




ítn,,J 3De iaargdil9, nummer (verschiint 11 x per iaar)

Opgericht 2 februari 1928 te Nijmegen
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 22 november 1935

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

M. Boogert
Prins Bernhardstraat 41,6521 AD Nijmegen, Tel. 080-227866
S. Kersten, Tolhuis 13-09, 6537 MR Nijmegen, Tel.442628
A. v.d. Zwaan, Nw. Markt 11,6511 XK Nijmegen, Tel. 225927
R. Kersten, Tolhuis 13-09, 6537 MR Niimegen, ÍeL442628

KORFBAL
Sekretariaat Anja tsurrthof

Aca.:iastraaL 4D bz21 Nli N-i.jn=qen Telz 225'l/t'.;

Admlnletratle: Tolhuis 13-09, Tel. 080-442628
Glronummer: 1628666 t.n.v. penningmeester ,,De Hazenkamp" sektie korfbal

HONKBAL-SOFTBAL
Sekretariaak AbWijshake

WeezenhoÍ 31-06, 6536 EW Nijmegen, Te|.441067
Glronummer: 2005900 t.n.v. penningmeester,,De Hazenkamp"

sektie honk- en sottbal

BADMINTON
Sekretarlaat: ilans Kersten Te.I.: 03897-471U
Glronummer: 1628666 t.n.v. penningmeester ,,De Hazenkamp" sektie badminton

GYMNASTIEK.TURNEN
Sekretariaat: Paul Zandveld, Eikenlaan 9, 6584 BT Molenhoek, Tel. 08896-3323

Admlnlstratle: Tolhuis 13-09, Tel. 080-442628
Techn. leldlng: Korte Kar 1, Beuningen, Tel. 08897-3227

Glronummer: 1628666 t.n.v. pennirigmeester,,De Hazenkamp"
sektie gymnastiek-turnen



Ile hebben het in de korfbalsektie moment,eel erg druk met
de sport en de aktiviteiten; dit eist enorm veel inzet
van ons aflemaal.
[]e hebben het afgelopen seizoen afschei-c Aenomen van de
sportvelJen op Kinderdorp, uJaar ure altijd goed ontvangen
zijn. lïaar met ingang van het nieuu.le seizoen zijn r,.re de
vel-den in de uijx Lindenh,:lt in gebrui,< 3aan nemen; ein-
Celijk een =ig=n stetr<<ielj
0nze bedoeling is om daar een tijdelijl< klubhuis neer te
gsan zetten, de vergrrtn:-ng I.igt bij de gemeente, hier
u.rachten ui j op. Als dit er is, hebben ui j a.li-es Llat r.r,le

graag u.iilden hebben.
De datum van dÍ-5 opening van het v,:l-d is gepland op 5 april
1986. llet zou he.Lemaal fijn zijn al-s u;= dan ook ons eigen
kl-ubhu ls in gebruik konden gaan nemen.
lÏomenteel spelen uij in le z-q<ilk,:Ugetitis. fen team be-
staat, d,ar itii; 4 danes en 4 heren. Bij de B,:nd staan ule
ingeschreven met 4 senioren en '1 adspiranteni=am,
.lan het ei.rd',ren de mikrqBom_pgtj=:t,:Le huruden ure een arfs':heids-
avond uaar iedereen '/an harte uelkcm is.
De monol<orilb_a.L bestaat uíL 4 person3n en iedereen dj.e de
sport niet kent mag meedoen. Hr:t is enrtrm geze1lig. Nadi:re
j.nformatie hierover volgt nog.

Onze sekti.e korfbal is in de volgende l-eeftijdsgroepen in--
gedeeld:

uelpen 6

pupi11en B

adspiranten 11

- 3 jaar getraind door Cathij Sjerps,
Anja Bun+.lrof =n l,í ate Kremer.

-10 jaar
.1 5 jaar get,raind docr Tone Tobé en

Fred lL]es se1.
jurr-i-oren 1'1 -1 3 jaar
senj-oren 1 B - en r:uder g,"t,raind dool [r./. Hurkens.
rekrean+.en Deze groep u.r:rdt begeleid door Hans Ni.jman

en vindt plaats sp u.roensCagavond van
21 .3O,- 22.30 uur in de gymzaal in de r.r.r.ijk

[ïa]- vert.



