de februari
i.n rrErieafr.
En uat u.ras het een geueldige belevenis om zotn 200 oud- Hazen
bij elkaar te zien. Die veru:ondering en die straling van de
gezichten a1s zij eLkaar ueer herkenden. Vermakefijk hoe zij
elkaar in de armen vielen en hun tongen aan flarden praatten
over die trgoeie ouue Hazen-tijdrr .

Het is een onvergetelijke dag ger,lorden!



Een dag Llaarop de vri-endschapsbanden ueer eens stevig
zijn aangehaald; een dag uaarop die echte oude geest en sfeer
herleefden; een dag uJaarop ItDe Hazenkamptt ueer 6én grote
f eestende famil-ie ulas.

rrJammer dat het voorbij isrr, maar ook grote voldoening,
dat uij bij elkaar LJaren. Voldoening over het sukses van
deze dagl voldoening voor Dries Huisman, voor de reUnie-
kommissie, de jubileumboek-kommissie, voor Jan Hendriksen
en zijn foto-expositie.
Voldoenj.ng voor ons aI1emaa1, omdat we za geueldig van de
dag genoten hebben.
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Uijftig jaar }id zijn van een vereniging is een unieke
beleveni.s.

In de bui
j.1. hebb
hulde geb
Ook vanaf
halve eeu

*

nogmaals proficiat en ontvang van aile Hazenkampers de
al-lerbeste LJensen voor de komende jarenl

Voor hun bizondere verdiensten aan rrDe Hazenkamprr beuezen,
ulerden door de algemene ledenvergadering bij acclamatie
benoemd tot LID VAN VERDIENSTE

Marijke van Raaij - van Strien
lJim Zegers
Paul Leefuse

en Ria en Simon Kersten

Namens a1le Hazenkampers van harte gelukgeuenst !

.********* ********:lc*****i

JUB I LTUTV}BOEK

Het jubileumboek is zoveel mogelijk via de sekretariaten
van de sekties versprei.d.

LJj.e nog geen exemplaar ontvangen heeft en er urel prijs op
steIt, kan alsnog een jubileumboek verkrijgen bij Simon
Kersten, Tolhuis 13-09, Nijmegen.

tengeuone algemene ledenvergadering van 18 februari
en urij drie gouden jubilarissen danook een grootse
raeht.
deze plaats uj.lIen

uJ nog eens hartelijk
DR]ES HUIStVlAN

JAN GROTENHU]S
eN HENK VAN INGEN

r,:ij deze f eestel-ingen van de
gelukuiensen.



ai^et, ualrcr,/oeo"?
tt Kunnen r.le dit niet vaker doen ? ...... rr

Logisch, dat die vraag bij velen over de lippen ku;am.
Bovendien een beu;ijs, dat er behoefte is om el-kaar regel-
matig te ontmoeten. En die behoefte neemt geleidelijk toe
naarmate ItDe Hazenkamprr ouder r.r.rordt en het aantal oud-Hazen
voortdurend groeit.
Ujelaan, Llaarom 2u11en u.re hiertoe niet een aanzet geven?
LJat is nodig om dit te veruezenlijken?
àr Enkele mensen, die een permanente reUniekommissie

gaan vormen.
Deze kommissie verzamelt de adressen van de oud-Hazen
en onderhoudt dit adressenbestand.
De kommissie stelt in overleg met het.Bestuur de datum
van de volgende reUnie vast en treft de voorbereidingen
voor de reiinie.
lrJie meldt zich voor deze leuke job.?

b. Adressen van oud-Hazen. Hieraan kan iedereen nu al mee-
ulerken. Stuur ons zoveel mogelijk namen van rrHazenrr,

die U uit Uu Hazenkamp-jaren kent en die U graag lJeef,
eens zou urillen ontmoeten.

Een kaartje naar ons sekretaniaat: Tolhuis 13-09r Nijmegen
is voldoende.

Uw adres voor:

:t hand- en moesappelen
:F hand- en stoofperen
:F aardappelen
:È groente
:F eieren
veelal van eigen bedrijf

Groente- en fruitbedrijf

GEBR. ZEGERS
Oude Dukenburgseweg 28
Telefoon 44 55 55

Broekstraat 114
Lindenholt
Telefoon 77 7922



tt ïk ben blij dat ik nog uat voor rrDe Hazenkamprl

kan doen ....... tt

Een hartveruarmende uitspraak van een oud-Haas, die
intekende op de renteloze lening voor ons definitieve
kl-ubhuis.
Dankbaar voor uat rrDe Hazenkamprr voor haat in het verleden
betekend heeft, gaf zij spontaan haar steun aan de plannen
om voor alle Hazenkampers een eigentijds ontmoetingscentrum
te realiserenr
Een veertigtal oud-Hazen hebben haar voorbeel-d gevolgd en

rlrij hopen natuurlijk, dat er nog velen volgen!
lLJant er is nog veel nodig!
Hebt U nog niet ingetekend? Geef dan alsnog bli-jk van Uul

sympathie voor het nieuue initiatiefr door toezending
van de ingevulde strookl die U el-ders in deze editie aan-
trefL, aan ons sekretariaat: Tofhuis 13-09, Nijmegen.
U kent onze slogan It het kl-ubhuis moet er komen rr.

