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Aanr.,.rezig u;aren 32 stemgerechtigde Ieden.

De voorzitter heet allen uelkom, in het bizonder de heren
Hu.isman, Aartsen, Grotenhuis en v.d. Sloot en mevrouu Jaspers
en Casteleijn, die dit jaar bizonder aktief zijn geueest tijdens
het jubileum. Tevens een ulelkom aan de nieuuJe leden van de

volleybalklub lvlimavo, die per i ncrvember 1978 bij De Hazenkamp
zijn aangesloten.

Na behandeling van de postrtr:aarbij uordt meeqedeeld dat de

lvledische Sportkeuring zijn tarieven verhoogt en na goedkeuring
van de notulen, uordt het jaarverslag voorgelezen en goedge-
keurd.

Verkorte not,ulen Aloemene Ledenverqaderinq.
ehouden op 6 november '1978, in het kfubhuis.



De voorzitter merkt nog op dat veel- meer leden zich hebben inge-
zet voor het jubileum dan vermeld; daarom uorden allen nog-
maals bedankt.

Het financieel- verslag rr.tordt door de penningmeester t,oegelicht
en na uitleg vBfi oodr de besteding van de jubileumgelden, r.uordt
de balans goedgekeurd.
Het verslag van de kaskommissie ucrdt, voorgelezen en Eoedge-
keurd. Er is uitbreiding van de kaskcntrolekommissi.e geu.ienst.
l\a een diskussie over de grootte en de kapaciteiten van de
kaskontrolekommissie steLt de heer Biermans zich beschikbaar
om de plaats over te nemen van de heer P. Lecluse, die aftre-
dend en niet herkiesbaar Ís. Nieuu Hazenkamp- en kaskontrol-e
kommissielid rrrordt de heer F. Beynon. De kaskommissie oestaat
nu uit: de heren R. van Raaij, F. van Hal, G. Biermans en
F. Beynon. ,

Allen die veel uerk rtoor het klubhuis hebben verzet u.rorden
bedankt. De klubhuisbeheerskommissie bestaat uit de volgende
leden: mevr. Thea Dingelhoff, de heren Jan v.d. Vegter Han
Casteleijn en Jan Hendriksen. Z\ hebben alle vier hun Horeca-
vakciploma gehaald.
Na nog enige uitleg over de regels en het gebrulk van het klub-
huis, uenst de voorzitter de kommissie en alle medeuerkers
veel sukses.
Er zal een aktiviteitenkommissie r.r;orden aangesteld om akties
te ontr.rrikkelen en geldmiddelen bijeen te krijgen voor het nieuu-r
te bcirulen klubhuis. Aan het eind van de maand zullen alle sek-
ties l-aten u:eten uie hier op vrijrrLillige basis zitting in uil
nemE n.

Hiesna vraagt de voorzitter aan alle sekties de stand van
zaken,
Bii gyg!g:!:g! loopt afles naar rr,ens. Í'lei. Rita Koppers is
na een ernstig auto-ongeluk r,.reer herstellende en mag uellicht
uJeer pex 1-1-179 aan het uerk.
Badminton heeft 110 l-eden en een r,.rachtlijst. Edn bingo za1
ËililFÏlnlijk de volgende keer in het klubhuis plaatsvinden.
Bii !g!f!aI traint iedereen, behalve de veteranen, dit jaar door
onder leiding van het kader. De heer H. Casteleijn en InEVTo

I, Hendriksen-lLlestrik treden uit het bestus3. [ïeVr. [Y1.v.Raaij
uordt a.s. ledenvergadering voorgesteld a1s vetvangster voor
rTrevro Hendriksen; voor de heer Casteleijn is nog geen plaats-
velvanqe r.



De sektie voetbal is dit jaar verhuisd naar sportpark
lJinkelste"6-Ei-dàt bevalt hen prima.
Korfbal : het ledenaantal is reeds 65. Het bestuur uordt
lÏT665ieid met turee leden: Ingrid van Duren en Hans Nijman.
lgllgyE3l heeft 75 leden. Vooral dames en meisjes.
lv]isschien kan er nu ook een herenafdeling komen. Het volley-
balbestuur ziet, er als volgt uit: hr. Zuartjesr voorzi-tter;
Írevpr Polman, sekretaresse; Hr. Kokke, penningmeester; mevr.
Casteleijnr lid; Hr. v.d. Voet,1id.
[v]en uil graag reklame maken voor de gehele Hazenkamp en de
propagandakommi-ssiB van korfbal zou dat rrlel op zich ulill-en
nemen.

Na nog enj-ge diskussie over gebruik van velden en zalen, komt
men tot de konklusie dat er behoefte bestaat een planning op
langere termijn uat betreft leiding en zalen.
[vlet dankzegging aan de aarrulezigen voor hun belangstelling,
sLuit de voorzitter hierna de vergadering.