Deze n=nseil .TQatliseren versch.ilf endE rna'-

len per jaar een gezell.ige av,J:'ll b.v. fon-
drren, barbeqt:e, kall:, boul-en e.d. Vr:or in--
Iichtingen kunt u b-i-j Hans Nijrtan lerechL.

[Je zijn in het bezit van een eigen ti-reekbericht; vsndaat
dat er ueinig inFormatie in de Hazeni.<araper te vinden uas.
lLJe doen ons best om i'.i-erin verandering te brenqen.
[v]et r.r;-Lende]ijke sportg roeten

J.v.d. Loqt
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Areno:
Eenniermredimensieh

enrunklediÉÍ
Arenao, producent van's we-

relds meest bekende wedstrijd-
zwemkleding, ?.orgl ook voor tech-
nische vernieuwing op het gebied
van gymnastiek- en turnkleding'

Bij het zwemmen en tur-
nen worden grotendeels gelijke
druk- en trekkrachten op de kle-
ding uitgeoefend en beide sporten
vereisen dat een perfekte pasvorm
behouden blijft bij een maximale
bewegingsvrijheid. Dankzij haar
ervaring in de produktie van de

meest hoogwaardige wedstrijd-
zwemkleding is Arena in staat met
technisch revolutionaire ontwer-
pen en een zorgvuldige materiaal-
keuze te voldoen aan de zware ei-
sen die door topturnsters gesteld
worden.

Arena gym-

ii:-,ï-,:.",:ï1"- 0En0

-

ffiteclrÍek



SPONSORL,IOP- TURNHAL. UALKUIL

ILJ:Lj zijn zover dat de aanleg van de v:rlkuil- met grote
tra;npoline bi-nnenl<ort, kan uorden gestart. het en-ige

dat r.:.re norl.Lg hebi:en -is 9e1d......... o.. o. o.. '........
Daarom organiseren r.lij voor dit doel- voor de derde keer
in onze vereniging een gro!e VALKUIL-SP0-NS!RL00tr.
Een valkur'-1 is fijn, veiJ-ig en spectaculair.
DOE tvltE aan de sportsorloop, help ons en jezelf aan een

3lote valkuil, die het turnen onLrijs veel- leuker maken.

Je hoort er meer van via je trlrnles.

Nrtuuls vAN DE A-C SELEKTIE tN DE GROEP JONt] TALENT

De Lra-ining3n van de A-selektie uerden bij de starL' van

dit seizoen ;ekombineerd meL die van de C-selektie.
Vccra.l- toen rr.re de Lu rnhal aan de Pleegstraat betradent
b,1-eek dit een gezonde kombinatie.
De A.-selektie bestaanCe uit Deny, lvliri-am (af en toe),
Rian, lvlonique, Sl]sa:nt:, Carl-a en Linda trrord'b getraind
d,:or iLJim Zegers en Angelique Zuinkels.
De C-seLektie HesLer, lvlelanie, [Iarion, feml<e, EIvira,
LJieneke, Cindy, Ivlarielle en [Ïariska krijgen tra-ining van

Pieter Schaafsma en Effis Reichgelt.
Sin,ls'1 november j.1. is er een gro+-e groep jong talenl'
bij gekomen die traÍnt op uoensdag en z-uetdag. Liefst
13 meis jes zetten onder leiding van lvlaart; e van Hoof t
( sa-nen met [ïarieke Vermeu]-en en Nicof e lJinkenius ) htrn

beste beentje vDor. Vlak voor de Paasvakantie hebben
zij hiln eerste test.

utElsTïrJDEN A- iN I-SILEKT]E

Binrreni<ort starL de uestrijdperiode ter voorbereiding
op de ;ersoonlijke Nederl-andse Kaml:ioenschappen. Hier vrlgen
een aantal belangrijl<e data:

/F



Zà. 'l f ebri.iari

zo. 16 februari

za. 22 f=bruari
zo. 15 maart,

zD. 23 maart

Test national-e C-selektie te Beekb=rgen,
Feml<e Hermens.
0ef enr:.redstrijd tegen wI0BA-Zutphen te
Zutphen.
Test national-e B-sel-ektie te Papendal-,
Hester t/a19.
LJedslrijC te Beekbergen
Oefenuledstrij J de Hrazenkamp-Ívl0BA-Zutphen
in de Ploegstraat.
D.istrir:tstr;edstri jden'r,e Heeren rleen

ulaarn3 plaatsing voor een d:ci-etal- Grand Prix kan volgen.
Begin j'lni zijn de Nederl-anCse Kampioenschappen.