Helpt U mee?

Bent U oeen l-id van De Hazenkamp?

Dat zou jammer zijn, u;ant dan bent U verstoken van aIle
nieuurtjes uit onze vereniging en blijft U niet op de hoogte
van onze aktiviteiten.
A1s lid van De Hazenkamp ontvangt U el-ke maand ons klub-
blad rrde Hazenkamperrr en bliift U helemaal bii de tijd.
En dat al-Les voor maar Í 15.-- per jaar !

Bovendien steunt U daarmee ons u.rerk voor de k1ub, die U zo
na aan het hart 1igt.
Oud-Hazen, maak U lid van rrDe Hazenkamprr door overschrijving
van f 15.- op postrekening 9oll72 t.n.v. de penningmeester
frDe Hazenkamptt, Nijmegen, onder vermelding van rrLidrr of
stuurt U ons een simpel briefkaartje en vermeld daarop:
ttik uord 1id van rrDe Hazenkamprr. Het kaartje s.v.p. adresseren
.aan ons sekretariaat: Tolhuis 13-09r Nijmegen.
lïogen uij op U rekenen?



'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

lVinkelcentrum,,De Molenwiek"
Donderdag koopavond

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



Fotors van de reiinie
De fotors van de reijnie in trEri.carr uerden verzorgd door
Aad Hoosee die rr.rij nog hartelijk bedanken voor zijn mede-
ulerking en coulante serviee.
Bovendien is enig fotouerk verrieht door Jan van de Vegte,
Paul Lecl-use en nog enkele andere (onbekend gebleven)
amateurfotografen.
De fotors van Jan en Paul zulLen op zondae 5 maart a.s.
te zien zijn in ons klubhuis op het sportpark ttLJinkelsteegrr
tijdens het koffie rruurtjert van 11.00 - 13.30 uur.
Daar kunnen ook fotots uorden bijbesteld.
Het zou leuk zijn als ook al-l-e andere amateurfotografen
hun fotots inbrengenl
Tot ziens. Han Franken.
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Rob Hopman
St. Jacobslaan 8, Niimegen

Telefoon 55062l

Dunhill - Dupont - Electronische
aanstekers - Kawee - Sarome
Rowenta - Colibri - Ronson
Tanita etc.

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

SIGAREN:
Carl Upmann - Balmoral
Cadena - Corps Diplomatique

PIJPTABAK:
Upper-Ten - Uitgebreide
sortering import

Speciaalzaak rookartikelen
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Koolemans Beijnenstraat 78. Nijmegen
Telefoon 2327 1 1 b.g.g. 229273
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HooseÍolo-opleK
OOK VOOB UW HOOBTOESTEL EtT KOIITAKTTEITZETTI

WILLEMSWEG 37 . TEL. O8O . 553453 NIJMEGEN

UW GEZICHT

Daar past best een bril
op uit onze modecollec-

tie 197'7

Wij geven U deskundig
advies over Varilux-glazen

verkleurende en onbteekbare
g)azet

Uw nieuwe bril woÍdt
3zcÍis door ons verzekerd.

Wii testen gratis

TROI.JWREPORTAGE

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



LUKOO
GROTE PRETPARADE!

De Hazenkamp viert feest ! I !

Zij viert haar 50e verjaardag. Aan dat feest doet iedereen
mee, ju11ie natuurlijk ook !

0p zaterdag 8 april komt LUK0 de CLOLJN in het Kolpinghuis
met een enorm programma.

Er is een voorstelling van.l-0.30'12.30 uur voor de
jeugd van 4 lfn I jaar en van 14.00 - 16.00 voor de
ouderen.