Het hoofdbestuur.
i:i::::::::::::.:t:::;:;:::t::;:::1.;:;::::.::.:;:

Sint mag zeker niet vergeten
De Hazenkamp een hartelijk uelkom te heten.
Onder hen die Abraham zagen
en dus minstens vijftig jaren dragen.
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dat\A/as DE HAZENI<AM
in 1978

lLlat een jaar ..... om nooit te vergeten. Uat is er gezuoegd,
gelopen, gefietst, gebromd, gejakkerd, vergaderd, gedacht,
gepraat, getelefoneerd, geschreven, getypt, gespit, gehamerd
en ik u.leet niet of ftvan Dalerr nog meer voltooide deelr.loorden
kent.... o jar en natuurlijkrrgekankerdfruant daar zijn ue
nu eenmaal HoLlanders voor, om ondanks dat een 50 jarig be-
staan tot een groot sukses te maken.
Ongelooflijk, uat is er veel gepresteerd dit jaar. Graag had
ik bij a}le mogelijke evenementen een ogenblik stil u;illen
staan; dit zou me echter te ver voeren: het zou vel-e bladzijden
van ons maandblad vergen en bovendien een diepe frons op het
altijd zo stralende en blije gezicht van onze onvolprezen
redactrice, Iïarijke van Raaij- van Strien verooïzaken, en dat rr.ril
ik haar ni-et aandoen.
Daarom een greep en dan begin ik natuurlijk met de róunie in
februari op Erica, met de oude l-ui van voor 1945. Jarbeste
mensen van ntÍ, neem me niet kualijk;(ook ik behoor daar nu een-
maal toe) net uras onze generatie die elkaar na 35 lange jaren
ueer terugzag. lJat een blije gezichten, uat een omhelzingen.
Velen al in zicht vanrrvader Dreesrt en verschill-enden had hij
met zijn grijparmen reeds te pakken. lLlat is er veel afgepraat
en gelachen; er kr.uam geen eind aan. Daarna de receptie, u:aar ue
get.uige konden zijn van de rr.raarlijk eminente uijze uJaaroP onze
voorzitter de verschill-ende sprekers beantuoordde, gevolgd door
de feestvergadering, uJaar de uoorden door hem gesproken tot het
drietal 5O-jarigen en inrt bizonder tot de nieuue leden uan
verdienste, getuigden van uJaxme rrraardering en oogstten groot
applaus bij a1le Hazenkampers en tensl-otte;de gezamenlijke feest-
maaltijd uaar een ieder kon zitten uJaar hij uou, oer en oer ge-
ze11ig.

De suksessen van onze grote gymnastiek afdeling, uJaarmee ik de
dames en heren trainers van harte gelukuens, op de gehouden ued-
stri j den; het r.,las meer dan grandioos.



Dan de oPrichting
uel zeggen - het

Het grote feest voor onze kleinsten en uat ouderen in het Kolping-

huis.uerd een groot sukses; Luco de cloun kreeg daar de handen

op elkaar door zijn kostelijke verrichtingen'
Een knal van een iee=tuvond op de Dukenburg, met een belangstel-

linguaarvanuJestondentekijken.lJehaddenfeitelijkErica
moeten huren, maar ja, dat is achteraf praten'

De inrrrijding van ons nieuure honkbalterrein door de treer Fikkert,
met een uedstrijd tegen de 0ud-Internationals. LJe kregen er rrrel

ongenadig van langsr maar dat uisten u;e uel vooruit; als jB ooso

alieen ai Hamilton Rich.rdson in het slaqperk ziet verschijnen
schiet de schrik je prompt in de benen en blijkt even l-ater dat
er qeen vèId groot genoeg voor hem j-s. Een grote dag voor onze

honkbafl-ers.
van onze nieuue korfbalafdeling, IJaar - ik mag

gezin Korstanje haar schouders onder gezet heeft'

Onze badminton-afdeling durfde aI meteen aan een toernooi te
houden, u:at een groot sukses uerd.

Dan de oprichting van onze vo1IeybaI afdeling, die op de laatste
vergadering aI ,ótt"aiq acte de présence gaf. VeeI sukses, beste

mensen i
Dande belangstelling op deze laatste vergadering van dit jaar
in ons nieuue klubhuis, uJaar haast geen stoeL meer te krijgen
uias; zoveel ledene uat fiin voor het hoofdbestuur'

0m kort te gaan, een jaar om nooit te vergeten' I[< uil mede

namens de oude lui van vroeg'r de nieuue Hazenkamp-generatie
heel hartelijk dankzeggen en gelukulensen met deze enorme prestatie
die ze dit jubileumjaar verricht hebben'

van harLe hoop ik dat ju11ie allen in staat zult zijn onze

hel-e Hazenkampfamilie bij elkaar te houden; de echte Hazenkamp-

geest vaardig blijve en de Hazenkampvlag fier mag blijven
uapperen over onze velden en zalen tot in lengte van iaren'

A. Huisman.
@



iedere dag opnieuw hoort u hel weer
HART EN VAATZIEKTE

wii zitten te veel
wli rokefl te Yeel
wii eten te veel

WAAROM GAAT TOCH NIET FIETSEN?

Dit is alteen en onbetwist het beste
middel van uw specialist

VooÍ tiets on brommer naar,....

