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Se kre tariaat

lLJedstri jdsekr. 3

Gironummer 3

De Savornin Lohmanstraat 1, Nijmegen
teI. 56.31 .26
zie sekretariaat
3375448 t.n.v. penningmeester De Hazen-
kamp, afd. Voetbal

Een beter spelend uJ.A.v.v. uJon deze eerste kompetitier.rled-
strijd verdiend, a1 uas de 4-0 stand ueI enigszins geflatteerd.
[Iede door toedoen van enkere missers in De Hazenkamp-achter-
hoede kuam deze eindstand op het skorebord. (ruststand:2-0)

Een gelijkopgaande uredstrijd ulaarin De Hazenkamp vóór en
Echteld n6 de rust beter speelde.
Na een 1-0 achterstand ulisten de Hazen voor de rust toch
nog op een 2-1 voorsprong te komen, door doelpunten van
G. Belleink en A. van Deelen.
Na het draaien speelde Echteld beter, ulat resulteerde in 2
doelpunten, zodat Echteld mede door het onbenut laten van
enkele goede kansen onzerzijds, deze bekeruedstrijd met 3-2
ItJOFI o

9 september : Hazenkamp - [vlarhaba : 1-3 (komoetitie)

In deze eerste thuisrrledstrijd speelde [ïarhaba beter; men
kombineerde goed, maar in de afrr;erking schoot men zeker in
de eerste helft tekort.
Na een half uur spelen rrrerd het 0-1 , doordat een voorzet van
rechts ineens uerd ingeschoten.
5 lvlinuten later stond het al ueer 1-1 , doordat de keeper
van [Y]arhaba zich op een schot van J. Hoogakker verkeek.
Na de rust kreeg De Hazenkamp enkele goede kansen rrlelke niet
benut uierden. Hieruit putte lvlarhaba moed en men uist in
tegenstelling tot De Hazenkamp ue1 de geboden kansen 2x Le
benutten. Eindstand dus I-3.



13 september: De Hazenkamp - D.U.E.: 1-7 (bekeruedstri'id)

[en zeer sleeht spelend Hazenkamp heeft j.n deze uedstrijd
geen enkele kans gehad.
Daar tegenover stond een stukken bet,er spelend D.V.E.
dat gretig gebruik maakte van de geboden kansen en met de
rust al met 4-0 leidde.
Na de t,hee eenzel-fde spelbeeld, uant alle spelers hadden
aan Hazenkampzijde een zeer slechte dag. rt Resultaat:
nog 3 doelpunten erbij (Z-O). :. Hoogakker redde vlak voor
het einde de eer. findstand dus: 1-7,
I6 september: De Hazenkamp - H.S.V. : 3-Z--.(kqrnpe'b:LLLe)

In deze strijd heeft ons team met name in de eerste helft
een flinke overulinning laten liggen.
Voor rust kregen ure legio kansen, maar er uerden er maar 2

benut door G. Bellink.
In de tu:eede helft skoorde G. Francissen 3-0 en ure dachten
aI aan een dikke overuinning. H.S.U. kt,lam echter sterk
opzetten en er uerd 2x geskoordz 3-2. Bijna uJas de uitslag
nog gelijk geuorden, maar een aan.H.S.V. toegekende straf-
sehop uerd door B. Bell-ink uitstekend gestopt.
23 aeotember: Jonker Bovs - De Hazenkamo: 7-O

Doordat er in deze ontmoeting uleer lakoniek u:erd gespeeld
(en te veel gekankerd) kuam er uJeer niets van terecht en
keken u:e in de rust a1 tegen een 5-0 achterstand aan.
Na rust uerd er iets minder gepraat (en meer gevoetbald),
zodat de schade beperkt bleef Lat 2 doelpunten. Eindstand:
7-0.

ATTI NT]E

Tot nadere datum ulordt het rrledstrijdsekretariaat uJaarge-
nomen door de sekretaris, hetgeen tevens inhoudt dat af-
schrijvingen e.d. op telefoonnummer 080-563126 gedaan
moeten uorden.

(
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'n stoere mannenbril
. Robuust van voÍrn, fraai van afwerking en prettig
in he_t dragen..Qu! typeert de herenbril van vàndaa!.