Natuurlijk ulorden er in de pauze versnaperingen
dee1d. 0p het toegangskaartje staat een nummer

deel-neemt aan een loterij. Misschien u.rin je ue1

Kaartjes zijn te verkrijgen op de gymlessen en
besturen van de sekties.
Ook kinderen van onze seniorleden zijn uelkom.

uitge-
uaarmee je
een prijsl

bij de



vancamÍrenBouwbvr 
bouwartikelen
iizerwaren
Éereedschappen

Advies-en verkoopcentrum voor bouwen,

onderhouden en vernieuwen van huis en tuin

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

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

+

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

/----,-
WINKELCENTRUM

/ -----
rELEFoor{ sseaoz,/ "0R00ïSïAl"

Filiaal: Touwslagersbaan 20
Wijchen
Te|.08894-2546

+

BINNENHOF Í4 .
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ZUHEBITAIiI ?
van

t t/n I juli leZB

A1Ie jeugdLeden van 10 - 13 jaar van SportverenigÍng
De 

-Hazenkamp kunnen zich voor dit kamp opgevenvóór 1 apriJ. a.s,
Het kamp uordt gehouden in Beekbergen.
Inschrijving d.m.v. storting van 3F 100.__ p.p.
op giro nr. 1628666 t.r.tovo pEoningmeester sektie
Gymnastiek, met vermelding : ilZomerkamprr.

Voor nadere informatie gelieve U kontakt op te nemenmet Ton ïeunissen, te1.55.61.6I.
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SCHOONHEIDS TNSTITUUT '' \y'y' E S ''

HazenkampseuJeg L23 - L25
Nijmegen
teI. 080 - 55 58 64

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

Tevens salon, uJaar U een volledige behandeling
krijgt, met Vapozone.
Behandeling gaarne volgens afspraak.

KREGTINGS

LEESPORTEFEIJILLE B.V.

HET IVIEEST GELEZEN..

Jarueueg 7

Nijmegen

Tel. 56 07 54

T2



Ewas er koffie********
tOï

r|J Iedere zondag van 1l-.00 - 13.30 uur *
koffiedrinken voor ALLE Hazenkampers #

C 
en Oud-Hazen in ONS ktubhuis op het *

O 
sportpark ,,trJinkelsrees,'. 

j

F Gymnasten, badmintonners en voetbaLlers, **
* komen jullie ook?? tt
* -. 

---: *

# ffiHetiserssezell,'i".ï:ordbestuur. iir**************** **************** *** **ï

trraa.1******* ******** *** *** ***********Í



Sportverenlging rr DE

Sekretariaat:
ToLhuis 13-09
Ni j megen
Tel-.: 080 - 4-4.26.28

KLUBHU]SFONDS

#F:FËFFFFT*:

HAZENKAITP II

RENTELOZE LEN]NG

-

Door de Vereniging De Hazenkamp uorden momenteel voorbereidinqen
getroffen om een definitief klubgebouu te velurezenfijken in
het sportpark trJinkelsteeg te Nijmegen.
Een vàn di= manieren om dit financieel mogelijk te maken is
het aangaan van een renteloze lening, uit te zetten in
obilgaties van Í 100.-- en tuel onder de hierna verme-l-de
voorulaarden 3

1. De geldlening is groot maximaal DERÏIG DUIZEND GULDEN,

verdeeld in driehonderd obligaties van Í 100.--

2. De geldlening bedraagt geen rente.

3. De aflossing za1 geschieden in 10 gelijke jaarlijkse
termijnen door loting à pari, uaarvan de eerste termijn
verva.l-t een jaar na oplevering van het klubgebouul , doch
uiterlijk tuee jaar na het aangaan van de lening.
De vereniging behoudt zich het recht voor de lening ge-
heel of gedeeltelijk vervroegd aflosbaar te stellen à pari.
De vereniqinq verbindt zich om, binnen drie maanden na het
overlijden van de voornoemde eerste schul-deiser zijn 1e-
ning aflosbaar te steflen.

4. Van de aflosbaar gestelde geldlening zult U bericht ont-
vSIt!Pflo

5. De vereniging is bevoegd haar betalingsverplichtingen' inzake aflossing jegens de schuldeisers maximaal een jaar
op te schorten indien en voorzover het exploitatieoverschot
van de vereniging ontoereikend is.

Nijmegen, l-8 februari 1978.

Dit oedeelte kunt U behouden
** ** ***************** ***tF*l

L4

192A- JAAR- tgZB

GYMNASTIEK
BADMINTON

HONKBAL



KLUBHUTSFONDS.

Hffil
RENTELOZT LENING

-

0ndergetekende verklaart zich hierbij in principe
bereid om, onder de hiernaast vermefde vooruaardent
een renteloze lening aan te gaan met de sportvereniging
De Hazenkamp, t.b.v. het klubhuisfonds,
voor een bedrag van

.. x J 100.--

De vereniging kan hiertoe op mij een beroep doen
uranneer de voorbereidingen van het definitieve kLubhuis
in een zodanig stadium zijn dat aan de veruezenlijkinq
kan uorden begonnen.