AUTO RIJ§CHOOL

Peter Jacobs
Pijnboomstraat 17

telefoon 221682

Verburgh Slageriien

!liimegen

Koninginnelaanll'/ te|.774313
Poemastraat 2 tel. 55 16 86
v. Peltlaan 309 tel. 55 04 01

Oude Molenweg 140 rel. 55 31 18
van'tSantstraatS6 te|.222991

'a+l,bol-a,
wol en handwerken

kloinvak en fournituren

Zwanenveld 90-64 Meijhorst 70-03
NIJMEGEN TELETOON 44 28 43

technisch verchromen
verkoperen

vernikkelen
verchromen

diverse bronzen
verzilveren

vertinnen
vercadmiummen

galvanisth bedriiÍ

LAï0UR b.u.
v. hezewijkstraar 23-25
nijrnegen

teleÍoon 080-7744ss

DERKS
Schoenhandel - Schoensenrice

t

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

NIJMEGEN TEI,553977
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Sekretariaat : Vossenlaan 180, te1. 56.O7.13
Gironummer : 1628666 t.Fi.v. Penningmeester De Hazenkampt

sektie Badminton

Daar onze badmintonklub is uitgegroeid tot een vereniging
met een groot ledenaantal (170) en mij en andere leden van
het bestuur meermalen op- en aanmerkingen bereiken omtrent
allerlei badmintonzaken, uil het bestuur onderzoeken of de

noodzaak aantuezig is dit seizoen u;eer een ledenvergadering
te houden, om zodoende beter op de hoogte te blijven van de

uJensen van onze leden en de leden inspraak te geven in het,
doen en laten van het bestuur. Kort gezegd: om een demokra-
tische vereniging op te bouulen. Het ziin per slot van reke-
ning de leden, die de vereniging in stand houden en deze
vertegenuoordigen.

Verslao
--::E van de 3e uedstrijd van ons kompetitie-team

tegen Heteren.
Door het goede spel van Jan trJinters, hij prest"s36g het
zou;aar aL zíjn parti-jen te uinnen, alsmede het prima
resultaat van Trudier die eveneens a1les tlon, én door
de prima verstandhouding in de p1oeg, uisten uij deze
uedstrijd uinnend af te sluiten.
m"n""n, kom zoveel mogelijk op de training en denk niet:
Ituij kunnen het ueI aanrrt'

Hier volgen de uitslagen:
'1. Jan trJinters - J. Geertsen 15-7 15-10
2. Lou Pietersen - F.. Jans 5-15 7-15
3. Trudie Reuvers - H. Buyze 11-5 12.-10
4. lïaria lrJillems - C. Jansen 11-1 11-2
5. Jan Uinters _ !. ?uy=? l5_S. 1S_gTrudie Reuvers J. Geettsen
6. Lou Fietersen - A. jans g_15 11_1s

lïaria trjillems C. Jansen
7. Jan lJinters _ J. Geàrtsen

Lou Pietersen À. Jans
8. Trudj.e Reuvers. - H. BuYze

Uitslag: 5-3 in ons voordeel.

3-1s 15-11 15-7

e-1s 15-10 17-14

L. Pietersen.
,Jlr7iÈtÉrzrzÈ2i,?ffi



h9=:l irg g-ve9:!r:r9=l
Omdat velen onder jullie m:-j gevraagd hebben .rm rieer oens
echte ,.:edstrijden le spelen, heb Lk besloten ook dit jaar
ueer Èen onderl.inge kornpetitie op poten te zetten.

Enkele regels zijn:
f. iedereen kan eraan meedoen;
2. er ruorden aIleen dubhels gespeeldr maar je krijgt het-

zelfde aantal punten als je partner;
3. je speelt individueel, dus je hebt géén vaste partner

en ook góór vaste tegenstandersl
4. je speelt rninimaal 10 ri,edstrijden;
5. een uedstrijd hrestaat uit 15 punten;
6. per avond mag je trlee uedstrijden spelen;
7, de stand r,lordt zelf bijgehouden en opgeschreven op de

daarvoot bestemde briefjes;
8. heb je iemand die je graag rrrilt uitdagen, kom dan naar

mij r dan kan ik er rekening mee houden met de team-
sarnenstelling.

Ik hoop dat er ook dit jaar veel belangstelling voor de kom-
petitie isl uant je leert er erg veel van.

Ueel speelplezier en tot ziens.
-r-

l#.Zz?.f,j"2,
E"rtsgr!-v-s]ee

van de gespeelde rrredstrijd op 17-11-78
tegen Stuban 8.

Deze uedstrijd urerd door ons op overtuigende ulijZ€ §errJooÍ-lgl-l o

[JeI moet gezegd uorden, dat Stuban niet sterk gespeeld heeft
en het ons zodoende gemakkelijk uerd gemaakt.
Als het team zo door btijft gaane zullen de suksessen zeker
niet uitblijven, Daarom: blijven komen op de training I !

9ilelegel'
1 HE B. Vendrik - J. triinters 16'-18 15-12 11-15
2 HE J. Lamboo - L. Pietersen 8-15 7-15
1 DE A. van Keeken- T, Reuvers O-11 1-11
2 Dí J. de Grave - M. lLlillems 11-5 5'11 11-4
1GD B. Vendrik J. lLJinterc

A.v.Keeken T. Reuver' 4-15 5-15

2 GD P.Abrahamse L. Pietersen Z-15 0-1SJ. de Grave - lvl. [Jillems

I



HD P. Abrahamse J. lJinters 5-15 4-15
J. Lamboo L. Pietersen

DD Ao vao Keeken T. Reuvers 6-15 5-15
J. de Grave [Yl. Ujiflems

De totale uitslag is dus geuorden 7-1 in ons vocrdecL.