. IJpgrg 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,Pe Molenwiek"
Donderdag koopavond



Stand. biiqerr.rerkt tot en 'net 23 september
Afd. A, zaterdaqvoetbal

1 IXCELS IM 1 4 6
2 T.r.C. 1 4 6
3 D.V.E. 1 4 6
4 tÏA RHABA

5 REDICHEM

6, Jonker Biys 1

7. l!.A.V.V.
8. f.[q.lvl. 1

9. V]CTORIA VTSTA

10. H.S.V. 1

11 . U]ODANSECK

12. Dí HAZINKAMP 1

7-3
7-4
B-',1 0

45
34
44
4lt
43
32
42
42
42

12- 7

6-4
tt- 4
9-4
4-6
6-7
6-9
2-8
4-16

Ted Nieuuenhuis.
zziÈiÈÈr*Jizacram

Sekretariaat : lvieijhorst 29 37, te1 . 44,75.77
Gironummer 3 L628666 t.fl.vo penningmeester De Hazenkamp,

sektie Korfbal

Het eerste gedeelte van de veldkompetitie is aehter de rug.
De teams die r,re in de veldkompetitie konderr brengen hebben
een aantal bizonder leuke uedstrijden gespeeld.

0nze junioren, voor het merendeel bestaande uit adspiranten, Ie-
den voornamelijk vanuJege het gebrek aan korfbalervaring
tot nu toe alleen maar nederlagen. Helaas, maar .... daarmee
uas rekening gehouden en i"n een uitstekende atmosfeer rr:orden
door intensieve training en ervaring, opgedaan in uedstrij-
den, grote vorderingen gemaakt.

Ook het tuleede t,eam heeft nog geen punten kunnen vergaren;
ue zouden dezelfde opmerkingen kunnen plaatsen a1s bij de
junioren, maar hier zitten binnenkort ook overr.rlinningen in
de Iucht.



iedere dag opnieuw hoort u het weer
HART EN VAATZIEKTE

wii zitter te veel
wli reken te Yeel
wii eter te Yeel

WAAROM GAAT TOCH NIET FIETSEN?

Dit is altBen en onbetwist het beste
middel van uw specialist

VooÍ íiets en bÍomner naaÍ.....

AUT0 R|JSCH00r

Peter Jacobs
PijnboomstraatlT

telefoon 2216 82

Verburgh Slageriien

l{ijmegen

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

Oude Molenweg 140 tel. bb 3'l I 8
van'tsantstraat36 tel.222gg1

Oonàora
wol en handwerken

kleinvak en Íournituren

Zwanenveld 90-64 Meijhorst Z0-08
NIJMEGEN ÏELEFOON 44 28 43

technisch yerchromen

verkoperen
vernikkelen

verchromen
diverse bronzen

verzilveren
vertinnen

vercadmiummen

galvanisch bedriiÍ

tAI0 U R b.u.
v. hezewijkstraat 23 - 2s
nijmegen

releÍoon O8O-7744SS

DERKS
Schoenhandel - Schoenseruice

t

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

NIJMEGEN TE1.553977



Ons eerste blijkt in de tueede klasse goed mee te kunnen
komen: u;on, speelde qelijk en verloor; maar vast staat dat
ze in deze klasse een belangrijke ro1 kunnen spelen.
Na de eerste helft van de veldkompetitie zullen ue de standen
publ ice re n.

De groei van de jeugdige tak gaat onverdroten door. Tegen de
tijd dat dit blad verschijnt is het ledental gestegen tot
boven de 60 leden.
De korfbalafdeling begint 4 november dan ook met 5 teams aan
de zaalkompetitiel F,1. 3 seniorenteams. 1 juniorenteam en
1 adspirantenteam. [en snellere ontplooiing van het korfbal
in De Hazenkamp is naurr:elijks denkbaar.

Helaas moest Thea de Bock uegens rugklachten stoppen met
de jeugdtraining; voorlopig uordt dit door seniorl-eden op-
gevangen o

Inmiddels zijn ue sinds begin oktober met de zaaltrainingen
in het rfflshofcollegeil begonnen, o.I. op de donderdag-
avonden van 5-8 uur. Er uordt geuerkt in 6 groepen, uaarvan
de jongste groep (de pupillen) getraind r.rordt door triieke
Korstanje en lLlillem-Anne SchöIs1 aIle overige groepen door
Jan de Bock.