Naam

Uoorletters 3 mun/vrouul

Adres

l/oonplaats

Nijmegen,

Handtekening !

Dit qedeelte j.nleveren

1978.

F************ ***********+**n**ffi *******:



geschenken

sieraden
tassen
shawls

Wmkehentrum Dukenburg tel.OBO-440644 van Broeckhuysensiaalz}-i2 lel.cf0-2247il

ASSURANTIEKANTOOR DE HARTOG UELTHUIZEN

Kantoor - adres Graafseueg 225-227, Nijmegen
( boven aan de Ldolfkuilseueg )

Zéér gunstige autopremies - 0nroerend goed
Vastgoed verzekeringen - Hypotheken
0ngevallen - Financieringen
Inboedel - Levensverzekeringen
AlIe overige verzekeringen - Pensioen-adviezen

LJij kunnen U op alle genoemde gebieden deskundig
en vrijblijvend van dienst zijn.

Neemt U eens kontakt met ons opr ulrj schrijven.
SERVICE blijvend met Hoofdletters i.ii

telefoon s 080 - 77 OG OO

080 - 77 04 39
08896 - 22 43 ( na kantooruren

È scH=*,rAru

-/T*llijmegen
Gelderselaan l4
080 - z2fiil

Wageningen
Naaldweg I
08370-1 5680

16



Sekretariaat

Gironummer

P. Leeluse, Pater Brugmanstraat, 9,
LeI.22.56.09
1457011 t.D.v. penningmeester De flazenkamp,
sektie Badminton, Nijmegen.

Het wlariken van Nieumeghentoernooi kan beginnen.
Na intensieve voorbereidingen kunnen lJe op 4 maart a.s.
de deelnemers uelkom heten in rronzetf thuisbasis, Sporthal
Hengstdal aan de Cipresstraat.
Het toernooi start om 10.00 uur en de toegang is gratis.
Komt U ook kijken?

Het bestuur is er in geslaagd om een vervanger voor
Diny van Gorkum te vinden.(zie ook de rrHazenkamperstr
van januarj. en februari j.1.)
Dhi. ïon van Houdt heeft zich bereid verklaard de taken
van Diny over te nemen.
Ton, bedankt en sukses in je nieuure funktie.
Er is echter nog meer bestuursnieuu.rs: als kompetitie-
leider in het nieuue seizoen lg78-lg7g is toegetreden
tot ons bestuur dhr. Lou Pietersen. [Iet onze leidster
José Jacob zat hij ook zorgen voor de training van de
kompetitie sp e 1ers.
Lou, ook jij bedankt dat je deze taak op je neemt en
veel plezier met je bestuursrr;erkzaamheden.

lLJat het sektiebestuur nu nog zoekt is een nieuule
sekretaris, ruiens taak eventueel te kombineren is met
het penningmeesterschap. 0m carrière-redenen gaat de
huidige sekretaris, dhr. P. Leeluse, namelijk het voor-
zitterschap bekleden.
lLlie van U ulil het sekretarj.aat op zich nemen?
Reakties graag aan ondergetekende.

De sektie badminton gaat het komend seizoen kompetitie
spelen. Er uordt - te oordelen aan het enthousj-aste spel -
a1 f1ink geoefend. Denkt U er rrlel om, dat de badminton-
bond vóór half juni a,s. de opgaven ontvangen moet hebben,
Gaarne opgeven vóór 15 mei bij dhr. Lou pietersen.

't, P. Lecluse.
-,zrÈt@àllrÈlle

1.

)

2.

)

3.

)

4.
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Sekretariaat :
Adninistratie :
Techn. komm. :
Gironummer :

Grootstalselaan 66r te1. 55.06.98
Tolhuis 13-09, lel. 44.26.28
Korte Kar 1, Beuningen, te1. 08897-322?
L628666 t.R.vo penningmeester De Hazenkamp,
sektie Gymnastiek

: Pasen: maandag 27 maart t/m vrijdag 3l- Ínaart 3os.

z 1 l/n I juli a.s.
LJedstri iden en aktiviteiten :

gymgroepens I april: Luko de Cloun in rt Kolpinghuis te Nijmegen.

")m 22 apti-l-: r.uedstrijd beginnende jongens en meisjes
te Nijmegen.

4 juni : Verenigingskampioenschappen De Hazenkamp.

B-turnen : turnkompetitie te Dodeuaard op 25 februari
ru te Beuningen op 29 april

De HazenkamP - B.I..C. komt voorlopig te vervallen
en is verplaatst naar de maand mei. De uedstrijd is
darr bedoeld voor de meisjes van de jongste B-
turngroepen.

