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lvlaandblad van de Sportvereniging

''DE HAZ ENKAÍïP'I

0pgericht 2 februari 1928 te NÍ.jmegen

Goedgekeurd bij Koninktijk Besluit uan 22 november I93S

Aangesloten bij 3 K.N.G.V.
K.N.B.S.B.
K.N.V.B.
K.N.K.V.
N.B.B.

Sekt.

PennS.ngmeester

Redaktie-adres

3 mevr! Ao vafi der Zuaan, Tolhuis 13-06,
LeL. 44.76.31

3 Sr Kerstenl Tolhuis 13-09, le'L. 44.26.29

t Íravro lYlrvon Raalj, IJsbeerstraat 6,
tel.55.41.07

heeft hier belanqstellino voor ?
E--é------ 

---

Ook dit jaar organiseert de sportstichtingl in samenurerking
met de Landelijke Dienst voor spel- en Rekreatiesport en dÀ
Nederlandse Katholieke sport Federatie, kursussen voor sport-
technisch- en bestuurlijk kader.
Dit zijn o,a. de Algemene Basis Opleiding (niet gericht op
een bepaalde tak van sport), r,;elke iedere sportbond momenteel
verplicht heeft gesterd, voordat men aan sporttechnische op-
leidingen van de betreffende bond kan deelnemen, een kursus
Rekreati.esportleider (-ster), een kursus Bestuurskader.
Deze kursussen ulorden in cie avonduren gegeven.
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sehri j ft ilt U zich opgeven of
of beL dan even voor 9

Sekretariaat
Gironummer

u:enst U meer j.nformatie,
september a.s. naar3

An van der Zuaan,
Tolhuis 13-06,
6537 wIS Nijmegen.
Tel-.: 44.76.31.

tïeijhorst 29-37, tel. 44.7577

L628666 t.Í'1.v. Penningmeester De Hazenkamp,
sektie Korfbal.

Na de vakanties zijn de aktiviteiten hervat, zoals!
- de trainingen op maandagavond van 6.45 - g.1S uur,

vanaf 15 augustus;

- het spelen van oefenuedstrijden, in totaal 4, tegen
Elcof70 uit Elst en Noviomagum in de loop van augustus;

- het uitbour.len van de organisatie naar de begeleiding van
de teams, de klubhuisverzorging tijdens korfbal-aktivi-
teiten, de tr.reekpublikaties, het rLredstrijdsekretariaat etc.

- de propaganda, onderoeer door een aktie in Neerbosch-
0ost tijdens de nationale Korfbalueek.

Met ingang van 2 september zijn ue in de veldkompetitie
gaan spelen. De indeling van onze drie korfbalteams volgt
hieronder, evenals het uedstrijdprogramma tot half oktober.
lLJe hopen dat belangstellende Hazenkampers eens een kijkje
komen nement i
Problemen met betrekkÍng tot de speervelden uorden in over-
1eg met de medegebruikers opgelost.
De zaaltraining zal vanaf eind oktober plaatsvinden in hettrElshof Collegefr, op de donderdagavond van 6-8 uur.
Aan een vervoersregeling voor de jeugdige leden ulordt
geuerkt.
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Kompetitie-indeling veldkorf ba1
afdelinq Gelderland seizoen 1978/1979

Reehorst 2
DVO 3
s.0. s. 3
E.K.C.A.3
Noviomagum 2
De Hazenkamp 1
Olympus 2
D.K.0.D.3 Z?o

Ede 3
De Hazenkamp 2
Huissen 2
0ost Arnhem 6
E.K.C.A. 4
lÏercedes 3
Elko t'lO 2
Apo11o 5

Noviomagum J2 Zào
s.o.s. J2
E.K.C.A. J3
lY]ercedes J1
Keizer Karel
sI0s r61 J1
Elko t70 J'l
De Hazenkamp

16 en 17 sept. r7B:

Hazenkamp
Hazenkamp
Elso r70

- 5.0. s. 3

-Ede3
- Hazenkamp J1

Z?.
Zào

Ede
Bennekom
Nijmegen
Arnhem
Nijmegen
Nijmegen
Doetinchem
Heelsum

Ede
Nijmegen
Huissen
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Elst
Apeldoorn

Ni- jmegen
Nijmegen
Arnhem
Arnhem
Nijmegen
Velp
EisL
Nijmeqen

zal ulil zeggens zaterdag-klub.

