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+---hootd bestuur

Beknopte notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden
op 16 mei j.1. in het klubhuisl
Aanuezig u,aren 33 stemgerechtigde leden en een juniorlid.
Na opening, goedkeuring van de notulen, voorlezen'van de

berichten van verhindering, rrlas het de beurt aan de leder.r,

die uerden gehuldigd i.v.fi. 10- 25- en 40 jarig lidmaatsehap.
40 Jaar lid uas de heer P. Bemerl 25 jaar 1id t,laren mevrouu
A. Eekhof - v.d. Haàr en de heer J. Berfelo.

Uoor lU jaar trouu, aan de vereniging rrlerden gehuldigd de dames

lvlo van C1eefe E. Eggenhuis, R. Kersten, E. Zegers en de heren
D. ffinkenius jr., C. Nieolaas, A. Biemans en K. Senr'ref.

De voorzitter feliciteerde de jubilarissen met het bereiken
van deze mijlpaal en memoreerde nog eVen dat op 18 febr. j.1.
de heren A. Huisman, J. Grotenhuis en H. vàn Ingen reeds
ulerden gehuldigd i.v.fi. hun 50-jari9. lidmaatschap.

Hierna zet de voorzitter.uiteen hoe het ontstaan Van de nieuule
sektie korfbal is verlope1r Eeh aantal enthousiaste mensen

die van mening u,aDen dat niet alleen in Nijmegen behoefte be-
stond aan uitbreiding van het korfbal-bestand, maar ook in-
zagen d*t binnen onze vereniging toch steeds een aantal leden
van sport ulillen veranderen, hebben hier hun schouders onder
gezet.
Nadat op 6 april een gesprek had plaats gevonden met de drie
andere korfbalverenigingen, is men oP I mei' officieel van
start gegaan. De afdeling telt inmiddels 36 leden.

De begroting voor het seizoen 19?8-19?9 rrrordt na de nodige
uitleg en enige diskussie onveranderd goedgekeurd.

A1s sekretaresse van het hoofdbestuur ulordt op voordraeht van
het bestuur bij akklamatie [lBVRr An van der Zulaan gekozen.
Tevens uerd aandacht besteed aan het feit, dat inmiddels ook
Frans van der Heijden a1s afgevaardigde van het korfbalbestuur
in het hoofdbestuur is oPgenomen.



De statuten, uaarvan iedereen voorkennis had kunnen nement
uerden nagenoeg onveranderd goedgekeurd. Voorzitter deelt
mee, dat nu verder za1 ulorden geuerkt aan het huishoudelijk
reglement.

Hi.erna uordt nog
van de sportdag
ulerd besloten.

even aandacht besteed aan de voorbereidingen
en het feest van 27 meJ-, ulaarna de vergadering

Het hoofdbestuur.
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'n stoere mannenbril
. Robuust van vorm, fraai van afwerking en prettig
rn-het dragen:.Put. typeert d.e herenbril ian vàndaig.

ï t_t.ogrg optiek heeft dat.begrepen en een fijne
kollektie stoere herenbrilleriin'haar prograËrma

opgenomen in alle prijsklassen.

Hgose optiek, de opticien met de ,glasheldere" service

lVinkelcentrum, De Molenwiek,,
Donderdag koopavond
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Zaterdag 27 neí ulerd sporthal
Hengstdal bestormd door tal-loze
sportievelingen die in het kader
van 50 jaar Hazenkamp de spieren
uJeer eens 1os ttilden maken.

Veel animo uJas er voor het stuit-
bal (een soort volleybalr ulaarbij
de ba1 over de grond stuitert.en
het net is vervangen door een bank).
Hierin kun je je heerlijk uitleven!
De bleke uJangen kregen aI gauu een
gezond kleurtje en de strijdlust
kulam boven.

0p 4 velden uerd een komplete, ' kompetitie gestreden, ulaarbij
de dames uit de zaal Reestraat met de hoogste eer gingen strij-
ken.
Intussen uJaren de heren aan het zaal-voetballen. Die ulisten
meerdere toeschoutrlers zo enthousiast te maken, dat het voetbal-
veld overbezeb ulerd door spelers. Het ging er dan ook vrij
pittig aan toe, ofsehoon rt een sportieve strijd bfeef.