4 maart: B-rr.ledstrijden te Neede
6 mei : invitatie-turntoernooi
4 juni : verenigingskampioenschappen

A-turnen : 11 maart: vooruedstrijd verenigingsuedstrijden,m meisjes L/n t2 jaar te Goes.
18 maart: voorrrledstrijd jeugdturnsters en turnsters

(plaats nog niet bekend)
6 mei : invitatie-turntoernooi
4 juni : verenigingskampioenschappen

0p dit moment volgen 18 meisjes van De Hazenkamp in de gym-

zalen aan de Thorbeckestraat een voorturnkursus, samen met

andere gymnasten en turnsters uit Rayon Riik van Nijmegen.
0p 11 màart àoso doe1l zij examen, r,.raarbij het te behalen diploma
officieel recht geeft om bij de lessen te mogen assisteren.
Veel suksest

18
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De eerste rrredstrijd van het B-turnen in de turnkompeti'tie
uerd een grootse overu.linnirgvoor onze meisjes, bij zorr,rel
de jeugdturosters al-s turnsters. 0p deze drukke maar ge-
zellige uedstrijd in de gymzaal aan de Reestraat hadden
Inge Arts, Monique Hogeboom, Leonie Veltkampl Jitski
l-leikensl [ïieke v.d. Doef en Deny Verstegen r,leinig moeite met
D. G. V. Dodeuiaard.
Zij uonnen met een ruim verschil van 35 punten.

De jeugdturnsters tr.reerden zich eveneens epg verdiensteli jk
en bleven de naaste konkurrent, B.ï.C. Beuningenl neí 4o4O
punten voor.
Stand kompetitie:
@

Jeusdturnglglg
1. De Hazenkamp
2. B.I.C. Beuningen
3. B.I.C. Beuningen 2
4. D.G.V. Dodeu.raard

Turnsters
1.
2.

De Hazenkamp
D.G.V. Dodeuaard

11 februariru
Tijdens de provinciale verenigingsuedstrijden op 11 februari
j.1. te Nijmegen leverde de selektiegroep o.1.v. mej. R.Koppers
en Deny Verstegen een onveruachte prestatie door eerste te
urorden van de provi.neia Gelderland. Zíj mogen op 11 maart a.s.
in Goes de Hazenkamp-kleuren verdedigen en proberen een plaatsje
in de na'tionale finale te veroveren.
Individueel u,rerd lYliriam [igenhuysen Ererste, maar de veel jongere
Jasmin Hoogland en Rian Koedam belraalden eveneens hoge cijfers.
Nicole, Hi1da, Pliriam, Jasmin, Rian; Ester en Helma proficiat
en veel sukses op 11 maart I I

1. De Hazenkamp Nijmegen 131.10
2. Excelsior Nijkerk t2g.40
3. Olympia Harderuijk 129.35

lJ. Zegers.

19
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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 Mblenweg 140 tel. 55 31 1 8

van 't santstraat 86 tel.22 29 91

'a+l,boya,
wol en handwerken

kleinvak en fournituren

Zwanenveld 90-64 Meijhorst 70-03
NIJMEGEN IEI,EEOON 442843

technisch verchromen
verkoperen

vernikkelen
verchromen

diverse bronzen
verzilveren

vertinnen
vèrcadmiummen

galvanisth bedriiÍ

tAI0UR b.u.
v. hezewijkstraeÍ 23-25
nijrnegen

teleÍoon O8O-7?4455

DERKS
Schoenhandel - Schoenservice

I

Sï. JACOBSLAAN 36-38 (t.o. Miro)

NIJMEGEN TE1.553977
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Sekretariaat 3 poemastraat S, te1. 55.4!.O4
Gironummer : 2005900 t.rt.v. pennin3meester Honk/

Softbalvereniging trDe Hazenkampil

E,K. junioren 1978 qinq onze neus voorbii
Drie gegadigden LJaren er nog in de slag om de organisatie
van het Europees juniorenkampioenschap honkbal 192g3
wletimpo Truins uit 0osterhout (N.8.)r.Rayon het Noorden
en uij. Het bestuur van de K.N,B.s.B. heeft tenslotte haar keuslaten vallen op 0osterhout, uaarbij de gunstige geografische
ligging t.o.vo Be1gi6, met name Antuerpen, in verband met dete vertr;achten toeschourr;ers en dus recette, een ro1 heeft ge-
speeld.
Jammer dat u:ij door deze beslissing uit de boot zi jn gevaIlen,
temeer daar rr;ij a1 een eind op u;eg uJaren om de onvermijdelijkà
financiëIe konsekulenties het hoofd te gaan bieden, maar zoals
gezegd: niets aan te doen. Aan het E.K. junioren, dat van
12 lot' 20 augustus zal tuorden gehouden, zurlen behalve Neder-
Land, BelgiË, Zueden, Spanje en ïta1ië deelnemen.