Senioren 2 B**qq@tu

Senioren 4 A
@

lgniorqn 2 D

zondag 14.00 uur
zondag 12.00 uur
zondag 14.00 uur

J1

1
2
J1



h stoere mannenbril
,_\99uy., van vorm, fraai van afwerking en prettig
rn h_e-t dragen. Dat typeert de herenbril ían vàndaa"s.

. ï.o9rg optiek heeft dat.begrepen en een fijne
kol le kt ie stoere heren brillen-in'h aar programma

opgenomen in alle prijsklassèn.

Hoose optiek, de opticien met de ,glasheldere" service

Winkelcentrum,De Molenwiek',
Donderdag koopavond
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23 en 24 september ï9 g

30 sept. en I oktober '78 :

0lympus 2
Hazenkamp 2
Hazenkamp J1

Hazenkamp 'l
EIco r70 2

f.K.c.A.3
Hazenkamp 2
[ïercedes J1

ïn de volgende
de uapenfej.ten

Hazenkamp '!

Apollo 5

Keizer Karel

- Noviomagum

- Hazenkamp 2

Hazenkamp 1

Mereedes 3

Hazenkamp J1

Hazenkamper kunnen
van onze jeugdige

zondag L4.00 uur
zondag 14.00 uur
zondag 12.00 uur

zondag 14.00 uur
zondag l-4.00 uur
zondag 12.00 uur

zondag 14.00 uur
zondag L4.00 uur
zondag 14.00 uur

ule dan voor het eerst
sektie vermelden!

Hazenkamp J1 - S.0.S. J2

7 en I oktober 178 
3

J3

Jan Schö1s.

Sekretariaat : Vossenlaan 180, NiJmegen; tel. 56.07.13
Gironummer 3 L628666 t.B.v. Penningmeester De Hazenkamp,

sektie badminton, Nijmegen

Het nieuue seizoen

Het seizoen L978-1979 is begonnent Ívlet zo mogelijk nog meer
enthousiasme zijn 25 augustus j.l. de deuren van Sporthal
Hengstdal opengegaan voor onze badmi.ntonledeFr. En dit sei-
zoen belooft veel. Niet alleen brengen u,e een kpmpetitie-
team op de been (onder supervisie van uie anders dan Lou
Pietersen), maar ook slaan ue onze vleugels uit. Nu in
Hatert, in het Elshofeollege, de mogelijkheid zich voordeed
om ook daar badminton te gaan spelen, hebben ule hierop on-
middellijk ingehaakt. Het resultaatt een tureede speelavond,
op dónderdag van 20.00 uur tot 23.30 uur.
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iedere dag opnieuw hoort u het weer
HART EN VAATZIEKTE

wi, zltten te yeel
wii roken te yeel
wii eten te veel

IVAAROM GAAT TOCH NtET FIETSEN?

Dit is alLeen en onbetwist het beste
middel van uw specialist

Voor fiets en btommeÍ naar.....

Dennensiraat 69.
Niimegen
lpl,770p0/6

'3 maandags
ge§lotil

AUTO BIJSGHOOL

Peter Jacobs
Pijnboomstraat l7

tetefoon 2216 g2

Verburgh Slageriien

l{ijmegen

KoninginnelaanllT tel.774glg
Poemastraat 2 tel. b5 16 g6
v. Peltlaan 309 tet. Sb 04 01
Oude Molenweg '140 tel. SS 31 i g
van.'t santstraat g6 tel.22 29 91

