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ALGETVIENE LEDENVERGADERING

Het bestuur nodigt aIIe l-eden uit voor de Algemene
Ledenvergadering op dinsdaq 16 rirei a.s. in het klubhuis
op het Sportpark lLJinkelsteegh. (te bereiken via de nieuule
Dukenburgseuleg, zíe de plattegrond in de vorige Hazenkamper)

Aanvang:20.00 uur.

A g -E gq À
1. 0pening

2. Notulen vorige vergadering

3. Post en mededelingen

4. Huldiging leden j.n verband met 40, 25 en 10-jarig
lidmaatschap

5. Uitbreiding met Korfbal-afdeling
6. Begroting

?o Bestuursverkiezing
Het Hoofdbestuur stelt voor als aanvuffing van de

sekretariaatspost: lvlevrouu; A. van der Zuaan.

B. Statuten

.9. Jubileumviering 27 mei a.s.
l0. Rondvraag

11. Sluiting
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I']IEUidE STATUTEN

In de l-aatste Algemene Ledenvergadering hebben ruij toegezegd,
dat uij in de aanstaande voorjaarsvergadering het ontuerp
van de nieuuJe statuten zullen voorleggen.
Dankzi j de buitengeuJone medeuerking van onze vroegere sekre-
t,aris [ïr. Ger Biermans ( Ger, r.ue]- bedanktl ) zi jn nieuue sta-
tuten opgesteld die volgens de uettelijke bepalingen thans
zijn aangepast aan het nieuue verenigingsrecht.
Deze nieuue statuten voorzien nu ook in de verl-angens van
onze l-eden om enerzijds trDe Hazenkamprr afs óén vereniging te
beschouuen en om anderzijds de sekties een grote mate van zelf-
standigheid te verschaffen.

Samen met de afgevaardi.gden van de sekties in het hoofdbe-
stuur hebben uij de ontuerp statuten grondig bestudeerd en
uaar nodig bijgeschaafd. Het stemt ons verheugd, dat, uij aan
de l-edenvergadering nu sLatuten kunnen voorl-e99enr ulaarover
in het hoofdbestuur reeds volledige overeenstemming best,aat.
ïer voorbereiding van de behandeling van het ontu.rerp van deze
statuten in de Algemene Ledenvergadering van .l-6 mei a.s.
hebben uij er voor zorggedragen dat op de sekretariaten
van de sekties een aantal exemplaren van de ontuerp stat,uten
beschj.kbaar zijn. Indien hierover vragen zíjn, dan is hei
aan te bevelen deze vroeqtijdiq bíj onze sekret,aris (Simon
Kersten) te deponeren. Dat kan ons veel vergadertijd besparen,!

Gezien het grote belang van de verenigingsstatuten hopen uij
op een grote opkomst en een vruchtbare diskussie.
Tot ziens op 16 mei a.s.

Namens het hoofdbestuur,

H.Pn L. Franken,
voorzitter.
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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

lVinkelcentrum,,De Molenwiek"
Donderdag koopavond

molenweg 36, brj a.h. - tél. o8o-77o5o3
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In het kader van ons jubileum organiseren urij §
f 

een grootse Sp0RT-ïNSTUïF op i
* zATERDAG 2z tvrEr A.s. tT

* ]N SPORTHAL HENGSTDAL, CYPRESSTRAAT. IÉ
***{&.glË
* Alle HAZEN van 16 jaar en ouder zijn hier van harte *
i uelkom tussen 14.00 en 12.00 uur. **r&
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Diverse verrassingen op sportgebj.ed,
o.a1 vo1leybal, voetbal, stuitbal, badminton en

handbal j
En ts-avonds een tJervelend slotf eest in rf Huize
Duckenburgrr, Lankforst 51-01.
De dansmuziek rr.rordt verzorgd door de band LA QUAD0R.

Aanvang:20.00 uur.
ïevens zal op deze avond de prijsuitreiking plaats-
hebben.
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Speciaalzaak rookarlikelen

Rob Hopman
St. Jacobslaan 8, Ni,megen

Teleíoon 550621

.ASAAN'TEKER'@
Dunhill - Duponl - Electronische
aanstekers - Kaw€e - Sarome
Rowenta - Colibri - Ronson
Tanita etc.