l:Jè1 interland in Nijmegen

Inmiddels is de kans zeer groot, dat ter gelegenheid van de
opening van ons prachtige honkbalveld rrl/inkelsteegrr, alsmede
het 50-jarig jubileurr van onze vereniging een interlandrrled-
strijd zal u:orden georganiseexd.
Het is nog niet meL zekerheid te zeggen, of rr;ij het I'rlederlands
A-team zullen kunnen begroeten, omdat een en ander nu eenmaal_
moet passen in het oefenprogramma voor de Haarlemse Honkbalueek
en cle LJereldkarnpioenschappen in ïtaIië. lLJel staat vast, dat
cns veld met een internationaar gebeuren zaL ulorden geopend,
al zal dit halverurege het seizoen plaatsvinden.
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Alueer : het klubhuis (I)
0nder grote belangstelling is dcnderdag 2 februari j.1.
(de oprichtingsdatum van onze trErotetr vereniging) fret kllrb-
huis officieel in gebruik genomen. Het uas verheugend, Cat
zovelen, onder uie llazenkampers die de begirijaren van onze
vere.niging nog hadden meegemaakt, acte de pr'ósence !?vano
Het ulerd een geanimeerde avond voor leden en gasten,
onder ulie uij representanten van de verenigÍngen S.J.N. en
NISC, de Sportstichting, de Drankenhandel de Kluis en Skol
Brouu.reri jen opmerkten.
Hoe fraai dit aLl-es is en hoe cont,ent u;e ook met dit klub-
huis zijn: het blijft een tijdelijke behuizinge dÍe medio
1980 moet zijn vervangen door een stenen l<lubgebouu,r .
Financíële aktj.es hiervoor zijninmiddels gestart.
Het klubhuis (tt)
@
Het zondagse koffieuurtje ( van 11.00 - 13,30 uur) is in-
tussen een groot sukses. lJekelijks bevolken zorn 30 à 40
koffie (crf-Í-ets-anders) drinkers het klubhuis. Dit geeft
ook het barpersoneel gelegenheid rr..rstig in te spelen op de
te verr.rrachten drukte ti jdens het honkbalseizoen, dat eind
maart met de eerste oefenuedstrijden losbarst.
Er is een voorlopige klubhuis-beheerskommissie gevormd,
bestaande uit Han casteJeijn, Thea Dingelhoff, Jan HendrÍksen
en Jan van de Vegtel die al1en de kursus cafóbedrijf van de
Stichting Vakopleiding Horecabedrijf vr:19en.
Hoeulel deze (naar uij hopen) straks gediplomeerden verant-
uloordelijk zullen blijven voor heb reilen en zeilen van het
klubhuis, kunnen zij het tijdens het hcinkbalseizoen natuur-
lijk nr:oit aIleen aan.

Daarom vragen rrri j diegenen ( boven 16 jaar) , die bereid zi jn
gedurende de zomermaanden kantinediensL te verrichten,
zich bij voorkeur per tr,:ee personen (echtparen, velloofden,
vrienden, vriendinnen) vó6r 15 maart a.s. op te geven bij
een van bovenstaande beheerskommissieleden, te1. 559455,
440515, 554104, 772364. voor de gegadigden volgt een instruk-
tie avond, L;aarna aan de hand van de binnengekomen aanmeldinqen
het roulatiesehema zal ulorden samengesteld.
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Noqmaafs: leeftiidsorenzen ieuodkomoetitie

In onze vorS-ge berichtgeving over dit onderuerp zijn helaas
enige fouten gesloperi. Daarom nu de juiste leeftijdsgrenzen,
die overigens nog door de Bondsvergadering (eind februari)
moeten uorden goedgekeurd.
Pupillenkompetitie B t/n 12 jaar; adspiranten ls t/n ra jaar;
Junioren t5 t/n 17 jaar. Juniorenl die 16 jaar zijn mogÀn
onbeperkt in de seniorenkompetitie uitkomenl rr.rorden ze echterin het eerste of ttr:eede team opgesteld dan mogen ze niet meer
dan de helft van het aantal kompetitier,ledstrijden in een
seniorenteam uitkomen.