HET HAZE|\-I(AIVIP

ïn een van Ce l-aatste ueek-ends varr Cit schooljaar organi-
seert ds H;azeni<amp v,lor al- haar ]eden, zouel van Ce basis-
groepen tot en net het A-turnen en TPT een heel echt
HAZEN-KAMP.
Je hoort er binnenkort meer vàÍ]r....

LEIpING GYqGR0EPEN

A1 gedurende langere tijd heeft Ton Teuni ssen, de STK-!<racht
van Lrn:e vereniging veel h.inder van zijn sr:houder en van een
knie. 0p advies van da dokter hcudt hij n'l rust, uaarbij
fysiotherapie van groot belang is voor zij r genezing. r.rj.i j
lropen dat T:n b.innenk,rrt ueer volop uan de partij zal zijnl
VeeL van zijn lessen urorden momenteel- overgenL-lmen door
John Frinsel.

TU Ri\HA L-PL O T G STI1AA T

Inniddefs hebben tuee ouders zich bereid verklaard het beheer
van de trrrnhal te zufl-en behartigen. De heren Becks en Kce-
dam zijrr regelmatig aktief in de haf met reparaties, bevesti-
ging':n etc. Daarbij uorden ze vaak gesteund door S. Kersten
en N. Verschrtren.
Een nieuule ingang st,aat gepland. Zodra deze klaar is kan ge-
start uorden met de aanleg van Ce valkuil..... Leest hier-
cuer de tekst ouer de sponsorloop.



De eersLe papiercontainer begint goed vo1 te raken; ue zijn
ben-'-euuld hr:eveel kilo oud papier er naar de hal- is gebracht.
Heeft u nog oud paoier, breng het naar de turnhal, ulij zijn
er erg blij mee.
Het aantal verkochte kerstbomen bleef onder de vertrlachtingen.
Tach rrlil-Ien 'dJe de heer en mevrouul Petrovic danken vocr de

vale uerkzaamheden en ute hopen dat r.r.re volgend jaar meer suk-
ses zullen hebben.

lLiim Zeeers

-Ee@@
De afgelopen jaren zijn r,lij diverse oudgedienden i<tli jtge-
raakt on uiteenlopenCe redenen. trle hebben ulel een paar ent-
h:usiaste n-i-euue bestuursl-eden kurrti?n aantrekken, maar er
is zoveel dat aandacht nodig heef i, dat uij dringenr-l tJerl-e-
g'ln zi j:l 3m vÍJ csterkÍ.n9.
De verdere realisering =n hei; beheer van Lr.lze hal aan de

Ploegstraat, de financiering van afle plannen, ledenuerving,
aandacht voor de (,basis) gymgroepen; het zijn al-l-emaal heel
dankbare onJeruerpen, ulaar uJe op dit ogenblik te ureinig
tijd in i<ulnen steken.
AIs het voortbestaan van de sefektie u lief is, meldt u,!l
Rob v. Ligten (uoorzo B.i.) 085- 254760
faul Zandveld (seki:.) 080'- 584752
trJim Zegers (techn.leiding) 08897- 3227

5Lu.3--U.§--1p,9.

De sektie gymnastiek en tu:enen rrlil uat nleer vaart zet,Een
achter de inriehting uan de turnhal aan de Ploegstraat.
Daarvcor is geld nodig en daarom kijken ule ook naar u.
trlij openen de mogelij<heid om uia notariële vast-l-eggin3
uu bijdrage als aftrekbare gift gedeeltelijr< van de be-
lastin3 teru3 te krijgen, mits u zich voor 5 jaar verplicht
tot een dergelijl<e gift. Afhankelijk van de hoogte van uur

gift kunt u een eerv.rlle vermelding krijgen r)p onze ere-
lijsten. V:or nadere informatie: Paul Zandvel-d: 584752.