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

SIGAREN:
Carl Upmann - Balmoral
Cadena - Corps Diplomatique

PIJPTABAK:
Upper-Ten - Uitgebréide
sortering import

HooseÍolo-oplrzK
OOK VOOR UTY HOOBTOESTEL EIT KOIIITAKTtEtUZEIU

WILLEMSWEG 37 . TEL. O8O. 553453 NIJMEGEN

TROI.'WREPORTAGE

SPRINGT ERUIT:
lvil je een trouwrePortage

die nèt even anden 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 zen

verkleurende en onbreekbarc
glazen.

Uw nieuwe bril wordt
jroÍri door ons verzekerd.

Ittij testen gatis



****************** *****:

l![9
rL!e!-5glerlc!gr:

************************:l
liJat een feest, rs-morgens een zaal- vol kleintjes en ts-middags
een zaal- vo1 grotere rrHazenkampertjesrr, die gespannen de
verrichtingen van LUK0 volgden.

Tafels vo1 prijzen en alIemaal vrolijke gezichtenl
LJeer is een feestdag voorbij in het kader van het jubiteum-
jaar. Het is altijd moeilijk om met een uitvoering het juiste
te kiezen voor iedereen.

Ik geloof dat de organisatoren met LUKO een goede keuze heb-
ben gemaakt, ulant de manier uaarop LUKO veel- kinderen bij
zijn programma betrok, sprak erg aan.

Kortom, een geslaagde dag voor ons in het Kolpinghuis.
Gradg mijn dank aan al diegenen die belangeloos hun tijd
hieraan hebben gegevent

A. Heijmans,
voorzitter sektie Gymn.

NilAM,OPSTAAN
Mam, opstaan, ue gaan naar Luko de cloulnl
Jeroen staat bij ons bed. Ik doe een oog open en kijk op de
uekker. Nog geen 7 uur, en dat op zaterdagl
Ga nog maar een uurtje slapen, het is nog veel te vroeg.
Jeroen gaat terug in bed, van slapen za1 ulel niets meer
komen.
Een paar uur later zijn rrle op uJeg naar het Kolpinghuis;
Jeroen fit, moeder nog niet helemaal uitgeslapen.
Bij de'ingang krijgen de kinderen een nummertje, dat is voor
de loterij. Lle zoeken een plaatsje en ulachten gespannen op
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vanGampenHgH#,§v
lEerwaren
§ereedschappen

Advies-en verkoopcentrum vooÍ bouwen,

onderhouden en vernieuwen van huis en tuin

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

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

+

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

r----
W'NKETCENTRUM
/ -----

- rELEFooru sseaoz,/ "0R00TSïAL':

Filiaal: Touwslagersbaan 20
Wijchen
Tel. 08894-2546

+

BINNENHOF T4
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het grote moment tot het doek opengaat. En ja hoor, daar
komt Lukoj ttta zich voorgesteld te hebben, vraagt hij een
assistente uit de zaal. Daarna gaat hij toveren en vraagt
de medeulerking van de zaal met het zeggen van de toverspreUko
Dat lukt prima en alLe kinderen (en vaders en moeders) 9i11en
mee. Er uordt ook nog gegoocheld en dan uorden er enkele kin-
deren op het toneel gevraagdl die krijgen alLen een muziek-
instrument in de hand en een dierenmasker op.
Luko pakt zrn trompet en er uordt muziek gemaakt en de zaal
zingt hard mee.
Dan is het pauzel

Na de pauze verschijnt Luko uleer, deze keer echt al-s clou.rn,
kompleet met rode neus! Hij heeft een standaard vol_ met op-
geblazen balLonnen bij zich. Daarvan maakt hij poppen,
dieren en nog veel meer,!
LJeer uordt er muziek gemaakt en de kinderen zingen allemaal
mee. Daarna gaat Luko onder luid applaus aft
Nu is het grote moment van de loterij aangebroken. spanning
bij aI de kinderenl Ulie neemt er een prijs mee naar huis?
Jeroen blij, hij r.uint een poster!
Na afloop krijgen al-le kinderen nog een koek en tevreden gaan
u;e uJeer op huis aan.

R. Peters van Hees.

9

Crpy uífia 2g na,
tnh.uaeerv Ap

!/s A€€R,sTRnnT 6



Sekretariaat
Administratie
Techn. komm.

Gironummer

: Grootstal-selaan 66, tel. 550698

: Tol-huis 13-09, tel. 442628

: Korte Kar I, Beuningen, teI. 08897-

z 1628999 t.n.v. penning*"""t"" 3227

De Hazenkamp, sektie GYmnastiek

Vakantie ? LL/fri 5meí1978
@ maandag 15 mei 19?8 (Pinksteren)

m. Lv. maandag 3 juli zomervakantie

lLiedstri iden en aktiviteiten:
zaterdag 6 mei : Jubileum Invitatieturntoernooi de Hazenkamp

zondag 21 mei

I4.00 uur Sporthal lvleyhorst.