In een andere hoek van
op de trampoliner lange
badminton gespeeld.
Toen de voetbdllers uJaren
korfbal. Ook hier uas de
aIs heren zich uitl€veoo

de zaal- konden de kinderen,zich uitleven
mat ete. Ook ulerd er nog volleybal en

moegestreden ulerd overgegaan oP

animo ueer qroot en konden rauel dames

Nadat de stuitbaluledstrijden ularen besliàt konden alIen, ook
diegenen die niet zo gecharmeerd zijn van een balspel, gaan
volksdarse[ o.1.v. Ton Teunisseoo Dit rrlerd een spektakulair ge-
beuren en veel beulondering en hilariteit oogstte het handjevol
mannen dat'zich hieraan uaagde, l/aren de andere mannen bang
dat ze anders rs-avonds de voetjes niet meer van de vloer kon-
den krijgen?
Hierna uerd de ha1 ontruimd voor de sektie korfbal die haar
spelers en speelsters via een uledstrijd aan het publiek voor-
stelde. 

s

GYMNASTIEK
BADMINTON

HONKBAL



Speciaalzaak rookarlikelen

Rob Hopman
St. Jacobslaan 8, Niimegen

TeleÍoon 55062l

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

PIJPEl{:
Stanwell - Butz Choquin - Parker
- Hardcastle - Dunhill - Lorenzo
etc.

SIGAREI{:
Carl Upmann - Balmoral
Cadena - Corps Diplomatique

PUPTAEAK:
Upper-Ten - Uitgebreide
sortering import
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Koolemans Beijnenstraat 78, Nijmegen
Telefoon 2327 1 1 b.g.s. 22927 3
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UWGEZICHT
Daar past best een bril

op uit onze modecollec-
tie.1978

lVij geven U dckundig
advis over Yarilux-fuzcn

verkleuende en onbreekbue
g)uetu

Uw nieuwe bril wordt
Szrrb d@r oDs verzekerd.

Wii testen goíis

TROIjWREPORTAGE

SPRINGT ERUIT!
Wil je een trouwreportage

die nèt even anders is
als alle andere?

Kom dan eens langs en
b€kijk onze eksklusief

afgeÉerkte foto-albirms!

GRATIS:
leukste trouwfoto

als poster!



Zij maakten er een goede demonstratie van, r,raarbij ieder zich
volledlg inzette.
Intussen stonden de oud-handbal-sters van de Hazenkamp, met enige
vrijuilligsters aangevuld, te trappelen van ongeduld om aan de
slag te kunnen. Dit uerd r.rleL een slijtage-sIag. Zij moesten
n.1. de strijd aanbinden met de oud-handballers. De dames moes-
ten zich letterlijk en figuurlijk voor de ba1 gooien om doel-
punten te voorkoment Langzamerhand, met uat extra ,mankrachtrl
in het veld, uisten zij dan toch nog rreerlijk[ de skore op 7-6
te krijgen in hun voordeeï.
Tussen de bedrijven door demonstreerden een aantal- turnsters
hun kunnen op de lange mat.

A1 met aI ulas het een ontzettend, nou ja.... ontzettend,
geslaagde middag, mede dankzíj de inzet van de verschillende
leiders die zich hiervoor hebben inqespannen. Een middagr u,aar-
bij iedereen zich op een sportieve manier gerrreldig heeft
geamuseerdl

An van der Zuaan.

een knalfeest
dat uras het op zaterdag 2? nai in Huize Dukenburg.

Na een uat moeizame start, het instrumentarium van de band
uas urat ueerbarstig, bleek toch aI gaurrl dat de gehuurde
ruimte veel te klein uas.'Uiteraard bracht dit sommige
organisatoren lichtelijk tot ulanhoop.

Ondanks het feit, dat een trrlintigtal mensen hun staanplaats
buiten op het grasveld hadden ingerrlisseld tegen een zitplaats
in het klubhuis, steeg de stemming met de minuut, iets
uJaaraan de erg goede band zeker debet uas.
Nadat ulat meer zitplaatsen uJaren ingeruimd en ook de klub-
huisgangers ueer Ldaren teruggekeerd, ulas het de beurt aan
de voorzitter om de grootste uj.tslovers van de middag en
avond nog eens in het zonnetje te zetten.
Nu groeide het feest duidelijk naar een hoogtepunt met
dans, bitterballen en enige polonai.ses, ulaarbij zelfs een
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in de nabijheid gevierde bruil-oft tlerd betrokken.
Kortom, een KNALFEEST en het uas dan ook niet verr,londerlijk
dat al direkt van diverse kanten uerd gevraagd om het nog
eens, maar dan j-n een grotere ruimte, over te doen.

Simon Kersten.

Sekretariaat
Administratie
Techn. Komm.

Gironummer

Grootstalselaan 66, tel. 550698

Tolhuis 13-09, te1. 442628

Korte Kar I, Beuningen, tel. 0Bg9Z-

L628ggg t. n.v. penningme 
"rL"r3227De Hazenkamp, sekte Gymnastiek.

Vakantie 3 ÍTloi.vo maandag 3 juli.
Aanvang nieuul seizoen : maandag 2I aug.
lJil iedereen er aan denken dat de maandenjuli en augustus vrij zijn van contributie.

Zomerkamp : zaterdag I juli t/n zaLerdag 7 juli.