A/ANNEMERSBEDRIJF

LELIEVELDT B.V.
Molenweg 105 - Niimegen - TeleÍoon 080-771928 - 561800

Wanneer
het gaat om: *

*

*

Onderhoudswerl«en
Verbouwingen
Renovatie
Nieuwbouw

B ' JO's GOUNTER
Tweede Walstraat 165'651 LT Niimegen'Tel' 080'233726

wii ziin di. /wo. 16.30-01 '30 zaterdag 16'30'03'00 Uw gastheer en

àönààioas 15.30-02.30 zondag 16'30'02'30 gastvrouw

seopend vrijdas - ió.àó-ór.ao

Planostemmer

JAN POUWELS

Kavelpad 1

LEUR

bijWijchen
Tet.08894-12668



KRINGKLASSIFIKATIE IN BEEKBERGEN

Bij de kringklassifikatierrredstrijCen rp 25 januari heb-
ben al :nze deelneemsters zich geplaatst voor de Provin-
r:iale Kampioenschappen cp 22 maart. Alleen Renefl-e Koppers,
n=t van een l:lessure hersteld, kon slechts tuee onderdelen
turnen en viel daardoor af voor de volgende ronde.
Tanja u,on royaal de klasse 16 jaar en ouder (S+.SS),
Si:none v. Ligten uerd 2e in de kfasse 12 L/n 16 jaar (Sl.aO).
Vardere resu.ltaten: t /n 12 j aar:
Bianca Gar,rrers 24.85
Ann:miek v. Dalen 24.35
ÍYlady Siahaya 22.D5
12 L/n 16 jaar:
ïIora Peters 29.50
Desiree Bom 29.15
Ellen ZanCveld 27.75
Janou Hemsing 25.60
lYlariken Jacobs 21 .15
16 jaar en L-ruder:
Hilda v. Beusichem 30.90
Herma Florissen 29.90

Paul Zanduel-d

AINGO Brxt Got
"1 -t.rA-w4-,\J,2§J-Uuj 21- { -'s 6

J-:r^*l-u*3 ZU 3o ,-r,r..r.{-
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Algemeen

DE NÏ]MEEGSE SPORTRAAD

U l<ent vast het gezegde:
h=t verdientrr. Vr.lor leden
gaat dit gezegde vaak ook
(N.S.R.) geldt naar mijn
[J;aaraan heeft, het, bestuur

t'Het volk krijgt, de regering bie
van een vereniging en hun 5esbi:ur
op. Vo':r de N:Ljmeegse Sport,raad

mening het omgekeerde.
deze leden verdiend?

De N. S. R. vertegenrrloordigt de nijmeegse sportvaren.igingen,
vooral richting overhei-d en, vooral n:1 het uegvallen van
de Sportstichtlng, is dit erg belangr:ijk geuorden. Leden
van de N.S.R. zijn de nijmeegse sportverenigingen. Hefaas
kommurrj.ceren deze l-eden via een rrfedenvergr:deringrr niet
rechtstreeks met het bestuur, maar moeten zich Laten ver-
tegenuoordigen door een sport,takvertegenrL.roordigero Deze
vertegenur:ordigen spirr-'tverenigingen die dezelfde sport be-
oefenen.
Aangesloten uerenigingen m,:eten ervan i:itgaan dat z-ij docr
deze trsporttakvertegenr.r;oordi3ersrr zo goed mogelijk uorden
vertegenuoordi-gd.
Al-s m.inimum van het begrip vertegenu.roordigen zie ik het
lijfelijt: aanuezig zijn op de vergaderi-ng. Helaas is dit
vor:r h=t grootste gedeelte van de verenigingen allanl niet
meer het geval. Hierbij zou ik zeker niet uil-len zeggen
dat de verteg=nuoordigers die r,.rel altijd aanuezig zijn
principieel de beste zijn. IkzeLf uoon de v.:rgaderingen
bi j me b de instef ling rrerger je niet, veruontier je slechtsrr
en dat ligt lang niet a.Itijd aan het bestuur. Van reet af
aan zien enkel-e sporttakvertegenuoordigers in de vergade-
rinE steeds ueerkans de spot-lights op zich gericht te
l<eijg=n, uaarbij zaken aIs uanneer, hoe, over uel-ke notu-
len mag u:orden gesproken en uiel-ke artikelen van de statu-
ten in strijd zr:uden i<unnen zijn met het Bu:gerlijk LJet-
boek, belangrijker schijnen ts zijn dan de inhl,,:j.
Vooral de v=ri;egenur:r-l:-ciieÉ,r vat I ce harJminionue -enigirrg
(exkI. de Hazeiri<arTlr en de nie l-, ti-:- j de bnrtc aanqeslcten
ver:enigirrqen) ft;i<t l-rie:rbij orrgr:[<rconde l.<r-,ning'je r:.ro-r--dr]n.