Puoillenteam van de orond

Het is zo goed als zeker2 dat rrrij dit seizoen na afuezigheid
van ó6n jaar ueer met een pupillenteam aan de start zul1en
komen, Tijdens een zeer positi-eve bespreking met de ouders van
onze peanuts uerd althans tot de oprichting van dit team be-
sloten, nadat uij van 10 ouders het definitieve jauioord kregen
en uij dit aantal inmiddels al- u.reer zien uitgebreid.
Hans van Velp heeft inmiddels dit team, dat enthousiast met de
zaaltraining is begonrren, onder zijn hoede. Sukses!

Veteranenteam kriiot andere komoetitie-indelino
Var de zijde van het Rayonbestuur het 0osten kregen ulij de
vraag, of tr,lij ervoor voelden ons tureede team j-n te schrijven
in de nieuu te vormen reserve dÍstriktsklasse wli-dden-Nederland.
Aangez.ien zowel de reisafstanden korter zijn en a1le tegen-
standers over officiëIe honkbalvelden beschikken (en dat uas
in rayon Het Oosten nog u:el eens anders) hebben uij besloten
op dit voorstel in te gaan.
Tegenstanders zullen zijn: Zu5-dvogels 2 (Huizen), Quick
Amersfoort 2, Hw|S 2 (Utrecht), BSCU 2 (Utrecht), Robur 2
(npeldoorn), Cuir 2000 2 (Hitversum) en HCALi 2 (Bus"um).
Het zal voor onze 'toldies but goodies, ongetuijfeld een interes-
sante kompetitie ulorden.
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Jubile umaktiviteite n

Inmiddels zijn de €erste tulee toernooi.en in het kader van het50-jarig jubileum frrondil.
0p 9 april a,s. treden onze junioren in het strijdperk tegen
Tex Toun Tigers (Enschede), UVV (Utrecht) en Robur rSB
(Apeldoorn).

16 april is het de beurt aan de adspiranten, dj.e Unique
Giants (Oiemen), HSC Nuenen en UVV (Utrecht) ontmoeten.
Kortom tuee sterk bezette toernooien, die ue1 ueer het
nodige spektakel zullen opleveren.

W
flke zondag: koffieuurtje van 11.00 - 19.S0 uur.

Klubhuis Sportpark rlLlinkelsteegrr.

vro 10 maart : 2o.00 uur: Film rrtl/orld Series Baseball 1976,,
klubhuis, voor junioren en senioren met
introducée.

Z?C 11 maart : 14.30 uur: Film I'Liorld Series Baseball 1976,,
klubhuis, voor peanuts, pupi11en, adspi-
ranten en ouders.

27 maatL (2e paasdag) :
Haz. Softbal- - BSCU Softbal 10.50 uur
Haz, ïï - BSCU Iï 12.00 uur
Haz. I -BSCU[ 14.50uur

dj-. 28 maart : laatste indoortraining voor
pupiIlen, adspÍranten en l_e team

lrloo 29 maart : laatste indoortraining voor
junioren en overige senioren

Zoo 2 april z Haz. ïI - Robur t58 II
Haz. ï -PSV Interregionale

jeugd

zào 8april iHaz.I -NISCtT!
Haz. II of III - NïSC II

12.00 uur

14.30 uur

14.30 uur
12'00 uur

zoo 9 aprir : Haz.-s0 juniorentoernooi 1=i" (lEBESrBBJ"b"houd)
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zeo 15 april :

zo. 76 april :

za, 22 april :

za. 23 april :

za/zo 29 ert 3O

EN TENSLOTTE

Haz. I-GeldropI 14.30uur
Haz. II - Geldrop II 12.00 uur

Compri Aluminium
Zrrrijndrecht - Haz. I

Terrein: ATC t65, fnschede.

Haz.-50 Adspirantentoernooi (zie vorige bJ,z.)

Haz. I - Venray 14.30 uur

Haz. I - Haz. II (onder voorbehoud)

april : Begin distriktskompetitie honkbal.

heeft onze sekretaresse Iete Hendriksen (eindelijk)
telefoon. Hier volgt het nummer: 55.41.04.

bedankt Jaap Bogaards bestuux en leden voor de
belangstelling gedurende zijn verblijf in het zj.eken-
huis en de periode daarna. Gelukkig bleek hij tijdig
hersteld om de Honkbalschool- in Zuanenburg (N.H.) te
kunnen volgen.

Riet en Jan Koedam bedanken iedereen, in het bizonder
bestuur en leden van de honkbalafdelingr voor de be-
langstelling gedurende het verblijf van Riet in rt
Radb oudzieke nhuis.
Inmiddels is Riet rrleer thuis en ulij u;ensen haar een
spoedig algeheel herstel toet

Ook Ans Hendriksen is opgenomen in het ziekenhuis te Oss.
AIs U dit leest zaL zij uleer thuis zijn en rrrij urensen
haar van harte betersehapt

*****5ï'à-'J:n;'n:i'",.
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Foto, Íilm en uideo...
ziln onbetwist dé registratie hulpmiddelen voor uw

sportevenementen.