In deze zeen drukke maand voof, onze sektie uerden goede
suksessen geboekt u,aarvan de meest opmerkelijke 3

een vTERDE plaats van Nederland voor NrcOLE LJTNKENIUs.

liierd Nicore trlinkenius, een van Hazenkamp sterkste turnsters
nog trrreede tijdens de vooruledstrijd van Zuid-Oost Nederland,
trlie schetst echter onze grote verbazi-ng toen zij in de landólijke harve finale rs ochtends een tueede praats innam enin de finale rs middags op het nippertje een plaats op het..erepodium miste, maar zeer eervol aIs vierde eindigde.
Echter door het vroegtijdig verraten van de evenulichtsbalk



tijdens de zeer spannende finale op 22 april in Uden, moest
zij drie jeugdturnsters voor laten gaano Dit neemt niet ueg
dat zorn hoge kl-assering in de finale van de sektie ued-
strijdsport slechts behaald kan u.rorden door jaren hard en

konsekulent te oefenen, een goede uledstrijdinstelling en

een dosis qeluk.

Uits1ags I. Alinda Mulder S.C. Delfziil- 65125 punt
2. Crista Hoogland V en K 0pmeer 63160 punt
3. Herma Giezen Quick Leeuuarden 63.40 punt
4. Nicole Ulinkenius DE HAZENKAHP 63125 punt.

Dat onze turnerij nog steeds in de tift zit bliikt niet aI-
Ieen uit bovenstaande prestati-e, maar ook uit het feit dat
Ívlonique Kaaks en lvliriam Eigenhuysen zich in de nationale
B-selektie hebben kunnen handhaven en dat Rian Koedamr een
van de jongere Hazenkamp talenten, zich eveneens voor de

Nationale selektie heeft laten selekteren. Goed zo, Rianl

Tijdens de r,redstrijd voor beginnende jongens en meisjes in
Sporthal ÍIeyhorst, eveneens op 22 qpril , t:lerden de volgende
resultaten door onze gymgroepen behaafd:

aanvoerster puntenzaal

1. Uranusstraat Vera van Haren 277 rs
2. Uranusstraat Miranda Thoonen 26418
3. tïalvert Anita Guldemont 26619
4. Heidebloemstr. Corine Joosten 255r5
5. Thorbeckestr. Desi-ree v.Zanten 263r8
6. Tolhuis Dorien v. Suieten 27612
?. Zulanenveld wlonique Zonnenveld 261-.0
B. [ïalvert He1een Fri-ngs 24lrs
.9. lYlalvert Joyce Sehierboom 269.L
10. Heidebloemstr. Saskia ldil-lems 262rs
1l-. Heidebloemstr. Henriëtte v.[ïunster 260rz
12. Heidebloemstr. Cora Lamers SO2.Z
13. Uranusstraat Dorine Gerards 229.s
14. Uranusstraat Gerrie Lam Z44rL
15. Uranusstraat Ívlarion Christ 26618
16. Thorbeckestr. Dionne Disveld 26819
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17. Tolhuis [ïarieke de Jong
1. Jongens Uranusstr. LJilbert ïhoonen

22412
L48 r7

In de ueek van 30 april t/n 6 mei hebben een vijftiental
jongere turnsters van onze vereniging deergenomen aan een
trainingsstage in de Reestraat, tesamen met A.j.S.T. ,
Ans smurders ïcp Turnen. Deze zuJaxe, maar toch fijne r.rleek
ulerd onderbroken door tuee bezoeken aan papendal ( met
valkuil ), een sauna en een bingo. Tot slot namen bijna
alLe meisjes deel aan het jubileum invitatieturntoernooi,
uaarbij in baan A de individuel_e en groepsprijzen bijna
al1en ulerden verdeeld door turnsters van A.s.T.T. en de
Hazenkamp. In baan B deed ook de B-turngroep goed van zich
spreken door tueede te uorden van de acht verenigingen.
Ui-tslagen:

Baan A. Verenigingen ! I. A.S.T.T.
2. de Hazenkamp
3. K,T.V. Tuente

Individueel 3 1. Vivi Kersch A.S.T.T. SS.00
2. Nicole trjinkenius Hazenk.3l .55
3. Deny Verstegen Hazenk. 3I.00

Baan B Verenigingen. 3 1. Olympia Cuyk
2. de Hazenkamp
3.VenKTuello

Individueel 3 1. E.v.Stein 0lympia
2. F. Taps Olympia
3. I. Arts Hazenkamp

L54r75
148.00
145,85

147.20
L43165
LAOr40

3r. 70
30.20
30.00

Een uoord van dank voor de gastvrije ouders, die zorg
hebben gedragen voor een goed onderkomen van de 20 meisjes
uit Eindhovsno

Tot slot uonden op it mei j.l. in Assen de Ned. Kampioen-
schappen turnen plaats voor de meisjes van de sektie topsport.
tïiriam Eigenhuysen uerd elfde bij de meisjes Lot LZ jaar en
ÍIonique Kaaks tuaalfde bij de meisjes 13 en 14 jaar.
Tijdens een kleine rrledstrijd op papendal tussen meisjes van
de c-training en B-training uerden wliriam en Íroni.que pesp.
I en 9. Rian Koedam ulerd 1?e.