'11



Elke vergadering uo:dt daardoor voor mijn gevoel de sfeer
Dpgeroepen r/an tegengestelde be.Iangen en dat gebeurde zelfs
op de laatste vergaderinq die uerd bijgeuaond door vertegen-.
:loordigers v,in het ÍIÍnisterie van iLJ, V. C. en van de Gelderse
Spr;rtfed=latie. De vertegenuroordigBp viri-t [J.V.Co rrJBS gekr:men
om te zien hoe de verenigingen a:hter het bestr-l-lr staan,
vooral orndat lret lidrnaatsehap in de toekomst kon'uributie
gaat kosten.
Jt.rist deze vergad=ri;rg mor:st gBnoeindE vertegenloordiger
er oÍr attenderen dat n.iet al-l-e aangeslc'-en vereni.gingen en
vertegenuoordigers vclgen..; de regels der statu'len zijn aan-
gemeld en dus nJ-et mo3en ,rlorden meegeteld en 'Jat ock nj.et
de sporten mlJen i,:orden rr=egeteld die nj.et zijn aangerllo--
ten bij de N.S.F.
En dan te bedenl.:en dat het verulerven'Jan r=en loo: h=t lï:1.-
n-i-sterie van lJ. V.C. gt-:subsidieerde arbeidsplaats op hel-
spel stond.
Naar mi.jn mening noet een Spoltraad er zijn 3n l(unnen ouni.ltio-
neren, maar u-riI men t?en Soed demol<ratLsch overleg ul,:er moge-
lijk maken, dan moet eerst r.lrapenstilstand i.uorden gesloten
rlet dr-:genen die procedrjres belan]ri jl<e r vinden dan :le Ín--
hr:r16J, zodat er LJeer rrinhi:ude"Lijktt kan r;orden gedisku,:sieerd
over sporL/polLLíek-al<komodaties en Lr,/eri!e sr:_ortaangele-
g enh ed en.,

SeLi(erS!en

12

Voor bloemen en planten

Groenwoudt
,, Bloemenafdeling"

Zwanenveld Nijmegen en

,, Bloemenhuisje"

Groenwoudt
Zuiderdreef - Wijchen



Het bruist in de afdelin§, iedereen in het bestuur en ce

kommissies zijn druk met allerlei aktiviteitan voor te be-
reiden, o.3. akties. De spelers en speelsters zijrr volop
beziq met de rr:intertrai"n-irgen., Jerschiliende groepen doen

u" nóg een schepje bovenop en proberen hun i<onditie nog flink
uat, te verbeteten. Ze doen dat onder de beziel-ende l-eidinq ';an

ivlarcel Peters, die dat heel deskundig opboutrrt. Het siezoen
start cJit jaar nog vroeger dan andere jaren nI. 5/O april,
dit i.v.mu de uereldkamp-ioenschappen honkbal, die in ons

land uorden gehouden van 19 juli l,/m 3 augustus.
Er is nog een Sroep die vof spanrrinS het voorjaar Legemoet

zie1, da[ zijn de dames rekreanten softbal. Dit is een nieutle
tak in onze afdeling.'Eeze dames t:illen dén auond j-i-, d= ueek
uiat trainen Bn onderling spelen en rlatuurrijk goed voor de

dag komen op onze rekreanten softbaldag.
De akties die er op stapel st,aan zijn de vr:lgende:
l- maarLs een f,ommelmarkt, daar kunnen ue overigens nog uel hulp
bij gebruiken en nat,irurlijk spulIen.
uir.ie helpen of heb je goederen? BeL dan even rnet Ab llijshake
tel: 441067 of met Trudy van Hal LeI'. 4422O5.

g maart: sponsorloop, deze tr;ordt gehouden ti jdens de zaaltrai-
ning. De leden krijgen binnenkort de formulieren uitgereri.kt en

uitleg over hoe het al-l-emaaI in zrn uerk gaat.
Het doel_ is: de algemene middefen van de klub te vergroten.