O^-bor-a
wol en handwerken

kleinvak en Íournituren

Z_wanenveld 90-64 Meijhorst ?0-03
NIJMEGEN TELEFOÖN 44 28 43

technisch verchromen
verkoperen

vernikkelen
verchromen

diverse bronzen
verzilveren

vertinnen
vercadmiummen

galvanisch bedrijÍ

tAI0 U R b.y.
v. hezewijksrraar 23-2s
nijrnegen

releÍoon 080-7744ss

DERKS
Schoenhandel - Schoenservice

I

ST. JACOBSLAAN 36_38 (r.o. Miro)
NIJMEGEN TEL. 553977
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Behalve in sporthal Hengstdal, uaar uie vrijdags tussen 20.00
uur en 24.OO uur de ffoude getrouulenrr ueer hopen te ont-
moeten, krijgen rr,te in de grote spelhal van het ELshof-
college vast en zeker nieutrle leden binnen de meren. En tot
deze nieuue leden zou ik urillen zeggen! hoort-zegt-het-
voortJ Breng ouders, kinderen, vrienden, vriendinnen,
kenni.ssen en kollegars maar gerust mee naar de zaal en l-aat
ze maar eens zien hoe het er toe gaat. Uul automobiel mag
echter niet op het terrein staan! De nieuulkomers in beide
zalen uorden ook dit jaar uleer opgevangen door bestuursleden
en (op de speelvloer) door onze leidster/trainster Jos6,
die uij ook dit jaar uieer konden kontrakteren en daar zijn
uJe erg blij mee. Jos6, sukses t
tlat zijn de plannen voor dit seizoen?
Zoa1s gezegd, in de regionale kompetitie zal 1 team onze
klub vertegenuoordigen. [Je vertrouuen dat de teamgeest en
de goede sfeer et zal zijn, dan komen desuksessen itvanzelfrr.
Vervolgens bestaat op 'l oktober Bos. onZ€ sektie 25 jaar en
ter gelegenheid daarvan is er op 24 september een j!§!!q
toernooi in sporthal Hengstdal. ïnlichtingen tijdens de
speelavond bij het bestuur. Iedereen mag aan dit tournooi
meedoen, dus mensen, geneer U niet en geef U opr het uordt
een gezelfig tournooi!
Op 2L en 22 april 1979 uordt ueer ons jaarlijkse [vlariken van
Nieumeghentoernooi verspeeld, ook in Hengstdal.
En tenslotte vindt op 6 mei volgend jaar een rekreanten-

toernooi plaats, ook tr;eer in Hengstdal.

De kontributj.e dÍt jaar bedraagt I 142150 (senioren) en
Í 90.- (junioren). tit-t U dit bedrag storten op gironummer
L628666 van Penningmeester De Hazenkamp, sektie badminton,
Ni. jmegen.

Kompetitie ; 0pgaven voor de huidige kompetitie kunnen in
het algemeen niet meer plaatsvinden. U kunt zieh u.re1 vast
opgeven vool de kompetitie 1979-1980.

Nog even kort samengevat:
24 september a.s" Jubileumtoeprrooi in Hengstdal.

Maak familie, vrienden en kennissen 1i{in het fl-shof-
college op donderdag-avond j lLJe spelen hier van 20.00 -, 23.30 uur.

P. Leeluse.



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

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

o Ook verhuur van video apparatuur.

efwei foto
film
video

PLEIN 1944 no. 145 - NIJMEGEN - TELEFOON 080 - Z2GB31

spellen - speelgoederen -kado artikelen

W;!l"/-Sbb
Win kelcentru m

,,0e Molenwiek"

Molenweg 52
ttl ijm egen

telefoon 771870

MERKUS ZONEN B.V.
I NTERNATIONAAT REISBUREAU

TOURINGCARBEDRIJF

Nijmegen - Muldersweg 15 - Tel. 77 2427



Sekretariaat : De Sav.Lohmanstraat 1 teI. 56.31.26
lJedstrijdsekr. 3 v.d.Duijn v.lïaasdamstraat 82tel. SS,36.48
Gironummer 3 3375448 t.n.v. penningrneester de Hazenkamp

afd. Voetbal.

0fficiele kompetitieindelinc 79?8-7979.

1. [vlarhaba (Arnhem) Z. Victoria-Vesta (fOe)
2. ll.A.V.V. (LJageningen) 8. Excel-sior (Zetten)
3. H. s. v. t 61 ( Ni jmegen ) s. tr]odanseck (trlotrneze )4. Redichem (Renkum) 10. E.[ï.Ívl. (Randu;ijk)
5. D.U.E. t35 (Nijmegen) LL. TrE.c. (fief)
6. Jonker Boys (Nijmegen) tZ. Hazenkamp (trti.lme9en)

Soortkeurino.
àl!t-<@D:lcoEÍ.r:.&:
Onderstaande spelers dienen zich zo spoedig mogelijk bij
het buroo fledische Sportkeuring te laten keuren:
J. Hoogakker, J. Hendriksen, P. v. Deelenl J. de Jager,
lJ. Zeegersr L. Prudon, F. Coppens en R. van Raay.