t1



0p zaterdag 6 mei uierd aan aanleÍding van het S0-jarig
bestaan van de Hazenkamp een turntoernooi georganiseerd.
Het is een ulaar sukses getr;orden. De uedstrijd verliep
erg gezellig en de dee1name u;as groot, 12 groepen. Boven-
dien deed voof A.S.T.T. (Ans Smulders) en de Hazenkamp
nog een groep buiten meldecJinging mee. Vooral- die groep
van de Hazenkamp heeft bijzonder goed geturnd. Complimentjes.
De uiedstrijd r,ras verdeefd in tuee banen, de A-baan en de
B-baan. Bij beide deed een groep van de Hazenkamp mee

en biede groepen u;erden tueede. In baan A rr.lerd A.S.T.T.
eerste en in baan B 0lympia Cuyk. de derde, plaatsen ulerden
behaald door K. T. V. Tu.rente ( n-baan ) en V en K Tuel:-e ( B-baan )
Individueel uaren er ook prijzen te hal-en. De eerste
prijs in de A-baan uJas voor Vivi Kersch van A.S.T.T. die
een bijzonder goede uedstrijd draaide en zelfs een salto
op de balk liet zien.
De tueede en derde plaats u;aren voor Nicole lJinkenius en Deny
Verstegen, beide van de Hazenkarnp.
In de B-baan ulerden E1len van Stein en Gerita Taps eerste
en tuleede en Inge Arts urist de derde plaats te bemachtigen.
Na afloop kregen alle meisjes nog een herinneringsmedaille
met 50 jaai Hazenkamp eropo Het trlas een leuke middag geuleest.

lYlieke van der Doef .

***ae*



HET WAS E?.q

VEP.I4OEIEND
lLJe hebben in de uleek van 30 april en 6 mei een trainings-
rrreek gehad. lJe moesten ongeveer 30 uur turnen. Het uJas erg
vermoeiend maar ulel 1euk.
Er kuamen 20 meiejes van A.S.T.T. uit Eindhoven naar Nijmegen
en logeerden een ueek bij ons. lLJe zLjn 2 x naar Papendal
geueest. Er is daar een valkuiL. llJe hebben er veel plezier
gehad en ook veel geleerd.
Verder hebben ure soms uel pijn moeten lijden ( kapotte
handen ). tlaar ernstig tias dat niet.
LJe zijn vrijdags naar de de sauna geueest en de volgende
dag moesten u;e een u.redstrijd draaien. ltJe u.rist-en van tevoren
dat ASTT zou uinnen, maar dat uij 2e zouden tllorden uj-sten
ule niet.
lJe hadden een goede uredstrijd geturnd en met veel plezier.

Nicole hJinkenius.

een brug te smal
Deze uledstrijd uerd gehouden in een grote sporthal in
Loehem ulaarin zeer uleinig toestelfen stonden opgestel_d.
Bij het inturnen bleek de brug ongelijk te smal te zijn vooraI onze meisjes, uraardoor rrle hals ovÀr kop de brugoefeningen
moesten veranderen, ulat later ook duiderijk te zien uas i-Àde uitvoering hiervan.
0ndanks het trage verloop van de uredstrijd en de ,Brugpech,
uisten de Hazenkampmeisjes toch nog goede resultaten ie boeken.
Uitslag: Jeugdturn*gfss 1. Brinio Lochem , 2. trJ.G.V. lr]inters_uijk, 3. de Hazenkamp.
Turnsterst l. de Hazenkamp , 2. 'C.G. V. Gor1e.

13



Sportverenlging rr Df

Sekretariaat :
Tolhuis 13-09
Nij megen
Tel.3 080 - 4-4.26.28

KLUBHUISFONDS

InFTFFFFFffi*:

HAZENKATTP I'

LOZE LENING

Door de vereniging De Hazenkamp uorden momenteel voorbereidingen
getroffen om een definitief klubgebouu te veruezenlijken in
het sportpark trJinkelsteeg te Nijmegen.
Een vàn d'e manieren om dit financieel mogelijk te maken j-s

het aangaan van een renteloze lening, uit, te zetten in
obilgaties van Í 100.-- en ue1 onder de hierna vermefde
vooruaardenS

1. De geldlening is groot maximaal DERTIG DUIZEND GULDENT

verdeeld in drj.ehonderd obligaties van Í 100.--

2. De geldlening bedraagt geen rente.

3. De aflossing za1 geschieden in 10 qelijke jaarlijkse
termijnen door loting à parir uJaarvan de eerste termijn
vervalt een jaar na oplevering van het klubgebourr.l, doch
uiterlijk tulee jaar na het aangaan van de lening.
De vereniging behoudt zich het recht voor de leninq ge-
heel of gedeeltelijk vervroegd aflosbaar te stellen à pari.
De vereniging verbindt zich om, bÍnnen drie maanden na het
overlijden van de voornoemde eerste schuldeiser zijn le-
ning aflosbaar te stellen.