: Finale Nederlandse kampioenschappen sektie
Topsport te Assen meisjes l/n 12 jaar en
meisjes 13 en 14 jaar.

zaterdag 27 neL : Finale turnkompetitie te Lochem.

zondaq 4 juni :- Aanvang 14.00 uur; Sporthal lvleyhorst.
AIle juniorl-eden vanaf 7 jaar kunnen aan
de traditionef e verenigingskampioenschappen
deelnemen door zich voor de eerste, tr.leede
of derde graad en turnen in te schrijven
zia hun leider of Leidster.
tiat kun je zoal behalen? Een herinnerings-
plaatje voor iedereen, bij voldoende punten
een diploma, de beste drie van elke graad
een medail-le. De verenigingskampioenen
behalen een beker, de beste turnster zelfs
een bokaal.

De strijd om de verenigingsbekers bij de jongens en meisjes
gymnastiek en bij bet B-turnen is geheel oPen, daar de

uinnaars van vorig jaar niet meedingen, bii het A-turnen
is de vraag of Tanja v.d. Schoor de beker kan verdedigen;
Zij heeft op school haar enkel ernstig geblesseerd. lLJij
hopen dat zij ureer op tijd beter zal zijnl
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Verslagen van tledstri jden en aktiviteiten:

11 maart j.1. slaagden 15 meisjes van De Hazenkamp voor de
rrAssistent Cursusrr. Na vele zaterdagen hard zuJoegen deden zij
op 11 maart een prakt,isch en theoretisch examen. Zíj mogen
nu officieel- de leiding assisteren bij het geven van gymnast,iek
en turnen op onze veren j-ging. Het rr.raren de volgende meis jes:
DaniË]]e t/i]l
Naomi Liill
[Ion. v. d. V]-ier
lvlarion Vermeeten
lvliriam de Bot

Corina Joosten [ïagriet tvlaas
Desirée v. Zanten Astrid de Ridder
Ingrid v. Deele Liesbeth van Son
Antoinette Bevers Monique Zuarthoed
Sandra [igenhuysen Hie]-ke Albers

PROFICIAT

Vooruedstrijden Nederlandse kampioenschappen turnen
meisjes 13 en 14 jaar sektie Topsport te Henal-dum (Fr. )

[vlonique Kaaks uist zich a]-s dertiende te plaatsen voor de
finale van de Nederl-andse kampioenschappen. Tijdens haar
eerste optreden in de sektie Topsport maakte ze ueinig
fouten, maar gezien de nog korte trainingsperiode. op papen-
dal is zij nog onvol-doende geschoold om zich met de beste
in haar leeftijdsgroep te kunnen meten.
tïiriam Eigenhuysen don door een bl-essure niet aan de voor-
u,tedstrijd deeLnemen t zij doet echter ulel mee aan de finale,
zij het buiten mededinging.

3******************* *

[ïede namens liJinrjie uillen uiij
iedereen heel_ hartelijk bedanken

voor de leuke cadeaus, kaarten,
bloemen en tekeningen, die zij
na de geboorte van bestuur en

leden heeft ontvangen!

Karin en Ton Teunissen.

lJ. Zegexs.
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Sekretariaat : Poemastraat 5, te1. 55'41'04
Gironummer : 2005900 t.n.v. penningmeester Honkf

Softbalvereniging trDe Hazenkamprl

0p het moment dat rrlij dit schrijven zijn uij nog enkele
nachtjes slapen ,""ri-1d""d van het moment u:aarop onze drie
senioren- en even =ovàI" jeuqdteams zich aan het honkbal-
kompetitie avontuur 1978 gaan blootstellen'
Een nieuu honkbal-veld met tribunes en klubhuis en nieuue

honkbaluniformenzijnhierbijnatuurlijkbelangrijke
rrsecundaire arbeidsvooruJaardentr, maar belangrijker is een

goede sfeer, alsmede de rrlil om een goede prestatie te leveren;
uat dat betreft geloven ulij dat urij de komende kompetitie met

vertrouuen tegemoet kunnen zien.