N.D.T. Toernooi
tseiÉB$g.Ë*ffiE$s:1
12 auq.1978.
ïn dit uitstekend georganiseerde toernooi ulerd naast N.D.T.
deelgenomen door de elftallen van Nijm. Boys, Novio, 0ranje
Blauu en de Hazenkamp.
Er ulerd in trledstrijden van 2 x 25 min. een halve kompetitie
gespeeld met voor de Hazenkamp de volgende resultaten:
N.D.T. -Hazenkamp 0-1
Novio -Hazenkamp 2-1
0ranje Blauu - Hazenkamp 1 - 3
Nijm. Boys - Hazenkamp 5 - 0

Het eindresultaat van deze
1. Nijm.Boys 6 punten
2. Novio- 6 punten
3. Hazenkamp 4 punten

Voor de goede organisatie al_smede de uitstekende ontvangst
zeggen uij het bestuur van de Voetbalver. N.D.T. onze
Hartelijke Dank.

Loernooidag Lras als volqt:
4. N.D.T. 2 punten' 5. Oranje B1auu 2 punten



Speciaalzaak rookartikelen

Rob Hopman
St. Jacobslaan 8, Niimegen

Telefoon 550621

Dunhill - Oupont - Electronische
aanstekers - Kawee - SaÍome
Rowenta - Colibri - Ronson
Tanita etc.

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

SIGABEN:
Carl Upmann - Balmoral
Cadena - Corps Diplomatique

PUPTABAK:
Upper-Ten - UitgebrEide
sortering import

bloemenatelier l

I I I ll ll I ll I I I I ll I | | | | I I I I ll [r r r ril r[ilrlï fi r i

Koolemans Beijnenstraat 78, Nijmegen
Telefoon 2327 1 1 b.g.g. 22927 3

il1il ilililil ilil| ilililil|ililililililllililil1ililil

Hoosefolo-oplrzK
OOK VOOB UW HOORTOESTET EI[ KOIIITAKTLEttIZEtT

WILLEMSWEG 37 - TEL. 080.553453 NIJMEGEN

UW GEZICHT
Daar past best een bril

op uit onze modecollec-
tie.l978

Wij geven U deskundig
advies over Varilux- glaz en

verkleurende en onbreekbare
g)aze\.

Uw nieuwe bril wordt
ju rrt door ons velzekerd,

lttij testen gratis

TROI.JWREPORTAGE

SPRINGT ERUIT!
Wil je een trouwreportage

die nèt even anders is
als alle andere?

Kom dan eens langs en
bekiik onze eksklusief

afgewerkte foto-albums !

GRATIS:
leukste trouwfoto

als poster!



Af schri

Aan het begin van het nieuue seizoen r,.rijzen rr.rij er nogmaals
op om af te schrijven al-s men verhi.nderd is en toch vooral
op !_l_ld het r,Ledstrijdsekretariaal_ ervan in kennis te
stel-.1-en te1. 080-553648.
lJacht u al-stublief L niet tot het l-aatste moment,, zodat andere
spelers hierdoor gedupeerd uorden.
Bij voorbaat dank.

Uerder del-en urij nog mede dat met ingang van het nieuue
sei-zoen het verzamerpunt voor de uit en thuisrrredstrijden za1
zi jn op het sportpark trliJinkelsteeghr' ( Klubhuis ) .

Ted Nieuu-renhuis

Uw adres voor:

:F hand- en moesappelen
:F hand- en stoofperen
:F aardappelen
!È gÍoente
:F eieren
veehl van eigen bedrijf

Groente- en fruitbedrijf

GEBR. ZEGERS
Oude Dukeuburgseweg 28
Telefoon 44 55 55

Broekstraat I l4
Lindenholt
Telefoon 77 7922

KoPy
rdcí n

/N/€VEPETV
* okÍ'oo€R oP

0sBEËP sTRaaT é

fl



Sek re tari.aat
Administratie
Techn . Leiding
Gi.ronummer

Contributie

Grootstalselaan 66 tel_. 55.0g.gB
Tolhuis 13-09 tel_. 44.26.29
Korte Kar L, Beuningen tef. OgB97-S2Zz
L628666 t.n.v. penningmeester de Hazenkamp,
sekti.e gymnastiek.
jaarlijks, halfjaarlijks of maandelijks
te voldoen bij vooruilbetalinq door over-
schrijving of storting op bovenstaand giro-
nummer.