L. Pietersen,
@

I t Gaat badminton naar den ulezel
met Ton en Lou heeft men danook niets te vrezen.
De interne problemen zijn nu voorbij,
maar een KAwIPI0ENSCHAP maakt Sint pas blij l

Simon Kersten is een man
die enorm veel uerk verzetten kan.
Zorn vent vindt Si.nt om te loven;
Zrn aktieradius is ni-et te geloven!

I

Uw adres voor:

:F hand- en moesappelen
:F hand- en stoofperen
* aardappelen
:F groente
:F eieren
veelal van eigen bedriiÍ

Groente- en fruitbedrijf

GEBR. ZEGERS
Oude Dukenburgseweg 28
Telefoon 44 55 55

Broekstraat 114
Lindenholt
Telefoon 777922



'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.

tr^^oa nnriek de ooticien met de ,glasheldere" service

Winkelcentrum,,De Molenwiek"
Donderdag koopavond

lloose oPtiek, de oPtlcien

molenweg 36, brj a.h. - téI. o8o-77o5o3
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lLiat bracht onze led

Sekretariaat :

Gironummer :

[ïaandag 20 november j .I. heef t ongetr.li j f eld de merkuaardig-
ste bestuursverkiezing in onze ruim 28-jarige geschiedenis
opgeleverd.
De vergadering had juist de voorlopige begroting 1979 goed-
gekeurd en zou daarna het punt rrbestuursverkiezingrr gaan
behandelen. Alsof het tijdstip r.ras afgesproken, rinkelde op

dat moment de telefoon in ons klubhuis en verk.l-aarde lL]im van
trJely zich op die uijze bereid de opengevallen plaats van Han
Casteleijn in te flEm€Fro 0p rrnormalerr r.lijze uerd daarna wlarijke
van Raaij - van Strien (adres: IJsbeerstraat 6; tel. 554107)
in ons bestuur veru:eIkomd, een uelkom dat voor onze kersverse
sekretaresse nog uerd onderstreept door een bloemetje van haar
voorgangster, Iete Hensriksen-trJestrik.
De overige bestuursleden stelden zich herkÍ.esbaan, rr:aardoor het
tableau-de-fa-troupe er nu als volgt uitziet:
voorzitter: Karel Dingelhoff ; sekretaresse: lv]arijke van Raaij-
van Strien; penningmeester: Jan van de Vegte (tevens coördinator
softbal); r,redstrijdsekretaris: Toon Bosman; materiaalkommissaris
en overige aangelegenheden: lJj-m van lLJely'

In de jeugdkommissie rrlerd in de vakature Piet van Rossum voorzien
door de benoeming van de heer A.J. Vrijaldenhoven; de overige
leden van deze kommissie: Ted Seijnder, Iete Hendriksen-lLJestrik,
Lex Volmeijer en lLiim AbeIs steLden zich herkiesbaar.

De hierboven aI even gememoreerdebegroting 1979 l-aat een
kontributieverhoging zien voor senioren en junioren van f 10'-
op jaarbasis, uaardoor de totale regeling nu uordt:
senioren J 115.--; veteranen Í 95.--; jeugdleden (geboren na
1 mei 1961 Í 90.--; ni-et-spelende leden J 30.--; peanutleden
Í 22t50. Een aparte post uerd opgenomen voox de organisatie
van toernooien, zodaL ue ook uat dit betreft u:at meet finan-
ciële armslag hebben.

Verdere mededelingen tijdens deze vergadering:

IJsbeerstraat 6; teI. 55.41.O7
2005900 t.n.v. penningmeester Honkf
Softbalvereniging trDe Hazenkanprr

l1



geschenken
sieraden

tassen

shawls

servlezen
glaswerk

bestek

WnkelcentÍum OJkenbuÍg tel.o80-44o644 20-22 lelo&-2247il

ASSURANTIEKANTOOR DE HARTOG - VELTHUIZEN

Kantoor - adres Graafseueg 225-227, Nijmegen
( boven aan de lL.lolfkuilseueg )

Zéér gunsti.ge autopremies - 0nroerend goed

Vastgoed verzekeringen - Hypotheken
Ongeval1e Financieringen
Inboedel - Levensverzekeringen
AIIe overige verzekeringen - Pensioen-adviezen

t/ij kunnen U op alle genoemde .gebieden deskundig
en vrijblijvend van dienst zijn.