4. Van de aflosbaar gestelde geldleninq zult U berieht ont-
vangen.

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

Nijmegen, 18 februari 1978.

Dit oedeelte kunt U behouden
** *******************tt***{}
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GYMNASTIEK
BADMINTON

HONKBAL
VOETBA



KLUBHUISFBNDS.

ffit
LOZE LEN]NG

Onderqetekende verkl-aart zich hierbij in prineipe
bereid om, onder de hiernaast vermelde vooru.raarden,
een renteloze l-ening aan te gaan met de sportvereniging
De Hazenkamp, t.b.v. het klubhuisfonds,
voor een bedrag van

.. x f 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 veru,ezenlijkinq
kan uorden beqonnen.

Naam

Voorletters : mun/vrouur

Adres

lJoonplaats

Nijmegen, 1978.

Handtekening :

Dit gedeelte inleveren

************* ******************** ,***{c*{t**:
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SCHOONHEIDS INSTITUUÏ '' \y'y' E S "

Hazenkampseu,eg L23 - LZs
Nijmegen
tel. 080 - 55 58 64

0pleiding tot schoonheidsspecialiste.
Het instituut leidt op tot verkrijging van het
erkende Stivas-diploma.

Tevens salonr.LJaar U een volledige behandel5.ng
krijgt met Vapozone.
Behandeling gaarne volgens afspraak.

KREGTINGS

LEESPORTEFEUILLE B.V.

HET ÍTEEST GELEZEN.

farurerrreg 7

Nijmegen

TeI. 56 O? 54

I6



Van A.S.T.T. uit Eindhoven ontvingen uij onderstaande
brief.

Hiermede ui1len uij Uu vereniging namens de trainster
en de ouders van A.S.T.T. keurturnvereniging hartelijk
danken voor de grandioze trainingsueek die zij bij U in
Nijmegen mochten doorbrengen. 0nze trainster en meisjes
beularen de beste herinnering aan deze ueek hetgeen te1-
kens u.reer bliikt uit hun enthousiaste verhalen.
Tevens danken uij ook de diverse pleegouders voor hun
goede zorgen aan onze meisjes besteed.

lvlet vriendelijke sPortgroeten
A.L.[I. van de Burg.
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servtezen
glaswerk
bestek

geschenken
sieraden

tassen

shawls

Wi*elcentrum Dukenburg tei.oao-nloo«

NS.SUNNUTTEKANTOOR DE HARTOG VELTHUIZEN

Kantoor - adres Graafseureg 225-227, Nijmegen
( boven aan de LJolfkuilseueg )

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

ttlij kunnen U op atle genoemde gebieden deskundig
en vrijblijvend van dienst zijn.

Neemt U

SERVICE
eens kontakt met ons op, rrlij schrijven
blijvend met Hoofdletters ill
telefoon s 080 - 77 06 00

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

È scFrEL<nnAN

-17iliimegen
Gelderselaan 14
080 - a2Ím64

Wageningen
lfaaldweg 1

08370 - 1 5680
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5ekr.

Penn.Í.ngmr.

F.Íï. van der Heydent
tel.: 44.75.77
S. Kersten, Tol-huis
Giro 1628666 t.n.v.
sektie Korfbal.

wleijhorst 29-37

13-09, tel.44.26.28
Penningmeester de Hazenkamp,

DE HAZENKAIVIP-KORFBAL EN DE EUROPACUP ...... .....

It Hiero, anpakke, een staanplaats 25 gulde ......... tt

fr .. UJasseggu .. ja 66k nog, asjeblieft, een eretribune
... 200 piek. De zuarte handel tiert rr;eIig.
Schichtig proppen de sjacheDaars de verfrommelde bankbil-
jetten in hun zal<. Ze komen handen tekort.
De gelukkige bezitters van een kaartje reppen zich naar het
a1 bijna vo1le stadion, uaar het publiek Luidkeel-s het klublie
meezingL met hei muziekkorps, dat a1 spelende een u:ervefende
shou; ueggeef t. Het enorme Laulaai dringt slechts f lauu door
in de kleedkamers, uaar het L2-ta1. van De Hazenkamp met strakke
gezichten de Laatste minuten aftelt voor het grote moment ...
De uedstrijd die de beslj-ssing zal brengen .... Europees
kampioen of nietl De verzorgers urijven hier nog een onulillig
spiertje glad .... d65t uordt nog een sok rechtgetrokken ...
De suksesvolle trainer uit Liechtenstein verbreekt in zijn
brabbel-taaltje de spanning: ItLJir mussen drranrr'
De Hazenkampers en -sters staan op en beulegen traag naar de
deur .... Nour.en daar staan uie dan op de [Jinkelsteeg.
Niks niet zuarte handel - geen bomvol stadion - vergeet rt
muziekkorps e het Europees kampioenschap en de verzorQers r o o