Nog steeds heeft de bestuurlijke uitbouu van de sektie
hoge prioriteit. Zo funktioneert reeds een voortreffelijk
uedstrijdsekretariaat en onze eigen persdienst dankzij Ingrid
en Marion Van Duren, TeVens hebben'ue een kantinekommissie'
onder aanvoering van Irene van Beek'
Een aantal zaken hopen tle binnenkort definitief geregeld
.te hebben, zoals de kadervormingl publiciteit, vervoers-
kommissie, materialenkommissie, opleidingerl BRZe

Voor het overige zijn nieur,:e leden vanaf B jaar steeds van
harte uelkom; ue hebben overigens een aantal Ieden, die nog

nooit gekorfbald hadden (voetballers, vo]leyballers, basket-
ballers) van enigszins gereserveerde beginners tot dol-
enthousiaste leden'zien uorden, zoekend naar extra trai-
ningsgelegenheÍd I !
Dus gun Uzelf of Urrl kinderen ook zoiets I

Tot de volgende keerl
Jan SchöIs.
@



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

sportevenementen.

Graa wíl Verweij u helpen uw keuze zo gericht mogelíjk

te doen ziin.

. Ook verhuur van video.apparatuur. ,

efwea
foto
film
video

PLEIN 1944 no. 145 - NIJMEGEN - TELEFOON 080 - 226831

spellen - speelgoederen -kado artikelen

w;tE_sbb
Winkelcentrum
,,De Molenwiek"

tolenweg 52
il ijm egen

teleíoon 77 1810

MERKUSZONEN B.V.
I TTTERTIATI OTTAAT BEISBU BEAU

TOUBITTGCABBEDBIJF

l[ijmegen - Mulderaweg 15 - Tel. T, 2427

I



ek r'etariaat
administratie
Techn. leiding
Gironummer

Grootstal-selaan 66
Tol-huis 13-09

tel-. 55 . 06.98
teI .44.26.28

Korte Kar l- Beuningen tel-. 08897-3227
1628666 t.n.v. penningmeester de
Hazenkamp , sektie gymnastiek.

GYÍVINA ST] EK

-

lYledio september ontvingen uij van het bestuur van de
zaal- Íïol-enhoek bericht, dat - uJegens schoonmaken van de
zaal - de l-esuren moesten geuijzigd uorden. Inplaats
van 14-00 uur tot 20.00 uur uordt het van 13.00 uur tot
l-9. 00 uur.
Aangezien het laetste uur na de vakant,ie heel slecht
bezet uas, urerd besloten dit uur op te heffen. Een paar
meisjes van dit groepje ginger: van B-turnen en de overige
3 meisjes zijn ondergebracht op de les van 18.00 tot
19.00 uur.
Zondag 1? september j.1. zi"jn er, na een sel-ectie in
de gym.zaal Reestraat, 20 nieuue meisjes van de gymnastiek-
afdeling bij de selectiegroep van het turnen gepJ-aatst.
Deze groep mei-sjes gaat onder leiding van lYlevr. E. Nieuulen-
huis en de Heer Zegers drie maal per ueek uerken aan een
trainingsprogramma. V66r de Kerstvakantie zal beslist
uorden uelke meisjes bij de selecti"egroep kunnen blijven.
De andere mei.sjes gaan dan ueer terug naar de geuone gymna-
stiek uren.

TURNEN.r-
ANS DEKKER, oud turnster van de
de Nederlandse p1oeg, zal- een
groot gedeelte van de turnl-essen
voorlopig op zich nemen. ( O"
overige lessen rr:orden verzorgd
door de Heer Zegers. )

I



Ans Dekker vervangt Rita Koppers, die momenteel na een

auto-ongeluk uordt verpleegd in het lvlargrietpaviljoen
. Volgens de medici gaat zij goed vooruit'

Bestuur er. l-eiding urensen Rita sterkte en van harte
beterschap.

Met ingang van dit nieuue seizoen nemen naast de meisjes
van de nationaLe B-selectie, t.tl . [Ylonique Kaaks, Miriam
Eigenhuysen en Rian Koedam ook vier meisjes deel aan de

veertiendaagse C-selectie training in Uden. Dit zijn
Ester Burgers, Jasmin Hooglandl Hilda van Beusichem en

tïonique Thoonen.