Voorts zuIlen er inLerne korte kursussen r.uorden georganiseerdl
Een score-kursus, die za1 uorden gegeven door KareI Dingelhoff.
De avonden zijn 13 - 20 - 27 maart,
Leden en ouders van leden zijn van harte uelkom, om h.ieraan deel
t,e nemeno Het vergroot ook je spelregelkennis.
0pgeven bi j Ab lJi jshake en Trudy uan i1aI.

Zoals U in de vorige Hazenkaraper heef t kunnen -Iezen, gaat, onze
voorzitter Chris Claesen ons verl-aten.
LJi j zi jn gelukkig, dat rrre vnii snal :-emand bereid hebben gevon-
den deze taak op zich te nemen nf. Ton vrijaldenhcven,, Hij ver-
diept zich al volledS-g in de zaken die er in anze afdeling spe-
Ien :n gaat voorlopig meedraaien in het bestuur als adsp.
voorzitter o

41
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Hapelijk zr:l1en ule binnenkort ook de andere kader- en bestuurs-
proàlemen kunnen oplossen. lde doen ons best

Trudy van Ha1

Technisch koördinator: uaar is dat nu ooed voor?

In de sportuef,Bid zie je steeds meer gebeuren dat een nieur:r type
funktionarS.s zijn intrede doet. Voetbai-k1ubs spreken r,,an een
direkteur-sportief: Hans Kraay bij PSV en Johan Cruyff bij Ajax.
Doet de Hazenkamp ook aan deze mode mee?
AIs je een iijdje meeloopt in de Hazenkamp honk-en softbal,
dan valfen je enl<ele dingen trrij snel op. Ik beperk me hier
tot enkele techn.ische zaken; de knal-oranje pàkken dj-e zeer
opvallend zijn, Laat ik bulten beschouuring. Er is een tekort
aan technisch kader! ieder jaar is het r',eer een hel-e kunst am

',,r)cr alle teams eoaches te vinden. r]et is dan vclstrekt ontno-
gelijk 3fn per team tulee trainer/coaches te vinden; tr,ree is een
ideaal aantal oÍn een team goed te begeleiden.
In de honl<bal tal< is het versehil in spelpeil tussen d.e lagere
teams (ook de junioren) en het eerste negen+.a1 enDrm 3root.
Dit betekent dat doorstromieg van spelers moeilijk en riskant
is. In zijn geheel bfijft de ontrrrikkeling van 'ret softballen
achter bij die van het honi<ballen: r:reinig speelsters, een
eerste sení:rentearn dat laag speelt, enz, In de sofi,balulereld
telt de llazenkamp ook nauuelijks mee; de bekenCneid in Nijmegen
is daardoor ook gerinEo
Ik beperk me tot deze drie punten, maar de lijst is gemakkelijk
Ianger te maken. Vraag is nu: rrlat doe je er aan?
Het gegeven dat veel van de knelpunten a1 langer bestaanr leidt
tot de konklusie dat het bestuur er tot nu toe niet- of in ied=r
geval niet voldoende- toe is'kunnen komen om oplossingen te vin-
den.' Als dat juist is, kun je een aantal konklusies trekken:
- bestuursleden moeten rneer tijd krij3en om plannen voor de

lange termS.jn te makeno
0plossing: instelLen \/an een aantal kommissies.

- In de veren.iging mo=t iernand komen die zich zorgen maakt
over technisch- organisatorische zaken (a1 of niet in het' bestuur op te nemen).
Oplossing: aanstellen van =en technisch koördinator.
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$portbenen... benen naar... van Megen Sport

EXTRA VOORDEEL
Sportartikelen en kleding voor Hazenkampleden

EXTRA VOORDELIG op vertoon van Íïdmaatschapskaart

Van Welderenstraat 23
6511 MB Nijmegen
TeleÍoon 080-231993

o E^r\ r raA v1rlrnlrEEr
DV Sportartikelen en kleding voor Hazenka

P,nffi;ffi;
GEBR.ZEGERS

Groente en lruit van eigen beclrijl

5 t<9. handperen Í2r5O
litte en rode koaf

Í2r95
25 l<'5" goede kleibin-

Í6r95
Oude Dukenburgseweg 28, Nijmegen. Tel. 080-445555

en

Bijsterhuizenstraat 1 5, Nijmegen, Tel. 08897-1832

S N TI D E R S '