Het eerste team, dat -zoals uij reeds eerder schreven -
is ingedeeld in de Distriktsklasse wlidden Nederland heeft
nug"nJ"g dezelfde tegenstanders a1s vorig jaar : Phoenix

irí""" (z"i"t), ÍïatcÉmakers (LJaqeningen), Knickerbockers

iil""rl;--óÀ' (nrnn"*), Zuidvos.r" (Éuizen),- vHc (veenendaal)

àn Spurl. Animals (Oieren). VHC is na een éénjarig verblijf
in de landelijke kompetitie ueer afgedaald naar de Distriekts-
klasse en Sparta Animals promoveerde uit Rayon het 0osten'

Het veteranenteam, dat in de nieuu gevormde Reserve-
Distriktsklasse wlidden Nederl-and uitkomt, zal- het dit sei-
zoen moeten opnemen tegen Zuidvogels 2.(Huizen), Beyen

f'fini"i""p a::k'2 (tttaaraeí), Cuir 2OOO 2 (Hilversum), HCAtrJ 2

(Ér="u,n), BSCU 2 (Ut"""É[1, Fresh Up Quick 2 (Amersfoort) en

ÀoOur ,íA Z (Apeldoorn). Een interessante kompetitie tegen

op één na onbekende tegenstanders.

Het derde team komt uit in Rayon het 0osten 2e klasse en is
ingedeeld met wlatchmakers 2 ([Jageningen), Robur t58 3

iÀp"iàà"""1, nun à (.ldenzaai1,-uit"*ijters 2 (Atmelo),
lrSB 2 (Apeldoorn) en ZwolLe 2.
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De junioren zijn ingedeeld in 2 klassen.
De Hazenkamp komt uit in de itsterkerr Junioren I-klasse en
speelt 1| kompetitie tegen Robur 1 (Apeldoorn), Run (oLden-
zaal), TTT (Enschede), Uitsmijters (Alme1o) en UJSB 1

(Apeldoorn).
De afdelingskampioen is tevens rayonkampioen.

De adspirantenkompetitie is gesplitst in tulee afdelingen.
De Hazenkamp komt uit in poule 1 en ontmoet daar ESCA
(Arnhem), [vlatchmakers a en b (LJageningen), Sparta Animals
(Dieren). Hier ulordt eerst een volledige kompetitie afgeuerkt,
uJaarna de bovenste 3 van beide afdelingen verder gaan in een
kampioenspoule, de overige 4 in een vervolgkompetitie.
De pupillen ontmoeten ESCA (Arnhem), Lord Nelson Devils
(lleppel), Robur'58 (Apeldoorn), TTT (Enschede), Uitsmijters
(Rlme1o) en LJSS (Apeldoorn). Hier uordt een voJ-ledige kompe-
titÍe verspeeld, uaarbij elke uledstrijd bestaat uit een dub-
beluedstrijd en geldt voor de kompetitiestand voor ttuee u.red-
strijden. EIke uredstrijd duurt 5 innings, minimaal 50 minuten,
maximaal 1| uur. Na 45 minuten rrlordt niet meer aan een nieuue
innÍ-ng begonnen. Eén of meerdere uerper(s) en cateher(s) van
de ene uedstrijd mogen in de andere uledstrijd niet als u.rer-
per(s) en eatcher(s) optreden.

Ook dit jaar zaL ons eerste team deel-nemen aan de John Heyt
bekerkompetitie voor rayon- en distriktsklassers.
Voor tr.rat rayon het Oosten betreft heeft de loting inmiddels
plaatsgevonden. Ons eerste team za1 het i.n Deventer moeten
opnemen tegen Eagles. Verdere uedstrijden voor de eerste ronde
zijn Matchmakers - Sparta AnimaLs, Ztlolle - lrSB en Run -
Uitsmijters. De speeldata uorden door de klubs onderling be-
paaId. De eerste ronde moet zijn afgeulerkt voor 1 juni a.s.;
de 2e ronde voor 1 juli en de finale voor L5 augustus.

Jubileumtoemooien uiaren qroot sukses-TEE.!I
Zouel het door onze jeugdkommissie op 9 april j.1. georgani-
seerde juniorentoernooi efs het adspirantentoernooi op 16
april j.1., zijn een groot sukses geulorden.
Het eerstgenoemde toernooi uerd bovendien begunstigd door
uitzonderlijk fraai lenteueer, hetgeen een redelijk aantal
toeschoutrlers naar de kersverse tribunes lokte. Bovendien uas
er van ueinig krachtsverschil sprake: van de in totaal zes

t3



SCHOONHEIDSINSTITUUT '' \A/ E S "

HazenkampseuJeg L23 - L25
Nijmegen
te1. 080 - 55 58 64

Opleiding tot sehoonheidsspecj.ali-ste.
Het, instituut leidt op tot verkrijging van het
erkende Stivas-diploma.