De A- turngroep ( 1S turnsters) maakt van 13 f/n 18 okt. soso

een trip naar het Engelse stoke on Trente, ujaar men te gast
is bij de vereniqing N0RTH STAFFS.
De turnsters uorden begeleÍ-d door de echtparen Zegerst
Theunissen en LJinkenius en de Heer Beynon.
Het hele gezelschap logeert bij oudersen / of leden van

de ontvangende vereniging.
Na aankomst in Stoke on Trente zal de tijd t/m zondag
grotendeeLs uorden besteed aan gezamelijke training.

[vlaandag uordt een tcer gemaakt door Ívlidden-Enqeland'
rs Avonds is er dan een rrledstrijd tussen de beide
ploegen.
Dinsdag uordt de terug reis aanvaard: via Londen -
Zeebrugge naar Nijmegen, ulaar men t.loensdag tegen de

middag hoopt aan te komen.

Namens bestuur : Goede Reis en Veel Plezier;

2L okL.

4 nov.

-11 nov.

1 I nov.

-r

25 nov.

-

Kringkampioenschappen lange mat in Terborg

Verenigingsuedstrijden ( 3eugdturnsters)
te 0osterhout.
gradenr,:edstrijd 13 jaar en ouder.

gradenuedstrijd tot 12 jaar.

finale gradenuedstrijd.

ÍIevr. J.Íï.UJ. BeYnon.

l0



Sekretariaat : Poemastraat 5, teI. 55.4L,O4
Gironumner : 2005900 t.n.v. penningm,=ester hcnkf

softbafvereniging rtDe Hazenkamprr

Beter laat dan nooit, en daarom in deze Hazenkamper

nog iets over ons adspirantenkamp, dat i'.ri j voor en

namens het Rayon 0ost organiseerden, in augustus j.1.

Dit S-daagse kamp voor (buiten onze schuld) slechts 19 deel--
nemers mogen'le meL enige trots zeer geslaagd noemen.
Vriju:el zonder organisatorische hulp en qeheel zonder tech-
nische assistentie vanuit het rayon hebben ue het to+- v.:11-e
tevredenheid van de jongens en naar uij hopen van de op-
drachtgever ( daarover verkeren u;i j nu nog in het onzekere )
geklaard. Bizonder veel dank (namens ons bestuur dan maar)
gaat uit naar de rfsm=erploegrr. rt Is een 1er:k kort r.loord,
dames, maar insiders r.leten, dat er heel uat meer aan vast
zit dan alleen urat de tuLee overbekende beertjes in hun lied
nu a1 jaren doen.

En uat te denken van onze seniorspelers, die het teehnj-sehe
gedeelte verzorgden. Een geu;eldig draaiboek ( aat m.i. elders
nog ue1 eens gebruikt gaat rLlorden) en bizonder fijne trai--
ningen hebben ju1lie verzorgd en dat vaak ten koste van een
snipperdag.
0ver de vaste begeleiders Jaap en Rolf hebben r.le uitsluitend
positieve dingen gehoord; dik vcor mekaar, mannenl

N.og een naam u,il- ik toch uel eens even noemen en dat is die
van de voorzitter. lL]at Karel in de ueek voorafgaande aan het
kamp en ook tijdens de S-daagse heeft afgesjouuld - gebeld en
afgeraced is hier niet te beschrijvefi. Geuleldig en bedankt,
Kare1 en alle anderen.

Trouuens ook v,Jor de t,oernooienl die voor het Ie, 2e en 3e
uerden gehouden, als ook vcor de uledstrijd tegen de oud-
internationals is de al eerder genoemde personen niets te
veel gebleken, u:aarbij naar mijn mening Karel het praedikaat
rrmeest uaardevolle sjot:u;erfr toebedeeld mag krijgen.
tén ding is zeker: ure konden nog geen promotie voor het
eerste bereiken, maar voor de rest klikt het goed.

ll



servtezen
glaswerk

bestek

geschenken
sieraden

tassen

shawls

Winkelcentrum Dul€nburg tel.080-440644 van Broecktuys€nstraat 20-22 le/,.@-2247il

ASSURANTIEKANTOOR DE HARTOG VELTHUIZEN

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

Zéér gunstige autopremies - Onroerend goed
Vastgoed verzekeringen - Hypotheken
0ngevallen - Finaneieringen
Inboedel - Levensverzekeringen
AIle overige verzekeringen - Pensioen-adviezen