0p maandag 21 augustus zijn de gymnastieklessen uJeer gestart.
ZoaLs reeds in de Hazenkamper van augustus is medegedàe1d zijn
de lessen op donderdaq van zaal Thorbeckestraat ( 3 lesuren -
meisjes ) en zaal Reestraat (dames en herengroepen) verplaatst
naar zaar lYlariënbosch van het ELSH0F cOLLEGE , Ivlaldenburcht-
straat 13.

Heraas moeten uij mededelen dat Rita Koppers, leidster van onze
turngroepen op zondagavond 20 augustus een auto ongeruk heeft
gehad en momenteel in het, st. Radboudziekenhuis uordt ver-pleegd, zij zal- dus voorlopig de Lessen niet kunnen verzorgen.lJij leven aLfen zeer met Rita mee en LJensen haar van harte
een spoedig herstel.
De turnfessen uJaren hierdoor een probleem, doeh er uerd voor
de eerste r.leek een nood-oplossing gevonden en konden a1le
l-essen doorgaan. Er ulordt getracht een tijdelijke kracht voorturnen aan te trekken, u.raarschijnlijk za1 dit rrlel lukken,
mogelijk zull-en de lesuren dan r.lel enigszins geuijziqd moeten
ulo tden.

ïn de herfstvakantie gaan 1r turnsters met leiding en enige
ouders naar stoke on Trent in tvridden-Engeland op uitnodigíng
van de Heer Phil Barker, trainer van de North-rrlooa cymnastiJ
c1ub, aangesloten bij de British-Amateur-Gymnasties Association
( a. n. G. A. ). Er u.rorden in stoke on ïrent een paar trainings-
dagen gehouden, met a1s afsr-uiting een uedstrijd uaaraan ook
enige andere grote Engelse turnverenigingen zulLen deelnemen.

t2



geschenken
sieraden

tassen
shawls

Winkelcentrum Dukenburg tel 080-440644 van Broeckhuysenslraal zo-22 lel.o&-224764

ASSURANTIEKANTOOR DE HARTOG VELTHUIZEN

Kantoor - adres Graafseueg 225-227, Nijmegen
( boven aan de l.rJolfkuilsetueg )

-4,Zéér gunstige autopremies - 0nroerend goed
Vastgoed verzekeringen - Hypotheken
Ongevallen - Financieri-ngen
Inboedel - Levensverzekeringen
AlLe overige verzekeringen - Pensj.oen-adviezen

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

Neemt U eens kontakt met ons op, uij schrijven
SERVICE blijvend met Hoofdletters !li

telefoon ! 080 - 77 06 OO

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

lUijmegen
Gelderselaan 14
080 - 2296il

SiEHEKI\rIlAlU
E.EI(TFICITECI{ÀIEK

Wageningen
Naaldweg 1

08370-1 5680
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H ERF STV AK ANT I E
@,

mAANDAG 16 oktobe"§
URIJDAG 20 oktober.

Het uedstrijdrooster voor dit seizoen u.rordt bekend g rnaaktin de e.v. Hazenkamper.

AanscFaffinq materiaar. Tensrotte nog een mededeli_ng ouer
aanschaffing materiaal. van de opbrengst van de stickerakti.e
Bingo-avonden en Rommelmarkt, georganiseerd voor de viering
van het S0-jarig jubileum, bleef na aftrek van alle kosten
van de jubileum aktiviteiten nog een batig saldo over voor
de afdelingen.
0nze sektie heeft hiervoor aangeschaft : een brug voor zaal
Tolhuis, een beklede evenuichtsbark en bekreding voor é6n
van de evenuichtsbalken in zaaL Reestraat. Door deze aanschaf
kon de overbodig geulorden balk van zaal Reestraat geplaatst
uorden in zaal Ívlolenhoek.

:::t&.::::t::::ll::::::!.ïï::::ï!.!.].ïS:

EEN IJEEKEND OP PAPENDAL

J. Beynon-Bruijnt jes.

lll!l+§!