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

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

08896 - 22 43 ( na kantooruren

SiGHEKIVIAIU
- ET(TFETECI{\IIEI(

ll waseninsen

I I Naaldwes 1

I I 08370-1 5680

Niimegen
Gelderselaan 14
080 - 2296il
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lvlen kan zich ueer opgeven vool. een coachcursus en een

scheidsrechterscursus in ons rayon; ujaal' deze cursussen
gehouden uorden en uiie deze leidt is nog onbekend, het' betreft
hier nog een eerste verkenning.
Belangsiellenden kunnen zich opgeven bij het sekretariaat
(tel.55.41.07).
De uniformen, die nog van een opdruk rtDe Hazenkampn enfof
xugnummer moeten uorden voorzien kunnen tijdens de lrainingen
,o"d"n ingeleverd bij de coaches of bij Han Casteleijn,
Leeuustraat 33, tel. 558455. Dit geldt ook voor de adspiranten'
aangezien in het bestuur besloten is ook deze unifolmen van

rugnummer te laten vootzien.
vergeet niet bij het inl-everen van het unifoxm eI even een

naaíkaartje bij te doen; dit voorkomt een hefeboel- gezoek

bij het teruggeven.

lLJij zijn voornemens ook in 1979 het rayon-adspirantenkamp te
orluniÀeren; met het rayonbestuur zul-l-en vooraf duidelijke
aflpraken uorden gemaakt r.rlie uelk deel- van de organisaLj-e
op zich neemt, zodaL de kunst-en-viieguerk toestanden van

dj-t jaar naar uij hopen kunnen uLorden voorkomen'
fvlet onze sektie korfbal zu]1en duidelijke afspraken ilorden
gemaakt ten aanzien van medegebruik van het honkbalveid;
gebleken is dat ons vel-d urel degelijk van de korfbal-aktivi-
ieiten te lijden heeft. Tiidens de komende bestuursvergadering
zal voor dit medegebruik een regeling uorden getroffen .

Tenslotte is nog vermeldensu:aard dat de ereknuppel voor
1978 r.:.rerd uitgereikt aan ons suksesvol-Ie adspiranten';eam
en dat PeLer lLjillems de prijs voor. de beste slagman 1978 in
ontvangst kon neme.n voor zijn slaggemiddelde van 0.378; bij
de veteranen viel- Boy sutmulLer Ín de prijzen met 0.333.

Eindstanden seizoen 191§-_

Distr. kf asse wlidden Nederl"and

12-22
12-18
12-1 4
12-12
12- I
12- 6

12- 4

Res. distt.ki. tvlidden Ned.

Zu idvogel s
De Hazenkamp
V"H.C.
Knicke rbocke rs
Sp. Anlmals
[Iatchmake rs
r CÍ- AL UUN

Robur 2

Quick 2

Cuir 2

De Hazenkamp
Zuidvogels 2

BSCU 2

HCAIJ 2

12-22
12-1?
12-16

z tz-l I

12-10
12- 4
12- O

t3
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SCHOONHEIDSINSTITUUT 
,'\A/ E S"

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

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

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

KREGTINGS

LEESPORTEFEUILLE B.V.

HET TVIEEST GELEZTN.

Tarueureg 7

Nijmegen

TeI. 56 O'? 54

16



Rayon het Oosten

Uitsmi j t,ers 2
IJ]SB 2
Robur 3
Run 2
De Hazenkamp 3
[Iatchmakers 2

De Hazenkamp
TïIi
Robur
Run
Sp. Animals
Esca

2e klasse

10-17
1A-17
10-13
10- 7
1A- 6
10- 0

5-B
5-6
5-6
5-5
5-3
5-2

Rayon het 0osten

TTT
IJSB

De Hazenkamp
Robur 1

Run
Uitsmij ters

Ju niore n

14-26
1 4-20
1 4-17
15-11
14- 8

1s- 0

Rayon het 0osten Adspiranten

Poule A (kampioenspoule)

Rayon het 0osten Pupillen

TTT 24-38
Esca 24-29
L.N. Devils 24-25
De Hazenkamp 24-23
uJ. s. B. 24-22
Robur 24-16
Uitsmijters 24- 1

aaa

aa a

EL!gl"lg!!g .........
t.lensen uij onze leden en begunstigers (in ae meest uitgebreide
zin des uoords) prettige feestdagen en een dito jaarrr.risselinq
toe;

zijn alle Hazenkampers van harte uelkom op onze Nieuujaars-
bijeenkomst op zondag 7 januari 1979, vanaf 11.00 uur in het
klubhuis, Vossendijk 208.

Karel- Dingelhoff.

Voor ene Karel Dingelhoff,
heeft Sint niets dan lof.
Zorn man is goud ruaard voor De Hazenkamp,
maar zrn ve.Le sehrijven is voor de redaktie

soms een ramp!

De honkballers zijn in hun sas;
dat nieuue veLd krr.ram echt te pas.
Laten er vele home-runs komen;
daar ligt iedereen al van te dromen!

17



Speciaalzaak rookarlikelen

Rob Hopman
St. Jacobslaan 8, Nijmegen

TèleÍoon 550621

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

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

SIGAREN:
Carl Upmann - Balmoral
Cadena - Corps Diplomatique

PUPTABAK:
Upper-Ten - Uitgebreide
sortering import

HooseÍolo-oPltzK
OOK VOOB UW HOOBTOESTEL E]U KOtUTAKTLEtUZEtt|

WILLEMSWEG 37 . TEL. O8O. 553453 NIJMEGEN

TROI,TATREPORTAGE

SPRINGT ERUIT!
lilil je een trouwrePortage

die nèt even anders is
als alle andere?

Kom dan eens lanS§ en

bekijk onze eksklusief
afgewerkte foto-albums!