Tevens salon, LJaar U een volledige behandeling
krijgt met VapozooEo
Behandeling gaarne volgens afspraak.

KREGTINGS

LEESPORTEFEUILLE B.V.

HET TVIEEST GELEZEN.

Tarueueg 7

Nijmegen

Tel. 56 D7 54
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uedstrijden eindigden er liefst drie in een gelijk spel,
zadat het aan het eind van het toernooi plussen en minnen
urerd om de einduitslag vast te stellen.
De uitslagen uraren: De Hazenkamp-Robur r58 0-0; TTT -UVV 5-2;
De Hazenkamp-TTT 1-1; UVV-Robur 1-1; Robur-TTT 2-Jl en UVV -
De Hazenkamp 5-2. De einduitslag fuidde: I. TTT 5 pnt;
2. UVV 3 pnt.; 3. De Hazenkamp 2 pnt. en 4. Robur r58 2 pnt.
De uerper van het Utrechtse UVV,, Rein Braam uerd uitgeroepen
tot de meest ulaardevolle speler van dit toernooi.
0nder beduidend slechtere uleersomstandi gheden vond een ueek
later het adspirantentoernooi plaats; het pleit evenuel
voor zouel organisatoren a1s spelers, dat desondanks het
tijdschema tot het einde toe precies klopte.
Het Utrechtse UVU toonde zich hier overtuigend de zulakste
en moest na drie vrij grote nederlagen met de vierde plaats
genoegen nemen. Verder uJaren de krachtsverschill-en tlrssen
de overige teams vrÍj l<luirr, hatgeen evenals bij de junioren
interessantr: uedstrijden Le zien gaf.
Einduitslags 1. Giants Diemen 6 pnt.l 2. De Hazenkamp 4 pnt.l
3 HSC Nuenen 2 pnL.; 4. UVV 0 pnt. Hi.er urerd Bob Apon van
HSCN uitqeroepen tot mcest uaardevolle speler.
Een eresaluut aan onze jeugdkommissje voor de perfekte
organisatie van deze trr:ee toernooien mag op deze plaats
zeket niet ontbleken.
Peanut t ueer van start
0p uloensdag 10 mei a.s. beginnen onze urekelijkse peanut-
middagen ureer op ons honkbalvel-d liJinkelsteeg, Vossendijk
(Hatert). Aanvang 2 uur. Doorrrvertrsktt van een aantal
peanuts naar de pupillan kan het team, dat nu uit 11 jongens
en rneisjes bestaat best tuat versterking gebruiken.
Ben je tussen 6 en 12 jaar en voel je ulat voor dit leuke
spel, dat veeL op slagbal lijkt, bel- dan onze sekretaresse
rrevDo I. Hendriksen voor nadere inlichtingen (teI. 55.41.04).
De kontributie! Í 15.-- voor een heel seizoen kan nauuelijks
een bezuJaar zijn; bovendien ben je verzekerd tegen eventuele
ongeval-1en o
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servlezen
glaswerk

bestek

geschenken
sieraden

tassen
shawls

Wrnkehentrum Dukenburg te|.O8O-440644 van BroeckhuysenslÍaal 20-22 lel.O&-224764

ASSURANTIEKANTOOR DE HARTOG VELTHUIZEN

Kantoor - adres Graafseu;eg 225-227, Nijmegen
( boven aan de llJolfkuilseu.reg )

Z6ér gunstige autopremÍes - Onroerend goed
Vastgoed verzekeringen - Hypotheken
0ngevallen - Financieringen
Inboedel - Levensverzekeringen
Alfe overige verzekeringen - Pensioen-adviezen

UJij kunnen U op a1le genoemde gebieden deskundig
en vrijblijvend van diensL zijn.

Neemt U eens kontakt met ons op, urij schrijven
SERVICE blijvend met Hoofdletters ili

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

08896 - 22 43 ( na kantooruren

È =EHEKMAT'

-/T"Nijmegen
Gelderselaan 14
080 - 2296il

Wageningen
Naaldweg 1

08370 - 1 5680

ró



EN TE NSLOTTE

uensen uij onze uedstrijdsekretaris, coach van het
adspirantenteam en speler Van het Veteranenteam, EfiZo PrlZos

kortom onze volijverige en altiid aanLjezige Toon Bosman,

een snel en voorspoedig herstel toe. Toon uJas al gedurende
geruime tijd een meniscusoperatie uachtende; op 18 aprii
j1. is het er eindelijk van gekomen. Als U deze regel-s onder
oqen krij gL zal- Toon vermoedelijk a.l ueer door het huis
en langs onze velden strompelen; hem kennende zal- dit strom-
pelen spoedig in lopen en daarna in gezrrrinde looppas over-
Qaailo Sterkte i !