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

Neemt U eens kontakt met ons opr r,lrj schrijven
SERVICE blijvend met Hoofdletters l{l

telefoon s 080 - 77 06 OO

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

è sEHEK^rA^r

-/TIf ijmegen
Gelderselaan l4
080 - 2296il

Wageningen
lUaaldweg 1

08370-1 5680
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Er is een prima samenr.lerki-n3 en velen zijn bereid iets
te dcen. Natuurlijk zijn er nog enkele kaL-uit-de-boom-
kijkers, maar die krijgen spoedig de kans van hun leven.
fr moet deze uinter nog heel uat gebeuren, ulaarbij ik
een definitieve opstelling van de geluidsinstallatie,
verhoogde en droqe plaats met tafel voor de official-scorer
en nlet te vergeten een (electronisch?) scorebord a1s be-
langrijkste zie.
lvlaar ook dat komt goede beuleert

Jan van de Vegte.

-o-O-O-O-O-

kofy /,v/€vERsw
roó« so. 0 KIaBER

OP /seEERsTRnaTé

Uw adres voor:

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

r3



rrancamÍreÍrBon ,bvr 
bouwartikelen
iizerwaren
Éereedschappen

Advies-en verkoopcentrum voor bouwen,

onderhouden en vernieuwen yan huis en tuin

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

+

voor al uw sportartikelen,

ook de originele
HAZENKAMP turnpakjes
en EMBLEMEN.

+ ^--\W'NKETCENTRUM

Dr. de Blécourtstraat 49
Nijmegen
tel.nr.: 080 - 77 30 39'

Filiaa!: Touwslagersbaan 20
Wijchen
Te!.0880{-2316

/ ---'-
BTNNENHoF 14 - TELEFooN ss68o7,/ "0R00ïSïAL':,

L
t
r
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Toernooien ror...... toernooien;
In het kader van ons 50-jarig jubireum organiseerden r,.lij een
drietaL toernooien. Zondag 10 september was het de beurt aan
het eerste t,eam, dat het moest opnemen tegen Zuidvogers (Huizen),
HSCN (Nuenen) en Geldrop.
Uitslagen: HSCN -De Hazenkanpz4-2; Hazenkamp-Geldropzl-Z ;
Zuidvogels-HSCN:0-6; HSCN-GeIdrop:3-Z; Geldrop-Zuidvogels:
3-7; Zuidvogels-Hazenkamp:2-0. Uiteindelijk eindigden drie
van de vier ploegen met ttuee ger.r_ronnen uredstrijden gelijk.
Na enig rekenr.,lerk kr,ram de volgende eindstand uit de bus:
1. Geldrop 3-4i 2, HSCN 3-4; 3. Zuidvogels 3-4i 4. De Hazen-
karnp 3-0.
Precies een rr;eek later stonden ons veteranen- en derde team _:p

het veld voor hun jubileumLoernooi; a1s tegenstanders fungeer-
den BSCU en TTT, uJaarvan de laatste door onvoorziene omstandig-
heden kual-itatief rrlat beneden de maat uras. uitslagen: De Hazen-
kamp II - De Hazenkamp III: 11-O; BSCU-De Hazenkamp II: Z-Zi
TTT-De Hazenkamp rII: 7-1i De Hazenkamp III-BSCU: z-11i BSCU -TTli: 8-0; TTT-De Hazenkamp II: 0-1j.
BSCU en De Hazenkamp II eindigden door elk turee overuj.nninqen
en een gelijkspel ex-aequo als eerstei ons tueede had echt,er intotaal vaker het derde honk bereikt en daardoor uerd de eind-
stand: 1. De Hazenkamp Il S-5; 2. BSCU 3-S; 3. TTT Z-2;
4. De Hazenkamp III 3-0.
Proficiat veteranen j
TensLotte luidden de pupillen met hun toernooi op 24 september
het honkbalseizoen 1978 uit. Tegenstanders LJaren cardinals(oss), Geldrop en UVV (utrecht).
De uitslagen: De Hazenkamp-CardinaLs: 3-16; UVV-Geldrop: 0-5;
Cardi.nals-UUV: 11-Oi Geldrop-De Hazenkamp: 3-9; Cardinals-
Geldrop: 6-5 en De Hazenkamp-UVVI 6-1.
findstand: 1. Cardinals 3-6i Z. De Hazenkamp
3-2 en 4. UVV 3-0.