GRATIS:
leukste trouwfoto

Daar past best een brí
op uit onze modecollec-

tie.1978
Wij geven U deskundig

advies over Varilux-glazen
verkleurende en onbreekbare

glazen.

Uw nieuwe bril wordt
Iraris door ons verzekerd.

Wii testen grati§



Sek re tariaat
Gironummer

: lvleyhorsL 29-37 tel-. 44 75 77

; 1628666 t.n.v. penningmeester de Hazen-
kamp, sektie korfbal.

De resuftaten van de veldkompetitie zijn niet beter dan ue

veruachten konden en gezien de prille situatie van onze
sektie geenszins veronLrustend.
[r]e hebben reeds kunnen konstateren dat het in de zaalkom-
petitie aanmerkelijk beter qaat. VeeI gelijkopgaande u-red-

strijden met spannende slotfases. De jeugd, olze adspiranten
speelden tot dit moment tuee uedstrijden en haafden Caaruit
3 punten. De junioren uonnen hun eerste uedstrijd. lLJe zj-en
met vertrouuJen de verdere kompet,itie tegemoet.

De l-edenaanulas gaat door, in november huldigden rrre ons 60e
lid en thans hebben r,:e + 70 leden. Er is sprake van enige
scheef groei, omdat er zich veel- danes hebben 1eme1d.
lJilt U eens in Uu: omgeving naar loslopende heren kijken, die
in onze sektie, LJaar een geueldig leuke sfeer heerst, een
schj.tterende tak van sport kunnen beoefenen.
Ook jongens vanaf I jaar zijn bij ons bijzonder uel-kom, ure

kunnen dan een pupillenteam (8-11 jsar) en een tueede
adspiranten team (tZ-tq jaar) van starb laten gaan.
Als U iets van de atmosf eer tr;if t proeven bezoek dan óón van
de vele r.r.redstri jden die Lre per ueekend spelen. Ik geef u hier
u.lat data in december:

Za, 9 dec. Sporthal Hengstdal de Haz. f - SSS lLjageningen
rs middags om 3.50 uur.
de Haz. ï - Noviomagum 3

om -r 5140 uur.
ilaz. Asp, - Sios asp. Velp

om l-4.00 uur.
Ha. jul. - Sos junioren
om l-4.1+5 uur
Laz.II - Thuve 73 DuÍven
om l-5. 50 uur
Haz.II - 0ost Arnhem 7

on l-5.50 uur
Haz.l -^ - S0S 5 Nijmegen
om Ib.bU uur.

Zo,L7 dec. Sporthal Hengstdal

2o,24 dec, Sporthal Neerbosch

2o.31 dec. Sporthal Neerbosch
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Vocral deze laatste beide dagen zijn uitstekende gelegen-
heden om kennis te maken met de ambiance en atmosfeer op
de trj.bune en het spel in de zaal. uilt U meer rrledstrijden
bezoeken, a1le informatie lJordt U verstrekt door ons rled-
strijdsekretariaat, te}. 77 OO 74.

J.lr. SchöIs

Ook Korfbal kuam er dit jaar bij;
je praat dan over lii "n 3ii.
Dat is uniek in het sPortgebeuren;
een soort emancipatie en dus niet zeuren'

Sekretariaat : de Sav. Lohmanstraat 1, tel' 563126

Gironummer 3 33?5448 t.Í'trv. penningmeester afd. voetbal
De HazenkamP

Soortkeurinq

-

Zijn alle voetballers reeds gekeurd?
Zo nietl uilt u dit dan zo gauu mogelijk in orde maken

om boetes te voorkomen.
Het bastuur.

7 oktober 1978 De Hazenkamp - D.V.E. : 2-1

Een spannende uedstriid ulaarin De Hazenkamp feller ujas dan

D.V.E. Er rr:erd aan Hazenkampzijde goed geulerkt, utat na 20

min. beloond uerd door een fraai doelpunt van G. Bellink.
Hierna bleven ulij aanvallen, hetgeen even voor rust resulteerde
in een 2e treffer, toen uederom G. Bellink na goed doorzetten
van P. van Deelen skoorde. (z-o)
Na de thee rrrerden uij meer in de verdediging gedrukt maar

uJe gaven D.V.E. ueinig kansen.
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De mooiste kans die D.v.E. kreeg ktlam van een Hazenkamper

die het richtinggevoel krrlijt uJas en de ingooi aan een D.u.E.
speler gaf die alleen nog maar de baI in het doel hoefde te
tikken. (z-t)
Nu bleef D.v.E. doorqaan, maar de Hazenkamp gaf de uinst niet
meer uit handen.

14 oktober 1978 T.E.C. - De HazenkamP : 0-0

flok in deze uledstrijd uerd er ureer met volle inzet gestreden.
T.E.C. u;as sterker, maar men had 6ón gebrek ""' doelpunten
maken.
Er uaren voor beide doelen uel kansen, maar gescoord uerd er
niet.
21 oktober 1978 De Hazenkamp - Victoria Vesta : 2-4

lrjij begonnen deze uedstrijd zeer slecht en na zotn 2o minuten
stonden ue aI met 34 achter.
Nu ging het iets beter en met de rust ulerd de stand iets dra-
geflStór toen G. Bellink een strafschop mocht nemen en zodoende

de skore op 1-3 bracht.
Na het draaien knegen rrrij uleer een strafschop toegeu:ezen

en uiederom benutte G. Bellink deze kans. Stand dus 2-3'
Hierna ze|l,e Hazenkamp alles op al1es om noq een gelijkspel
tebehalen'maardatluktenieten5minutenvoorheteinde
veroverde Victoria Vesta voorgoed de 2 punten door de

(eind)stand oP 24 te brengen.