0p Papendal t,rainen dit seÍzoen voor de nationa.l-e B selektie
turnen 3 meisjes van de Hazenkarnp.
De trainingen zijn ieder ureekend. Het ene ueekend arleen op
zaterdag en het andere r.leekend zaterdag en zondag. Al-s het
hel-e rrleekend getraind tr.rordt blijven de meisjes op papendal
slapen en uordt bij toerbeurt een moeder gevraagd de nacht
met de meisjes door te brengen. Het ueekend van s en 6 aug.
heb ik daar doorgebracht en kon zodoende zien uat er van
deze meis jes veruacht rrrordt. De he.Le groep bestaat uit
14 meisjes. 0m half e1f moet men aanuezig zijn.
Na zich omgekleed te hebben kuamen ze tegen el_ven de turn-
zaal in. Er u:erd begonnen met ulat Leuke oefeningen op muziek
om uat los te komen.
Na de uarming up uerden de meisjes tulee bij trrree verdeerd over
de verschillende toestel-.1-en: brug, paard , ba1k, lange mat,
teruijl de overige meisjes begonnen met ballet oefeningen.
De oefeningen met deze toestel_len u,orden niet é6n of tuee
keer gedaan, nee, tiental1en keren achter elkaar door en
bij ieder toestel een aparte trainer, dus veel tijd om te
rusLen is er niet.
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vancampenHg1;H,§v
iizerwaren
Éereedschappen

Advies-en verkoopcentÍum voor bouwen,

onderhouden en vernieuwen van huis en tuin

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

+

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

+ //____
WINKELCENTRUM 

_
BTNNENHoF 14 - TELEFooT{ sseeoz,/ "eR00ïSïAl"

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

Filiaal: Touwslagersbaan 20
Wijchen
Tel. 08894-2546

r9r
t
r
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Tot ongeveer ódn uur uerd er steeds maar doorgegaan. Toen ulas
er thee of koffie, daar vlogen ze opaf. Even rust, niet langer
dan 5 minuten en daarna met voLle moed verder. De eerste
bl-aren in de handen kuamen al ( brug ) . trlat pleisters erop
en ze gingen uleer verder.
Toen het ktuart voor drie r.rlas gingen ze zLch omkl-eden en naar
het slaapgebouur om de bedden op te maken en een boterham te
eten. Het zijn leuke kamers. 0m 4 uur moesten ze uieer in' de
turnzaal zijn. Eerst u.iat theorie en dan u:eer aan de slag tot
kuart voor zeven. Toen naar de eetzaaf. Het eten uas heerlijk
maar de kinderen uJaren zo moe dat ze niet veel- honger hadden.
Voor mij ulas het makkelijk niet te hoeven koken. Na het eten
terug naar het slaapgebourd uJaar ze eerst Lekker gingen douchen.
lvlonique, Íïirjam en Rian sliepen bij mij op de kamer. ïn nacht-
kleding kuam het hele stel nog even bij ons. Na uiat limonade
en een stukje cake ging ieder naar haar kamer. Ze moesten om
half negen clp de kamer zijn en om negen uur all-es stil. Ívlaar
ze vonden het uleL erg vroeg en nog veel te licht.
Toen ik na een poosje langs de kamers ging uas alfes stif.
0m 6 uur liep de uekker af en moest ik de kinderen rrlekken. lv'let
zere handen en spierpijn uas het moeilijk uit bed te komen.
.Trainingspakken aan en om kuart over zes uas iedereen buiten.
Na eerst de kleinste en jongste te hebben gefeliciteerd met
haar 9e verjaardag, gingen ze.op uJeg voor de looptraining.
0m 7 uur kulamen ze uJeer terug. De meeste gingen meteen onder
de douche en de anderen begonnen vast de bedden en de kamers
op te ruimen. lvlet elkaar zijn uJe om I uur naar het eetgebour,t
gegaan uJaar u;e heerlijk ontbeten. Het ulas ongeveBt half negen
toen uie ureer naar de turnzaal liepen. Na het omkleden uerd
er nog even gespeeld op de trampoline en in de valkui.len en
om 9 uur u;erd er uleer begortnerro Eerst uJarm en los maken en
dan hard oefenen. AIIe toestellen urgea af . Toen ze om krrlart
over tulaalf stopten met de toestellen en daar tussendoor thee
gedronken hadden, kregen ze nog krachttraining met allemaal
zulaf,e opdrachten. Na een half uur u,aren ze klaar en zat
er een heel zulaar uleekend voor deze meisjes op.
Hulde aan de leiding, die met heel veel geduld deze kinderen
veel van hun kunnen over proberen te brengen.
lvlaar van de meisjes vind ik het gerrreldig dat ze het steeds
maar uJeer op kunnen brengen om met veel inzet op Papendal
te gaan trainen. GA Z0 D00R :

Een moeder
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SCHOONHEIDSINSTITUUT '' \y'y' E S ''

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

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

Tevens salon, lJaar U een volledi.ge behandeling
krijgt met Vapozone.
Behandeling gaarne volgens afspraak.