GRATMOilUMTIIIT[ll

teleÍoon 224199
postweg 63

t/o Rustoord

Speciaalzaak

J. R. van Offeren
Verkoop van o.a.

Oude Kampen
Balmoral
Gorps Diplomatiquo en
Diverse importsigaren

WolÍskuilseweg 1 55 lel. 771123
Hatertseweg624 te|.552123 Nijmegen

il.,#ffi,
Telefoon 080 - ZBg2g1
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Enk ele H,azenr<arnpers
hebben het vr.:orrecht
gehad

Je uit zijn :i geko-
mEn Joctor te inogen
i:euonderen! j j

Hij had een rokkos-
+-r-tUfi aanr maar k{ln
on:: daarlnee n-i-r:t ne-
Cond eren.

Het u.ras overduide-
lijk dat hij net
ui-t z-i-jn r:i uias
aek.rropeu r

I r de drukte u-taggel-
Ce hij zelfs u.rel

eens tijdens het
1open.

Het sprrok j: varr
het eL heeft hij
ons verteld.
Dat hebben uij dus
nilar de Hazeni<amp
Jo:rgebeld.

Je ,reet hoe het,
gaat, zotn ei
gaaL z- In eigen
leven leven,

Daar kun je veel plezier aan beleven.
Ieder etmaal een Bim3el of: dÍe schaal past ons n.iet al-Lemaal'
0p eieren lopen deed je voor de professoren.
IVle.ar je gaf ze het ani'r;oord dat ze rrrilden horen'
Chris Claessenrjr:JuJ;raam uordt nit eenr; genoemd op een

andere m,an:-er dan rloorzitt,er van. hon'r<'oaf fenr-l Hazenkamp.
lvliaar dat vind je vast geen .lam[].
Gefeli:iteerd met je bul en siukses in je nieuue br:an'
Jammer dat je híerdoor Voor de Hiazeni<anp verl:llen bent geEaan'

Er:D Oast
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ROMMELMARKT
ZATERDAG 1 HAÀRT

f ,t'/ - (A
1a!-')<

D E HAZEN KAMP
H0NK- EN SqrrBA-L

HEBT U SPULLEN DIENO6 BRUIKBÀARZIJN,
NEEM DAN KONTAKT OP MET

JAAP BOOGAARDS 4401 7 8

of TRUDY v. HAL t l-2 2 05
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b.v. Bloemisterij FIRMA AALBERS
ZELFBEDIEN tN GS PLANTEN KAS

SNIJBLOEMEN
ALLE BLOEMWERKEN

HATERTSEWEG N5 _ NTJMEGEN _ TELEFOON O8O _ WIí

;^

V scHEKM/Arv

ELEKTFIGITEGHNIEK EIV

* LICHT-KRACHTINSTALLATIES

* INBRAAKALARMSYSTEMEN

* BRANDMELDINGINSTALLATIES

* GESLOTEN TV.CIRCUITS

* GEBOUW-AUTOMATISERING

* NOODVERLICHTING

* ONDERHOUD

* 24-UURSSTORINGSDIENST

grffii***

NIJMEGEN
GELDERSELAAN 14

080-229664

WAGENINGEN
NAALDWEG 1

08370-15680

Technisch verchromen
Verkoperen

Vernikkelen
Verchromen

Verzilveren

v. Hezewijkstraat 23-25
Nijmegen
TeleÍoon 080-774455

Niimegen
De VleesPartners

Grootslager
J. J. Verburgh b.v.
Eigenaaí van: I

GÍoelsstraat. iliimogcn I

lírriënburgPassagezl lel 235954 
I

lleyerdtalsewcg 241 |eI 550263 
|

l(oninginnElran I 17 tel. 774313 |
van'lsertstrsatS6 hl.2229Sl 

I

Ílude Ííolsmog 150 lEl. 5531l8

ilolsnweg 14. Eeurirusn tsl.08897'5416 
|
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- de organisatie van uedstrijden e.d. moet minder tijd gaan
r; ir -igEf'l o

0plossirrg: i.rstellen \.,an een r.rledstri jdkommissie, opleiden
van scheidsrechters en scoorders (sters), jaarrooster ma-
ken Voor vervcer erd.