4 november 1978 De Hazenkamp - Excelsior z 1-3

Een harde strijd, Uaarin veel overtredingen uierden gemaakt.

Na 20 minuten kulamen rrre met 0-1 achter maar 5 minuten uas

de getijkmaker een feit, uederom door een penalty van G.Bel-link.
Tegen de rust nam Excelsior ueer een voorsprong (-Z) en na

de thee uist een Hazenkampspeler zijn eigen keeper met een

magnifiek schot te passeren. Eindstand dus: 1-3'

T. lJieuuenhuis.
egJZJTwJ-JatrJat is er met onze voetballende heren;

moeten zij het schrijven nog leren?
In ons fraai verzorgde kluborgaan
moet toch veel meer over hun daden staan
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vanGamÍrenBouwbvr bouwartikelen
iizerwqreP
fereedschaPPen

Advies-en verkoopcentrum 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

èn EMBLEMEN.

+ ,,,GÈ,, TRUM
/ -----

BTNNENHoFT4 - rELEFoo* uu.ror/ "0R00ïSrlf-/

Dr. de BlécouÉstraat 49

N'rjmegen
tel.nr.: 080 - 77 39 39*

Filiaal: Touwslagersbaan 20
Wijchen
Te!.08894-2546

\iffir
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Foto, Íilm en uideo...
zi.in onbetwist dé registratie hulpmiddelen voor uw

sportevenementen,

Graag wil Verweij u helpen uw keuze zo gericht mogelijk

te doen zijn.

r Ook verhuur van video.apparatuur.

efwea
foto
film
video

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

spellen - speelgoedereh -kado artikelen

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

Molenwe.g 52
ttl ijm egen

telefoon 77 1870

MERKUS ZONEN B.V.

I ÍUTE RIIATI ONAAT REISB U BEAU

TOURITTIGCARBEDRIJT

Niimegen - Muldersweg 15 - Tel. 77 2427
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Sek re tariaat
A d,rin is tratie
Te chn . leiding
Gironummer

Crootstaiselaan 66 te]. 55.06.98
Tolhuis 13-09 tel-. 44.25,28
Korte Kar l-, Beun--ngen tel. Oe897-3227
1628666 t"n.v. penringmeest,er de
Hazenkemp, sektie Gynnastiek.

Vak antie
ilaandag 25 dec. L97B t/n vrijdag 5 jar. 1979.

ile dsiri j den.

13 januari :

l-0 februari 3

17 februari !

Krin gklassif ikatieured s tri j d
jeu-odturnsters en turnsters
Provineiale uiedstrijd voor
Bemmel.

Pr'ovÍnciale uiedstrijd vocr
en turnsters te Tiel.

voor meisjes,
te UarsseveLd.

me-i-sjes te

j eugdLurn sters

[Jestrijden 4 november 1978.

Tijdens de vooruedstrijd van de kringkampioenschappen voor
jeuqdturnsters en turnsters uisten de volgende mei-sjes zich
te plaatsen voor de finale ap 25 november a.e. te Lochem:
Astrid Veruey, José Zeldenthuis, Jeanette Verbeeten,
Brigitte Pompe, Clarita Sloot, Inge Arts en B turnstels van
de A-groep uerden rechtstreeks voor de final-e gepl.aatst.

In Oosterhout deed de i-lazenkamp voor heL eerst mee aan de
national-e verenigÍngsuedstrijden voor de sektie uedstrijd-
sport. Zij eindigde al-s eLfde van de zestien verenigingen,
maar de klasserinq LJas beslist nog hoger uitgevallen a1s
ook lvlonique Kaaks en Ívliriam Eigenhuysen hadden kunr,en deel--
nemen en als E1lis Reichgelt bij de afsprong van het eerste
toestel- haar enkel niet dusdanig had geblesseerd, dat r;oort-
zetten van de r-uedstrijd onmogelijk voor h.aar uJas.

Tijdens een ku:alifikatie uedstrijd voor de jeugCinterl-and
Nederland - fngeland eindigde ffiriam Eigenhuysen aIs el-fde.

25



l'{oniqr;e Kaaks heeft tijdens
haar voet gebroken.
LJij uensen haar veel- sterkte

een training in de Reestraat

en een voorspoedig herstel.

De beste resuftaten boekten deze maand Jasmin Hoogland en

Ester Burgers bij de persoonlijke kringkampioenschappen
voor mej-sjes tot 13 jaar. Ester rrlerd met glans eerste bij
de moeilijkste categorie , de mej-sjes tueede graad, teruijl
Jasmin;1oog1and tueede rr;erd bij de meisjes derde graad.
cora van rleteren en tsaps verbeeten behaalden rBSpe 28.70 en

30.90 punten, voldoende voor een A- en B-dip1ona.