KREGTINGS

LEESPORTEFEUILLE B.V.

HET IÏTEST GELEZEN.

Taru;eueg 7

Nijmegen

ïel. 56 07 54

tï



Sekretariaat : Poemastraat 5, te1. 55.41.O4
Gi.ronummer ! 2005900 t.n.v. penningmeester honk/

softbalverenigÍng rrDe Hazenkamprr

Eerste team : Jammer. ffiààf o.... helaas I
Ël*{ÍrËrtrrtxstíti

Knickerbockers (Soest) een zacht eitje .....; hoe kón ik
voriqe maand deze uroorden aan het papier toevertrouuen
en hoe kón ik uleten dat de konfrontatie Knickerboekers -
De Hazenkamp op een regelrecht drama zou uitlopen.
De verklaring ligt voor de hand: hadden de onzen in de
thuisuledstrijd de Soestenaren met 11-0 in zeven innings
niet van het veld geveegd? Dan ga je af op die trredstrijd-
resultaten en je houdt er geen rekening mee dat je je
bij het voorspellen van een uj-tuedstrijd tegen een klub in
de nabijheid van een Amerikaanse vliegbasis, Soesterberg
in dit geval, aan een hachelijk avontuur blootstelt.
Hoe dan ook, van het Knickerbockers dat in Ni.jmegen ver-
scheen uaxen nu nog maar drie spelers over en dit voor
2/3 uetníeuude team klopte een (misschien rr.rat tè) gespannen
Hazenkamp, dat het aanvallend ditmaal liet afureten, met 7-1.
Voeg daarbij het feit dat één van onze spelers zich tegen-
over scheidsrechter ïnden - volstrekt onbekuaam voor een
dergelijk duel - deerlijk vergat en dientengevolge overigens
terecht met de KNBSB-Strafkommissie in aanraking ktr;am en
U kunt zich de teleurstelling van onze kant vosrstellen.
Nog uas niet alles verloren: er restten nog tu.ree uedstrij-
den en bij u;inst zou men zijn kampioenskansen behouden, zij
het via een besl-issingsuedstrijd. Zover is het helaas niet
gekomen. Het laaggeplaatste lvlatchmakers uerd ulelisuaar met
L0-0 in 6| innings uieggespeeld, maar de met ueLhaast on-
dragelijke spanning tegemoetgeziene allerlaatste thuisued-
strijd tegen koploper Zuidvogels ging voor stampvolle tri-
bunes neL 2-1 verloren. Deze uedstrijd had al-l-es ulat honkbaL
zo boeiend kan maken! een gelijkopgaande strijd, goede Lrerp-
prestaties (bravo Chris), verre honkslagen (helaas uaren uij
hierin de mindere van Zuidvogels), geuaagd honklopen, een
luidruchtig meelevend talrijk publiek en last but not l-east:
uitstekende arbitrase (scheidsreehter Schut uit lYlijdrecht).
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In zorn uedstrijd liggen de kansen doorgaans niet voor het
oprapen en dat uas in deze ontmoeting ook aI uleer niet anders.
ln feite betekende een misLukte squeezeplay, met het tueede
en derde honk bezet, bij een l--2 achterstand de ommekeerl
uat zou er zijn gebeurd als hieruit de gelijkmaker uras ge-
scoord? U mag het zelf invul-lent
Enfin, tóch geen verloren seizoen! het team i.s een hechte
eenheid geu:orden, er is - met uj-tzondering van de aller-
eerste uedstrijd - voor elke overuinning geknokt en de slag-
prestaties zijn over het geheel genomen, met sprongen gestegen.
Het eerste heeft dan ook een dikke streep gezeí onder seizoen
79?8, coach Chris Bel-link, die op een goed seizoen mag terug-
zien, keert terug naar de rijen der spelers en uie zijn op-
volger uordt hoop ik U in de volgende itHazenkamperrt te ont-
hu.l-Ien. U hoort nog van ons .........