Een hele zorg minder is, dat het adspirantenteam behal-ve
door Armand de Haas in deze periode getraind zal- u.iorden door
Al_fred Rijnberk, die ook heeft toegezegd de specifieke uer-
perstraining te r.li1len blijven doen. HuldeJ

amma maand mei

piranten :

Res. Distr. kf:
Pupillen 3

zoo 7 mei : Distr.kf. 3

RaYon 0.2e kl:
Junioren 3

za. 13 mei : Junioren :
PuPiflen :

11.00 uur De HazenkamP-ESCA
H.lYlinisterpark Z-Haz.2 (Naarden)
Uitsmijters-De Hazenkamp (A1mefo)

Sparta AnimaLs -De Haz. (O:-eren)
lvlatchmakers 2-De Hazenk.3 (LJageningen)
Robur 1-De Hazenk. (Apel-doorn)

9.30 De HazenkamP-lrsB 1
11.30 De Hazenkamp-TTT

t7

Distr.kI. t' 14.30 De Hazenkamp-Phoenix Fl-.
Res.distr.kl: Cuir 2OOO Z.,De Hazenkamp 2(Hilversum)
Adspiranten : [Ïatchmakers I-De Hazenk.(LJageningen)

ma. 15 mei. Rayon O.2e kl-s 10.30 De Hazenk.3-Zwolle 2

(2e pinkster-
das) 

,

za. 2O mei : Junioren : Uitsmijters De Hazenkamp (Afmefo)
Pupillen : Robur -. De Hazenk. (Apetdoorn)

zo. 2l mei : Res.distr.kl: l-0.30 De Hazenkamp 2- HCAU 2

Adspiranten : lïatchmakers-De Hazenk. (Uageningen)
Rayon 0.2e kl: Robur 3- Haz. 3 (Apeldoorn)

za. 27 mei : Res.distr.kl: BSCU 2-De Hazenkamp 2 (Utrecht)
Adspiranten : Sparta Animals - De Hazenk.(Dieren)

eti



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

Graag wil Verweij u helpen uw keuze zo gericht mogelilk
te doen ziin.

. Ook verhuur van video.apparatuur.

efwei foto
film
video

PLEIN 19t14 no. 145 - NIJMEGEN - TELEFOON 080 - zàGggl

spellen - spee lgoederen - kado artiketen

W;ll"/-Sbh
Win kclcentru m

,,0 e ilolenwiek"

Molenweg 52
il ijm egen
telefoon 77 1870

MERKUSZONEN B.V.
I ttITERttIATIONAAI R EISBU BEAU

TOUBITTIGCARBEDRlJT

llijmegen - Muldersweg 15 - Tel. 77 2427
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zo.28meisRayon0.2ekl:10.30Hazenk.S-Uitsmijters2
Distr.kl.:14.30DeHazenk.-Knickerbockers
Junioren : TTT-De Hazenkamp (Enschede)

K. Dingelhoff.

ADVERTENTIE
t * **{.******{c******* **

Ten behoeve van ons klubhuis zoeken ulij
een nog in goede staat verkerende

DIEPVRIESKIST(-JE )

-

Kunt U ons helpen, dan gaarne prijsopgaaf aan

Thea Dingelhoff, tel. (niet v.m.) 44.05.15.

t9

Uw adres voor:

:F hand- en moesappelen
:F hand- en stoofperen
* aardappelen

* gÍoente
:F eieren
veelal van eigen bedrijf

Groente- en fruitbedrijÍ

GEBR. ZEGERS
Oude Dukenburgseweg 28
Telefoon 44 55 55

Broekstraat I 14
Lindenholt
Telefoon 77 7922



Sekretariaat

Gironummer

Pater Brugmanstraat 9r Nijmegen
tel. 22.56.O9
1457011 t.n.v. penningmeester De Hazenkamp,
sektie badminton, Nijmegen

1. Voor alfe zekerheid en ter volledigheid: u kunt tot en

met 9 juni a.s. doorspelen op onze speelavond (vrijdag)
in Sporthal Hengstdal. Nog niet alle leden blijken hiervan
op de hoogte te zijn. Dit zgn. doorspelen is een voort-
zetting van ons speelsei-zoen en kan beoefend ulorden
tegen kontante betaling van f 37.-. Ton van Houdt en

Diny van Gorkum nemen Uu doorspeelgeld op de speelavond
graag van U in ontvangst.