Uitsiag : derde graad l-. Anneke Donker Achilles Aaften
2. Jasmin iloogland de HazenkanP
3. Ivl . LouhenaPPessY Unitas

tu.reede graad f. Ester Burgers de Hazenkamp
2, J.Veldhuizen SParta Brummen

3. Annette Jutte V en K Tuelfo
:i:i:i:il:ii$.1tÈsi:-r:-r:-r:::i!ffi

Bij de laatste maandelijkse stand van het ledenaantal bleek dat
onze sektie over de honderd leden heeft, die op een speci-
,'ieke turnafdeling trainen.
Erzijn5soortengroepent.t,l.Stulnenvoorvoluassenen'
2 B-turngroepenr een selektiegroep en het A-turnen'
De A-groóp, die zeer gericht naar u'redstrijden toeuierkt' kan

via de pubii"it"itsmedia het beste de naam van onze sektie
envei'eniginguitdragen.DeplaatsingophetA-turnengeschiedt
via de selektiegro"p, uaaïvan de vaak nog jonge kinderen drie
maal per ueek naar de Reestraat komen trainen. Al1een kinderen
van otrze eigen uekelijkse gymnastj'ekgroepen komen op advies
van cje leiding op de selekti-ep Ioeg.

De grootste groep turnsters in onze vereniging uorden gevormd

door de meis jes die aan het B-turnen deelnEIIlBI]o Het grootste
verschilvandezegroepenmethetA-turnenisdatzijminder
,u"X"nmindergedrL:ongenaaneenuledstrijdprogramma'ujerken'
maar de sfeer in de fessen is bijzonder goed te noemen'

EIkei,:eekuordtergedurendeeenofttlteekeeranderhaffuur
erqhardgeuerktaantalvanmoeilijketurnvolmen,diemet
veel plezier u:orden beoefend.
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Het B-turnen is desti jds ontstaan voor meis jes, die uit tu-tee
richtingen komen, allereerst l-eden, die gedurende langere
ti jd op de selektiegroep of A-turnen zitten, rnaar u.raarvan de
vorderS-ngen beneden de verulachting blijven.
ZLj zíjn echter te ver gevorderd op noQ op de uekelijkse
gymgroep terug te keren. Een ander deel van het B-turnen uordt
aangevuld door meisjes, die boven het gemiddelde peil van
de ulekelijkse gymgroepen uitschieten en aan de leiding te
kennen geven dat ze graag 'uilfen turnen. Vaak komen de r:.lat

oudere rneisjes aan bod, op het moment dat de gymgroep op
circa L3/L4 jarige leeftijd uiteen val-t.
En fast but not least doen een IS-taI dames en heren elke
vrijdag huh uiterste best om de meest, moeilijke turnvolmen
in de kortst mogelijke tijd te l-eren. : !

ld. Zegers.

Sekr.3 mevr. A.P.R. Pol-man-Geurts,
Nimrodstraat 2O; te1. 56.O2.23

Giro : 1628666 t.n.vo srv. De Hazenkamp, sektie Volleybal

lrJLsten jullie .... ...

dat ju]l-ie ook zelf uel- eens rlat mogen schrijven in het
klubblad en dat je mij niet scheef moet aankijken, als er
van de sektie Vo1leyba1 eens rrlat ueinig instaat, omdat
mijn pen leeg rr:as .....

27

0nze turnsters
de Roundabout
Sint heeft in
I t lLjas klasse

togen naar Engeland;
hadden zij niet in de hand.
Stoke-on-Trent even mogen glure:
daar en gaf De Hazenkamp al-l-ure!



dat er een hartstikke
u.iaar je bi jv. met je
iets dergelijksl
dat dat klubhuis elke
kampers-me t-aanhang.
rrkof f ieuurtjerr, vanaf

dat de dames-senioren nu trainen van 21.OO tot * 22.3O uur
len dat als gevolg hj-ervan de maandetijkse kontributie moet
I/uorden verhoogd met f 2.-- per maandrmet ingang van 1 nov.

j.l. Niets voor niets ooroo

1\d"t je teamleden zenuuachtig uorden a1s jij tijdens de r.rred-
t/strijden loopt te kankeren;

furt er nog enkeLe jongens-aspiranten zLjn, die gekeurd zijn
f"p g november j.1. en die nog niet betaald hebben (Í 10.--) ....

dat je niet zomaar kunt uegblijven a1s je een uedstrijd moet
spelen. Dat kost een fl-inke boete. Zonde li

lOat er binnenkort trainingen zullen starten voor heren-

frekreanten. Belangstellenden kunnen zich daarvoor opgeven.

dat r.r.le nog steeds een schreeuulend gebrek hebben aan scheids-
rechters en dat er i-n januari een scheidsrechterskursus uordt,
georganiseerd, uaarschijnlijk op de vrj-jdagavond.

Jeanne Polman.

gezellig klubhuis is aan de Uossendijk,
team eens een feestje kunt bouuen, of

zondagmorgen open is voor aIle Hazen-
Het is erg gezelliq tijdens dat
11 uur dus.

Laten ue haar begroeten, de jongste spruit;het gaaÖ orn Vol1eyba1, órnt ui.t]It Is een spel van bal. en net
en 15 punten maakt een set.
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