T6ch een kampioen : het adspirantenteam j j
Bravo Rei-nier, Adri, John, [Ylarce1, Arjan, Sjoerdp Ronald,
Hans, Emie1, Jeroen, [Jilfred, Bobby en Robert en natuurlijk
bravo coach Toon Bosman ! Jull-ie hebben het hem geleverdl
In een spannende play-off, uaarin slechts é6n nederlaag
geleden uerd, behaalden ju1lie het 0ostelijk kampioenschap.
De resultaten:
een kantje-boord nederlaag tegen TTï (6-5); een 4-0 over-
uinni.ng op Robur '58; 6-1 urinst tegen Run, een ruime L4-2
zege op ESCA en tenslotte een knappe 8-3 overr.linning op
Sparta Animal-s. De spanning in deze na-kompetitie heeft er
tot het laatste moment ingezeten, u:ant, tot de voorl-aatste
kompetitiedag had Robur r58 en tot de allerlaatste dag had
TTT de race bijgehouden. Kansen op beslissingsuedstrijden
zaLen er dus dik in. Robur beuees echter kompetitieleider
Koenen en ons een dienst door een nederlaag bij ISCA en
bovendien kr.lam na onze overuinning op Sparta Animals het
verl-ossende telefoontje uit Enschede, dat TTT met 7-6 had
ver.l-oren van Run. De onze mochten zich kampioen noemen.
Felicitaties kuamen inmiddels bij ons binnen van het Rayon-
bestuur, TTT (Hr. Husers) en Run ,71 (Pau1 Koch).0nze dankj

Een prettig verlengstuk i-n de vorm van het deelnemen aan
de kompetitie om het kampioenschap van Nederland zit er
helaas niet in; ons adspirantenteam te.Lt n.L. een viertal
dj.spensatiespelersl deze mogen in de kampioenskompetitie
nj-et uorden opgesteld en een basis van slechts negen spelers
is beslist te smal om in deze zwate krachtmetingen ook maar
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enige kans op sukses te hebben. Jammer, rnaax
! ijk dat uij van deelname aan het nationaal
voor dit team hebt;en afgezien.

uei begrijpe-
kampioenschap

Oo 23 september a.s. za). onze fraaie akkonodatie cm 14.0Í-l
uu-r r'rorden geopend door dhr. H. Fi-kkert, direkteur rlan de
l\ii.jmeegse Sportstichting, onmiddellijk gevolod door de
utedstrijd De Hazenl<amp - Oud rnternationals. In laatstge-
noemd team komen voor elke honkbalriefhebber bekende en
soms uelhaast legendari.sche namen voor zoals! Han u::banus,
Joop Geurtsr Hannie Regeling, Hamilton Richardson, Hurdson
John, kortom: het belooft een zeer aantrekkelijk geheel te
u;orcen met spektakuraire en vaak verrassende staal.tjas
honkbal, net als acht jaar geLeden toen de troudjesr bij
ons te gast ularen ter gelegenheid van ons 2O-.ia:,i_o besta.n.
Ook de scheidsrechters zijn oud-international., n.1. Hetem
en Schijvenaart

za 16/9

zo 1z/9

za 23/9

zo Z4/9

za 3O/9
zo t/to

Hazenkamp-S0 toernooi met HSCN (Nuenen), Geldrop,
Zuidvogels (Huizen) en De Hazenkamp 1. Aanvang:
9.30 uure

Softbalhappening voor niet-kompetitiespeJ-ers en
-speeLsters. Aanvang 14.00uur; op ueld aanuezig:
13.00 uur.
Toernooi. Rohafo Caps te Hoogeveen, met deelname 1e team.

Hazenkamp-S0 toernooi met deelname van Hazenkamp II
en III (onder voorbehoud).
Toernooi Rahafo Caps te Hoogeveenl met deelname van
1e team.

0fficiele opening honkbalveld frtrJinkelsteegrr (zíe
hierboven )

Hazenkamp-S0 pupillentoernooi, aanvang 10.00 uur.
en
Toernooi om Nijmeegs kampioenschap, met deelname van
NïSC en De Hazenkamp I en II (onder voorbehoud).

Karel Dingelhoff.
2A