[gggg!f!fg, u.rie er niet zeker van is of hljfzíj zich
FeeFt opgegeven voor de kompetitie, kan dit afsnog doen
bij Lou Pietersen of Ton of Diny.
Uu opgave moet binnen zijn op !f@.
Dezer dagen is of rlordt ieder l-id van onze sektie een
brief toegezonden met informatie over het komende seizoen.
Bij deze brief zit een antu.roordstrook, die LJ zo snel
mogelijk dient te retourneren al-s U het volgend seizoen
u.reer badminton uilt spelen. Retourneert U na de datum, die
in de brief is genoemd, dan peilen uij onze u.racht-
lijstleden om te zien of er bij hun (nog) intetesse be-
staat. Let U dus goed op deze brief en lees hem aandachtig.

4. lLie zitten nog steeds zonder nieuue sekretaris. Deze post
is onmisbaar, ook in onze sektÍe, en hoeft niet veel tijd
te kosten. lLJie geef t zich hiervoor op?

P. Lecluse,
sekretaris.

2.

3.
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VOETBAL

Sekretariaat: De Savornin Lohmanstr. 1, Nijmegen.
tel.: 080-558900 tst.2445 (overdag)

lLJedstr.sekr. : v.d.Duijn van ÍYlaasdamstraat 82, Nijmegen.
te.l-.: 080-553648

Gironummer : 3375448 t.n.v. penningmeester afd. Voetbal
De Hazenkamp, lÏazurkastr. I te Nijmegen.

Aan- en afmeldinoen

Nu het einde van het seizoen nadert, verzoeken u:ij diegenen
die evt. het volgend seizoen met voetballen uilfen stoppen,
dít zo snel mogelijk bij het sekretarj.aat kenbaar te maken.

Nieuule leden zijn van harte uelkom. Ook hiervan gaarne zo
snel mogelijk opgave bij het sekretariaat.

4 maart 1978 3 T.f.C. - De Hazenkamp z l-2.@ea
Een spannende uledstrijd, uaarin door het Hazenkamp-team
redelijk uerd gevoetbald.
T.E.C. uJas ulel voortdurend mé6r in balbezit maar. met snel-le
counters bLeef De Hazenkamp gevaarlijk.
Voor rust uJaren eE aan beide zijden enkele kansen, doch deze
uerden niet benut.
Na het draaien heLzelfde spelbeeld, maar nu vielen er uel-
doelpunten: Na 15 minuten uerd het 0-1 door G. Bellink.
Hierna ging T.E.C. nog meer in de aanval maar ze konden niet
verhinderen dat na 25 minut,en de stand op O-2 kuam toen B.Bel--
link een toegekende sttafschop benutte.
Deze stand bl-eef gehandhaafd tot 8 minuten voor het einde.
Toen mocht T.E.C. een strafschop nemen, na een onnodige
handsbal van een Hazenkamp-speler: 1-2.
Het bl-eefspannend, maar tr-lij stonden geen doelpunt meet toe,
zodab uij de uinsLpunten mee naar, huis konden nemen.

25 maart 1978 : Jonker Boys - De Hazenkamp s 7-0.,ZZAi?TAruez.
Dit rllas de slechtste uedstrijd tot op heden, uiant er deugde
niet veel vanrdeze middag.
Na 15 sekonden uerd er door de gastheren al geskoord. (f-O)
tttu uerd-6;-EoE 10 minuten voor de rust redelijk gevoetbald,

2t



iedere dag opnieuw hoort u het weer
HART EN VAATZIEKTE

wii zitten te Yeel
wii Íoken te veel
wii eten te veel

WAAROM GAAT TOCH NIET FIETSEN?