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

. Ook verhuur van video apparatuur.

efwea
foto
film
video

PLEIN 1944 no.l45 - NIJMEGEN - TELEFOON 080.226348

spellen - speelgoederelr -kado artikelen

W;ll,/-Sbh
Winkelcentrum
,,De Molenwiek"

Molenweg 52
ttl iim egen

telefoon 77 1870

MERKUSZONEN B.V.
I TTITERIUATI OtUAAt R EISB U BEAU

TOUBITTGCARBEDRIJT

Nijmegen - Mulderaweg 15 - Tel. 77 2427
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Sekretariaat :
lLJedstni jdsekr:

Gironummer :

De Savornin Lohmanstraat 1
v.d. Duyn van [vlaasdamstraat 82,

tel, 55.36.48
3375448 t.n.v. penningmeester De Hazenkamp,
afd. Voetbal, Mazurkastraat 1.

14-01-r78: D.V,E. - De Hazenka t L-2.

Een spannende u.redstrijd met aan beide zijden kansen,
maar deze ulerden de eerste 20 minuten niet benut.
lLJij kuamen na die 20 minuten voor met 1-0, toen de D.V.E.
keeper een schot niet klemvast kon krijgen en de terugspringende
bal door R. te Kaat in het doel getikt kon ulorden.
Dat de ruststand toch nog 1-1 uerd, uas te danken aan een
doelpunt dat op bijna identieke urijze als het eerste in het
doel van De Hazenkamp verdu;een.

Ook na rust ulerd aan beide kanten sleeht met de kansen omge-
sprongen. Het rrlinnende Hazen-doelpunt viel I minuten voor het
einde, toen een D.V.E. speler een sehot van Pr vsri) Deelen van
richting veranderde en in het doel deed belanden. (t-Z)
2L-Ot-t7B : De Hazenkamp - tvleeru.rijk : l-L. (Bekerr,redstrijd)

In de eerste 10 minuten een sterk aanvalLend tïeerulijk, doch
geskoord ulerd er niet.
Na 10 minuten gingen uij meer in de aanval en er kuamen uit-
stekende kansen, u;elke eehter op 2 à 3 meter voor het doel nog
uerden gemist.

In de tueede helft uJaren de Hazen luederom sterker,
skoorde: 0-1.
Hierna bleven ulij fe1 aanvallen en 10 minuten voor
G. Eellink via een kopba3. geIijk : 1-1.

2B-Oi.-t7B 3 H.S.V! - De Hazenkamp : 4-3.

doch lvleeru.rijk

tijd maakte

In een rommelige vertoni.ng, u;aarin naast sleeht voetbal ook
van zeer slechte scheidsrechterJ-ijke leiding sprake uas, ulerd na
2 minuten al een Hazenkampspeler naar de kleedkamer gestuurd
lJegens kommentaar op de leiding.
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H.S.V. kreeg hierdoor een vrije trap op 2 meter voor
de doe1U-jn te nemen en skoorde: I-0.
Hierna kuram er voor de Hazenkamp nóg een uraarschurrting bij
en een mooi doelpunt van H.S.V. t 2-O.
Eindelijk keerde de rust enigszins terug en uerd er redelijk
gevoetbald, maar men kon toch niet verhinderen dat H.S.V.1
via een penaltyl met een 3-0 stand aan de thee begon.

Na rt draaien skoorde De Hazenkamp door G. Be1link:3-1,
maar aan de andere kant trof een schot van H,S.V., via een
Hazenkamper, ook doel | 4-1.
Nu uerd er fel'gestreden en door 2 doelpunten van G.Bell_ink
en J. de Jager uisten ule de schade nog te beperken tot
4-3 voor H.S.V.

T. Nieuulenhuis.
:

SPECIAATZAAT

J. 3. §,,n @ll"r.^
o Rool(wAREll. LEKÏUUR
O POSTAGE}IÏSCHAP

WolÍskullsswq 155 - illlmegen
TelcÍoon 000 - 77 tl 28

Het best gesorteerd ln llllmegen-w.

[ïoderne textiel
I

LAGE
lvlolenrlreg 99

Nijmegen

TeL. 77 I8 35

iedere dag oPnieuw hoort u het weer
HART EN VAATZIEKTE

wii zitten te veel
wii roken te Yeel
wii eten te veel

TAAROM GAAT TOCH NIET FIETSEN?

Dit is altreen en onbetwist het beste
middel van uw sPecialist

Voor tiets en bÍommer naaÍ... '.
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