- de veteniging zal ,-rit eigen gelederen techrrisch kader
(t,rainers, coaehes) moeten rrinden.
0plossing: eigen coachkursus opzetten; joerge coaches een
kans geven bij teams.

De Hazenkamp heeft, dus een t,echnisch koördinator, die boven-
staande plannen samen meL het hestuur ontuikkelt, bespreekt,
bijstuurt. Er is in ieder geval 66n l-id van de vereniging die
hoopt dat op de lange duur daarvan de resultaten zichtbaar
zullen zijn.

TraiEen in de zaal*

lJat betreft trainen zijn honkbal en softbal merkr,Laardige
sporten; vergelijk het eens met voetbal_lenn Een voetbal_Ler
speelt u:edstrijden vanaf half augustus tot eind mei ( met
een korte onderbreking in de buurt van Kerstmis); totaal
ongeveer B maanden. A1 die tijd uordt er ook getraind; vaak
beginnen de trai:ringen a1 begin augustus en 1open ze door tot
in juni.. Een voetbal-le,r traint cnder dezelfde omstandigheden
u;aarondex hij ook rrledstrijden :peeIt: buii.en, op een geuroon
ve1d, met normale baIlen enz. Bovendien kan alles uat zich in
de t;edstrijd voordoet, ook in de trai.ning beoefend ulorden,
Honk- en softballers trainen vanaf 1 november tot ongeveer
1 maart in de zaal-z vier maanden, met andere baIIen, geen
rreldsituatie, beperkte oefenmogelijkheden.
Het seizoen loopt dan rran rraart tot oktober, met een onder-
breking voor de zomerstop; totaal 6 maanden,, In deze sporten
is het dus veel moeilijker je vcor te bereiden op het spelen
van uedstrijden dan voor voetballers geldto

De mogelijkheden voor zaaltrairringen zijn zeer beperkt; daar-
door loop je de kans dat dergetijke trainingen na verloop vap
tijd saai trlordeno rn de zaar kun je slechts een beperkt aantal
technieken oefenen, terr,.rrijl uedstrijdsituaties helemaal niet
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aan llod komen. A1 de techniëken oefen je dan onder omstan-
digheden die zich op het veld niet v-rardoen: merkuaardige
lichtinval, andere ballen, gladde vloer enz.
Is dit nu een argument om maar te stoppen net het trainen in
de zaal? Ik ben van mening dat je zeker in de zaal moet blijven
trainen, maar dat je de toegemeten nogelijkheden goed moet ge-
bruikeno Spelers, speelsters en trainers moeten zich erop
instellen dat trainen irr de zaal yeel beperkingen ireeft eri na
verloop van tijd saai uordt. Trainers moeten zoeken lraar af-
r,.risselende vormen; het zou hen gemakkelijker gemaakt rrlorden
-indien de totaLe periode van zaaltrainingen korter zou uJoxden.
Trai.ners kunnen elkaar helpen door idóeËn over zaaltrainingen
uit te uisselen.
Spelers en speelslers dienen zich te rea.l-iseren dat je nooit
genoeg kunt trainenl je kunt in de t.rinterperiode beter 300
keer een stootslag neerleggen Can 50 keer. Aan de prestaties
van een team in het seizoen (zeker bij de start daarvan) is
af te lezen hoe goed, hoe vaak en hoe serieus een team zich
op dat seizoen heeft voorbereid. En Cat rrsaaiett op de koop
toe heeft qenomen,
Het bcvenstaande geldt ook voor de konditietrainin3 (hoeuel
deze gedurenrle de uint,erperi.ode niet in de zaaL plaats vindt),
Een team dat er nu hard aan rr;erkt om een goede basiskcnditie
op te bouuen, zal daarvan in het seizoen zeker de vruchten
plukken. A1s een u:edstrijd straks spannend rrrordt (en Cat
vraagt veel konditiei) en a1s je dan nog voluit kunt spelen,
dan profiteer je van Ce inspanningen di-e nu geleverd u.rorden.
Dus: spelers en speelsters die hun konditie serieus nemen,
lopen straks-ongevraagd-een groot aantal rondjes om het veld!ll

Uu technisch koördinator

Feter Frederiks

-tr- randStad uitzendbureau d>
is verhuisd naar Keizer Karelplein 32, Nii
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