Anderhalve man en een paardekop - d6t hebben rrlei En: de zin om

er samen ons best voor te doen, om er samen een leuke korfbal-
klub van te maken. Let op: LEUKEI! lde moeten er plezier in
hebben. lJe ueten uraar u,e aan beginnen. Voorlopig valt er niets
te selekteren. lde moeten het doen met de mensen die ule hebben
en afulachten r.lat er bij komt.
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Foto, Íilm on uideo...
ziin 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. ,

efwei foto
film
video

PLEIN 19214 no. 145 - NIJMEGEN - TELEFOON 080 - 226831

spellen - speelgoeder€It -kado artikelen

W;llrl-Sb.lr
Uinlclccntrum
,,lh tolcnwick"

tlolenweg 52
II ijm ogen

telefoon 7l 1870

MERKUSZONEN B.V.
I TTTERTTATI OIIIAAL BEISBU BEAU

TOUBITTGCARBEDRIJT

llijmegen - Muldersweg 15 - Tel. 77 2427
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Dat vraagt, zeker in de eerste tijd, veel begrip en akseptatie.
lïensen met zeer uiteenlopende kapasiteiten kunnen en zu11en
samen moeten gaan korfballen. Dat kan afleen maar goed gaan

als iedereen dat doet vanuit de grondgedachte dat ue in
De Hazenkamp voorlopig aIleen maar voor ons plezier gaan
korf bal-1en.
tJij zijn er voor om te zorgen dat rt plezier een serieuze
(korfbal) grond krijqt tI
Tot op de volgende training t UJeer of geen ueer I

Thea en Jan de Bock.

L************{

nog nietvertoond
Jaren geleden, toen ik lid ulerd van de sektie badminton van
De Hazenkamp, leek het of de klub alleen uit badmj.nton
bestond. Langzamerhand bleken er ook andere sekties te zijn
en zo groeide, althans bij mije het rrgroot-Hazenkamp-besefr.

Lange tijd, ik kende onze vereniging niet anders, uJaren er
4 sekties: gymnastiek, badmj-nton, honkbal en voetbal.
t/ij gingen het vorig jaar zelfs in deze samenstelling het
gouden jubileum tegemoet.

Toch moeten er zo rond de aanvang van onze jubileumviering
aI plannetjes gemaakt zijn .... ldant ziet, zouJaar, ule kregen
er een sektie bijtt Dàt rrras in mijn vorige Hazenkampiijd
nog niet vertoond .....
Zonder de andere huidige bestuursleden tekort te ulillen
doen is de (her-)oprichting van de sektie korfbal de ver-
dienste van ee.n van de meest prominente Hazenkampers 3

Dick Korstanje. In rrno timerr kreeg hij een bestuur en kregen
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zij samen een aantal leden op de beenr goed voor s tuaalftal.Len.
En, ulat belangrijk is: er verscheen een trainers-echtpaar op
het toneel, zodaL arle voorulaarden voor een optimaal funktio-
nerend bestel nu aanuiezig zijn.
Korfballers, die alles is een felicitatie ulaard. Namensjullie kollega-sektie badminton zeg ik3 bravo, ga zo door;
veel sukses in de a.s. kompetitiet

Paul Lecluse,
voorzitter sektie

Badminton.

Sekretariaat
Gironummer a

Poemastraat 5, teI. 55.41.04
2005900 t.n.v. penningmeester honkr/
Softbalvereniging rrDe Hazenkamprt

25eWK
in italie

Er j.s nu meer bekend over het 25e rrrereldkampioenschap
honkbal, dat voor het eerst in de geschiedenis in Europazal ulorden gehouden. 0ndanks de rrleinig florissante politiekesituatie en de zeer ongunstige eeonomische positie, ui1
It.1lï er een grootse happening van maken. Voor meer dan1 milJoen gulden is aan de staàions in parma, Rimini en Bolognavertirmerd, teruijl voor de organisatie zetf van het ldK meerdan lr2 miljoen gulden is uitgetrokken.
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Aan dit uereldkampioensehap, dat van 26 augustus tot 6 sep-tember zal duren, zu11en tuaalf landen deeÍnemen. zeker zijnal de deelname van ItaliË, Nederl_and, Agrstralië, Korea, Japan,Amerika, canada, Ni-caragual cuba 
"n ffi"rí"o, tertr;i j1 er'ook' noituee landen bijkomen uit Ívridden Amerika. rrraarschijnlijk zijndat colombia, venezuera of porto Rieo. Het behoef.t geàn beioogdat de ïtalianen, met hun haast 'Amerikaans,tgevoer. voor shorir,hun gevoel voor reklame en de r.uijze Lraarop hót publiek mbetuorden tfbespeeldrr er een enorm spektakel ,"n ,.i."n. 