3-4; 3. Geldrop

Een fraaie prestatie van onze jongens in dit sterke gezelschap;
een kompliment aan hen en aan hun coaches Hans van velp en
Koos Sennef is zeker op zijn plaatsl
lJe organiseerden niet alleen zelf t,oernooien in september,
maar gingen soms (zeer) ver ujeg om aan toernooien van anderen
deel te nemen.
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SCHOONHEIDSINSTITUUT '' \y'y' E S "

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

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

Tevens saIon, b,aar U een volledige behandeling
krijgt met Vapozone.
Behandeling gaarne volgens afspraak.

KREGTINGS

LEESPORTEFEUILLE B.V.

HET ÍVIEEST GELEZEN.

Tarureueg 7

Nijmegen

TeI. 56 07 54

16



Zo gingen onze junioren naar Lord NeLson Devils (tvteppel ),
om behalve de organiserende vereniging Uitsmijters (Alme1o)
en Robur B (Apeldoorn) te bestrijden.
0nze jongens keerden met de eerste prijs terug na overuin-
ningen op uitsmijters (s-0), Robur B (9-2) en Lord Nelson
Devils (z-l). 0nze gelukrr.rensenl

Het eerste team zocht het nog uat verder, in Hoogeveen, ulaar
het deelnam aan het toernooi van Rohafo Caps.
Na een geanimeerd r.leekeinde keerde men met de derde prijs (uit
een totaal van acht teams) naar Nijmegen terug.
Het 0l-denzaalse Run t71 rrlerd toernooitr,linnaar.

0pe ninc honkbalveld ilr,rlinkelsteeqrr .

tvlet het ulerpen van de eerste ba1 verkiaarde de heer J.J.Fikkert,
direkteur van de Nijmeegse Sportstichi.ing, op 23 september
ons honkbalveld voor geopend.
Die eerste ba1 gold dan de start van de ere,-uecjst,rijd De Hazen-
kanrp - 0ud Internationafs, dj-e door een redelijk aantal- toe-
schouuers uerd bijgeuoond.
Dat de oudjes het nog best deden beu:ijst de 0-9 uitsl-ag na
vaak fraaie staal-tjes honkbeil; Hamiiton Richardson sloeg in
deze uledstrijd een homerun; de derde hekdreun tot op heden.
Na de uedstrijd volgde in een speciaal voor deze gelegenheid
aan het klubhuis qekoppelde tent een geanimeerde broodmaaltijd
voor spelers en genodj-gden.
Onze dank aan de dames van de Vegte, Bosman, van Raaij en
Dingelhoff, die voor een vlekkeloos verloop van
de broodmaaltijd zorgden en een kompliment aan Coby en Boy
Sutmuller voor het vervul-l-en van kantinedienst in zotn heksen-
ketel. 0ok Ria Kersten bedankt voor haar medetr:erking.

En tenslotte ...... .

danken rlli j iedereen die ons 29e seizoen LoL zo rn sukses
heeft gemaakt.
De rrlintertrainingen zijn a}.leet begonnen; daarover een
volgende keer.

* **** *** #** Karel Dingelhoff.



Speciaalzaak rookaíikelen

Rob Hopman
St. Jacobslaan 8, Niimegen

TèléÍoon 55 06 21

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

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

SIGAREN:
Carl Upmann - Balmoral
Cadena - Corps oiplomatique

PIJPTABAK:
Upper-Ten - Uitgebreide
sortering import

zd|uffiilrruilillilïilïlI

ïïïlïll llilïfilïïïïïl lïïlllllllïlllrrlnruu nilfi r r rrr

Koolemans Beijnenstraat 78, Nijmegen

Tel efoon 2327 1 1 b.g g. 22927 3

ilililt ilillililillll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Hoosefofo-opltz(
OOK VOOB UUT HOORTOESTEL EtT KOTTAKTLETZET

WILLEMSWEG 37 . TEL. O8O . 553453 NIJMEGEN

TROUWREPORTAGE

SPRINGT ERUIT!
Wil ie een trouwrePortage

dié nèt even anders is
als alle andere?

Kon dan eens lugs en
bekijk onze ek§lduief

afgewetkte fotlalbums!