Dit is alLeen en onbetwist hèt beste
middel van uw special ist

Voor Íiets en brommel naar,,,,,

AUTO RIJSCHOOL

Peter Jacobs
Pijnboomstraat 17

telefoon 22i682

Yerburgh Slageriien

l{ijmegen

KoninginnelaanllT te|.7j4313
Poemastraat 2 rc|. Sb 16 g6

v. Peltlaan 309 ret. 5b 04 01
Oude Molenweg 'l 40 tel. 5b 31 1g
van 't Santstraat 86 tel.22 29 91

'a+lbo1.',,
wol en handwerken

kloinvak en Íournituren

Zwanenveld 90-64 Meijhorst ?0-08
NIJMEGEN ÏELEFOON 442843

technisch verchromen
verkoperen

vernikkelen
verchromen

diverse bronzen
verzilveren

vertinnen
vercadmiummen

galvanisch bedrijÍ

tAI0UR b.Y.
v. hezewijkstraat 23 -2s
n!'rnegen

teleÍoon O8O-774455

DERKS
Schoenhandel - Schoenservice

t

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

NIJMEGEN TE1.553977
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doch hierna ging het tleer mis en de Boys brachten de stand
a1 spoedig op 3-0
Na de thee ging rt aI niet beter en met een forse 7-0
nederlaag uerden uJe naar huis gestuurd.

8 april 1978 : Excel-sior - De Hazenkamp z 2-1.
.eÉlae2arucg%,
Een vrij harde strijd, uaarin Excelsior het betere van het
spel had en De Hazenkamp uit de verdediging tot tegenaanval-len
probeerde te komen.
Na 20 minuten het eerste doelpunt voor Excelsior. Tot de rust
bleef deze 1-0 stand gehandhaafd.
In de tuleede helft hetzelfde spelbeeld en Excelsior scoorde:
2-O. Hierna gingen uij iets meer op de aanval spelen, hetgeen
resulteerde j.n het mooiste doelpunt van de dag, gemaakt door
G. Belfinkt 2-L.
Er r.r:erd nog van al-les geprobeerd, doch een gelijkspel zal er
helaas niet meer in.

0verschri ivinoen
@
De termijn van overschrijving is dit jaar
uoensdag 31 mei L978, om 24.00 uur.
Indien U overschrijving u:enst, dan gaarne
ulant oversehrijvingen na 31 mei gaan pas
laatst gespeelde bindende uedstrijd.

vastgesteld op

v66r deze datum,
in óén jaar na de

Let er uel op3 een speler vraagt overschrijving en dient
hiervoor zeLf zatg te dragen.

Het bestuur.

[vloderne te

LAG
lvlolenueg

Nijmegen

Tel. 77 18 35

SPECIAATZAAI(

J. ?. §,,,- @ll"r"n
O ROOKWARE}I
O TEKTUUR
O POSTAGEl{TSCHAP

Wo!Ískullsowog 155 - ilflmegen
TolsÍoon 080 - 77 ll 23

Het bost gcsorteerd ln llflmegen-w.

xtiel
I

E
99
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SPORTVERENIGÏNG II DE HAZENKAIVIP I' START TVIET KORFBAL

***********{s{€** *** *rl.* *:Nc****rFrl.***rf **** *
lvlet ingang van I mei 1978 start ons vereniging met een
korfbal-afdeling. Dat uordt dan de vierde korfbalvereniging
in Nijmegen.
llet name voor de ulat oudere l-eden ontstaat een uitstekende
gelegenheid om de sportaktiviteiten in teamverband te
beoefenen. De korfbalsport kent u.reinig blessures en kan
bijna het gehele jaar door beoefend uorden. In voor- en
neseizoen uordt een vel-dkompeti.tie en in de uinterperiode
een microkompetitie gespeeld.
De sektieKorfbal- zal- deel-nemen aan de kompetitie van de
af deling Gel-der.l-and van het Kon. Ned. Korf bal- Verbond ( KNKV )
De trainingen beginnen medio mei a.s. op het sportpark
rrde lLJinkelsteegrr, lJaar ook de honkbalafdeling haar domicil-ie
heeft. De trainingen alsmede de overige technische zaken
zuLlen uorden verzorgd door het echtpaar Jan en Thea de Bock,
oud speler en speel-ster van de eerste teams van o.ao Rhoda
Arnsterdam en D0S Enschede
De nieuue korfbal-afdeling zal zich in hoofdzaak ori?Snteren
op Nijmegen-trest, de zaal aktiviteiten zull-en plaats vinden
in Sporthal frNeerboschrr.

Het korfbalbestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter 3 J.lrJ. Schöls, Aldenhof 70-10, Nijmegen
LeL. 44272I

Sekretaris 3 F. [vl. van der Heyden, tïeyhorst 29-37 ,
Nijmegen, tel.447577

Penningmeester S.C.Kersten, Tol-huis 13-09 , Nijmegen
tef.442628

[r]aarnemend
voorzitten en D.J. Korstanje, lïeyhorst 29-36, Nijmegen
Coördinatie I tel_. 442264

Kom eens op de training kennismaken.
Jan SchöIs.
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