.

ïnmiddels moet gemerd uorden dat van een gezamenlijke KNBSB-rei.s naar deze kampioensehappen uordt afgÀzien, omdat op het
moment dat de voorbereidingen moeten ,orà"n geiroffen (nu dus)er met geen mogelijkheid te zeggen is uaar NÀderland zijn ued-
:lrii9,"n za1. spelen en braar andere interessante u;edstrijOen(Amerikar cuba, Japan om maar r.lat te noemen) gespeeld zuIt"nuorden. Bovendien is de riJK-organisatie in hanàen uan driesteden, die onafhankelijk van elkaar opexeren en zar- men dusvocr drie stadions een passepartout moeten reS€pvereoo
Gevoegd bij d.e a1 zeer behoorlijke reís-afstenden r.laren dit
redenenen om van een gezamenlijke reis af te zien.

)-*'*"**.*qi*"
x:;r$:'qtï*r 

Iiuun

t;,;nn** 
lT * 16
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iedere dag opnieuw hoort u het wger
HART EI{ VAATZIEKTE

ull zltton t r..l
ull Íokà t ve.l
rll atqr tG vGel

ïAAROII GAAT TOCH NIET FIETSEN?

. Dit is albsn en onbotwist het beste
middel van uw sp€cialist

Voor Ílats qt bÍo0rmaÍ naaÍ.:.-.

AUTO BIJSGHOOT

Peter Jacobs
Pijnboomstr aat 17

telefoon 221082

Yerburgh Slagerijen

l{iimegen

Koninginnela an117 tel.7l 43 13
Poemastraat 2 tel. bS 16 g6

v. Peltlaan 309 tel. SS 04 01

Oude Molenweg 140 tel. 55 31 18
van'tSantstraatS6 tel.22Zg91

O^-bora
wol.en haodwerlen

tdehvaL en fournitruen

Zwanenveld 90-64 Meijhorst ?0-08
I{IJMEGEN IELEFOON 442843

technisch verchromen
verkoperen

vernikkelen
verchromen

diverse broÍrzen
' verzilveren

vertinnen
vercadmiummen

galvanisrh bedriiÍ

LAI0 U R b.u.
. v. hezewijksrraÀr 23 -2i
nijmegen

tcleÍoon OBO - 7744Ss

DERKS
Schoenhandel . Schoenselice

t

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

NITMEGEN TE1.553977
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9g_!*" nlamp_or gani s ee rt Raygg-A dspi rantelkamp

0p uoensdag 2 t/n vrijdag 4 augustus organi-seert onze vere-
niging op ons honkbarveld rtldinkelsteegrr het Adspiranten-
kamp van Rayon Het 0osten. Het gaat hier om ruim s0 veer-
belovende spelertjes van Is en 14 jaar uit onze regio, die
onder leiding van ervaren trainers van Rayon Het Oosten van
de KNBSB maar ook vàn onze vereniging ulat dieper i.n de gehei-
men van de honkbalsport zullen ulolden ingeuijd.
De deelnemers overnachten in pensionaat ilJonkerboschrr en ge-
bruiken de lunches in ons klubhuis.
Als u gedurende deze dagen een kijkje op of om ons honkba]-
veld uilt nemen bent U uiteraard van harte ulelkom.

àr àT à$

Qg_E*gnk glp=!99!9-il9e_bgm p e ti ti e

Het heeft er alle schijn van dat ons eerste team, evenals
vorig seizoen, trlederom een belangrijke ro1 gaat spelen in
de Distriktsklasse tïidden Nederland. Een onrr;ilrige urerparm
van Koos sennef en de konfrontatie met de sterke slagploeg van
het vorj-g jaar nog in de 2e klasse uitkomende vHC, betekende
in de openingsuledstrijd halveruege aI een 0-z aehterstand.
Frank de va1k, die het rrlerpen toen overnam, rr;ist de veenen-
dalers echter te beduingen en 'met 2-10 kuam een einde aan deze
ontmoeting. Daarna volgden een reeks van overuJinningenj
Het pas gepromoveerde sparta Animals uerd in Dieren ne| l2-Z
opgerold, een zonder Amerikanen uitkomend en dus zeer ver-
zurakt Phoenix Flyers ging na ? innings met 21-0 de boot in
en i.n een ulerkelijke honkbalthriller rr;erd in trJageni.ngen van
lYlatchmakers geuJonnen (e-s). Frank de vark uqs hier de grote
man, níet zozeer op de rrlerpheuvel a1s uel aan s1ag.
Na een ulisselend score-verloop kregen de onzen bij een 6-4
achterstand dri.e honken bezet. Een enorme uithaal van Frank
betekende een grand-slam homerun ulaardoor de schterstand
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in een 6-8 voorsprong uerd omgebogenr Bij de stand 6-9 kuamen
de LJageningers door tu.ree sol-o-homeruns nog dichtbi j, maar
de Hazenkamp defensie hield onder deze spanning het hoofd koel
en maakte in de laatste slagbeurt door een fraai dubbelspel
aan al-Ie [Ylatchmakers-illusies een eind.
Het laatste uapenfeit, dat uij van het eerste team kunnen
meLden is een regelmatige 11-0 overuinning op Knickerbockers.
.De mensen uit Soest bakten er offensief zor.ueL als defensief
u:einj.g van, maar het moet gezegd uorden dat zij danook stui.tten
op een Koos Sennef in topvorm3 Liefst 18x drieslagJ Geen enkel-e
maal vieruijd en t honkslag tegen.