GRATIS:
leukste troux.foto

Daar past best een bril
op uit onze modecollec-

tie 1978

Wij geven U deskundig
advies over Vailux-fuzen

verkleurende en onbreekbue
dare\-

Uw nieuwe bril woÍdt
Ezstis door ons vezekeÍd.

Wii testen gÍati§
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DOE,RÍÉ 'N Pt EZÍ ER
Terugkijkend op een afgelopen honkbalseizoen zeg ik:
tthè, hè, dat uas dan dat.rr
VeeI spanning achter de rug en bovendien voor menigeen
bar drukke ttbardagenrr.

Het koffieuurtje begint uJ€€rr Geze1lig hoor, u-ras U er
nog nooit? tvloet U toch eens komenl rt is echt de moeite
t;aard.

Gymnastiek, badminton, korfbal en voetbaT zi1n ureer ge-
start, Iedereen vol goede moed. trle hebben heel- uat nieuue
leden mogen begroeten, dat geeft de burger moed voor een

heel nieurr-r sportief seizoen.
Badminton is zelfs begonnen in een t,rr.reede zaal., uaar op he

moment dat dit geschreven uordt, a1 bijna aan een uachtlijst
begonnen moet uorden.

lylaar bij aI die sportiviteit komt er een klein probleemp je.
Het is nu, na de vakantie, voor velen moeilijk om ujeex aan

de maandelijkse (Iiever jaarlijks of halfjaarlijkse) Oeta-
lingen te r.lennen. lLJe hebben UuJ kontributie hard nodig om

alle rekeningen van zaalhuur, Ieiding, klubblad enz te kun-
nen beLafen.
Voor de sektie gymnastiek, turnen, badminton en korfbal is
het gironr. 1628666 t.n.v. penningmeester De Hazenkamp,
Tolhuis 13-09, Nijmegen.
De sekties voetbal en honk/softbal hebben hun eigen gironr.
Ik hoop dat U allemaal zo sportief zult zijn om uit U zelf
te betalen, dat spaart mij straks ontzettend veel ulerk.

Denkt U ook aan de algemene Iedenvergadering van maandag
16 oktober ???
De.vergadering uordt gehouden in ons klubhuis, gelegen aan

hei spórtkomplex I'LJinkelste€9r'r Vossendijk 820 (Hatert).
Aanvang:20.00 uur.
Iedereen is uelkom; dus tot danl

Ria Kersten.
@
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Sekretariaat : Vossenlaan 180, Nijmegen; te1. 56.O7.13
Gironummer : 1628666 t.n.v. Penningmeester De Hazenkamp,

sektie badminton, Nijmegen

Ons jubileumtoernooi op 24 september toQev. het 25-jarig
bestaan van onze sektie, is een sukses geuorden. De opkomst
u-ras redelijk: toch altijd nog zorn 30 deelnemers, maar be-
langrijker is dat het een kleinr maar gezellig toernooi uas.

Ons kompetitie-team is haar optreden niet aL te gelukkig
begonnen: met 7-1 rrlerd verloren van EIst. Kop op mensen;
laat je niet uit het veLd slaan, volgende keer beter!
Er uerd i-n ieder geval sportief gestreden.
De kompetitiespelers uorden overigens u:el verzocht om (meer)
op de trainingen te komen.

Een algemeen verzoek: uil! U niet allemaal om 20.00 uur op
de baan komen. lLJie bijvoorbeeld tegen tienen komt, hoeft
niet te r,.rachten en kan direkt spelenl

Verder is niet iedereen even sportief met de bordjes op het
banen-bord. Josó zal hier streng oP lettenr maar uees zelf
eerlijk en smokkel niet met Urrl naam-bordje.

Tot slot: speel ook eens tegen anderen en niet altijd met
Uu eigen ilgroepjerr. Ook anderen urillen ulel eens tegen of
met U spelenl
rt:Í;:1.,.8ï:+EË?-+p-.i:i.-é1$-:ilÈ1 P' LeelusertÍffi.q1*Í*È:È'rr-a

voorzitter.
TT KOOP :

TURNPAKJE voor + 10-jarige'
Prijs: Í'10.--
Tolhuis 13-09, Nijmegen'

TE HALEN :

Jublleum-insignes zijn
mate voorradig.
Te verkrijgen bij:Kersten,

nog in bePerkte

Tolhuis 13-09,
Nijmege n.
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