Hij u;erd overigens uitstekend door zijn ve1d, uaarin Han
Casteleijn (korte stbp en later derde honk) en catcher Jaap
Bogaards opvielenr gesteund.

De stand in de distriktsklasse lvlidden Nederland luidtt
bijger,.rerkL t/n 29 mei:
Zuidvogels 5-10 ÍIatchmakers 5-4
De Hazenk. 5- I Sparta Anim. 5-4
VHC 5- 8 ESCA 6-2
Knickerb. 5- 6 Ph. Flyers 5-0

***

Het tuleede

l/at gezegd uerd over het eerste team kan ook gelden voor deveteranen, die het in hun nieuule omgeving, de reserve distr.klasse lvlidden Nederland, uitstekend doen.
De eerste uledstrijd, tegen Zuidvogels 2 uit Huizen, leverdeeen 16-6 zege op in 7 innings. Daarna uerd in Hi.r-versum onver-t'iacht met 6-1 van cuir zooo -z verloren i.n een uedstrijd uraar-in de onzen bij uitzondering aan slag hoegenaamd niets pres-teerden. Uervolgens zijn Àet verder grote overuinningen, diemeestal binnen de 9 innings ruorden behàald, zoals tegenHCAIJ-2 17-6 en BSCU 2 S-!4.
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De stand in de
bijgeurerkt tot
Röbur 2
Hazenkamp 2
Fresh Up Quiek
Cuir 2000 2

reserve distr.klasse Ívlidden Nederland Iuidt,
29 nei-t

Zuidvogels 2
BSCU 2
Nikon HCAIiJ 2

5-4
4-2
4-O

4-8
4-6

2 3-4
4-4

C opy tillal§R€,v
rdóa /€uqurlu; op
/saëëRslre,aaT /
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***

Het_derlle

LJij besluiten ons kompetitie-overzi.cht met het voor heteerst optredendderde team. Het moet in dit team allemaa1 nogeen beetje uJennen en daarom zijn de resultaten nog niet zogeueldig, a1 zijn ure ep van overtuigd dat het gaat lukken.
De uitslagen tot dusver: verlies tegen RUN 2 (q_Z), een
f9rse.19-3 zege op Matchmakers 2, verlies tegen Robur 3(r+-s) en Uitsmijters z (S-tz).
Doordat ule de overige gegevens niet op tijd binnenkregen,
moet u de stand in de 2e klasse Rayon Oost van ons tegoed-
houden.



Sekretariaat : Pater Brugmanstraat 9,
teL.22.56.09

Gironummer 3 1457Dl-l- t.Drv. penningmeester De Hazenkamp,
sektie Badminton

1. In afuiijking van uat er in de brief stond die U a1le-
maal rond 10 mei j.l. heeft ontvangen, even dit:
uie, om ulelke reden dan ook, een seizoen niet kan spelen,
kan toch Hazenkamp-Iid blijven (zgn. basislid). Dit kost
U niet Í 15.-. maar f 25.- per jaar en heeft het voor-
deeL dat U van het rrlel- Bn uJee van De Hazenkamp op de hoogte
blijft d.Jn.vo toezending van dit klubbLad. Kunt U het sei-
zoen hierna r,lè1 spelen, dari kan dat direkt, zonder eerst
uJeeD op de urachtlijst, te moeten. U heeft dus voorrang op
de urachtlijstleden.
Nadat rrrij U hebben aangeschreven (zie boven) qaan Lrij onze
ulachtlijstleden vragen, ulj.e van hen nog steeds lid ulil
urorden en u,ie geen belangstelling meer heeft. Onze ver-
uachting is, dat ue deze mensen meteen a1s Lid kunnen
boeken, zodat dan de rr.rachtlijst niet langer meer bestaat.
lde nemen dus m.i.v. auqustus uleer .l-eden aant

Rest het sekt,iebestuur nog om U, Ieden, en alle lezers
van ons klubblad een fijne vakantie toe te u€nserto
In juli verschijnt de Hazenkamper niet, maar in augustus
zu11en ule U dan onze plannen voor het nieurrre seizoen 'ver-
te11en.

P. Lecluse,
sekretaris.
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