




303 iaargongn nummers {verschijnt 11x per jaar)

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, Tet. 080-227866
S. Kersten, Tolhuis 13-09, 6537 MR Nijmegen, Tet.442628
A. v.d. Zwaan, Nw. Markt 1'1, 6511 XK Nijmegen, Tet. 225927
R. Kersten, Tolhuis'13-09, 6537 MR Nijmegen, Te|.442628

KORFBAL
Sekretariaat: A. 3unthr:f , AcauiastraaL at),6:,21 Ní.j N.i jrneSer , (ZZSl.l;

Admlnistratle: Tolhuis 13-09, Tet. 080-442628
Gironummer: 1628666 t.n.v. penningmeester ,,De Hazenkamp" sektie korfbal

HONKBAL.SOFTBAL
Sekretariaat: AbWijshake

Weezenhof 31-06, 6536 EW Nijmegen, Tel. 441067
Gironummer: 2005900 t.n.v. penningmeester,,De Hazenkamp"

sektie honk- en softbal

BADMINTON
sekretariaat; J-ryl.Kerstenr Lavendelstr. 1) r5641BLJ Beuninqrn (az.ï o)
Glronummer: 1628666 t.n.v. penningmeester ,,De Hazenkamp" sektie badminton

GYMNASTIEK-TURNEN
Sekretariaat: Paul Zandveld, Eikenlaan 9, 6584 BT Molenhoek, Tel. 080-584752
Admlnlstratle: Tolhuis 13-09, Tel. 080-442628

Techn. leldlng: Korte Kar 1, Beuningen, Tel. 08897-3227
Glronummer: 1628666 t.n.v. penningmeester,,De Hazenkamp"

sektie gymnastiek-tu rnen
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* LICHT.KRACHTINSTALLATIES

* INBRAAKALARMSYSTEMEN

* BRANDMELDINGINSTALLATIES

* GESLOTEN TV-CIRCUITS

* GEBOUW.AUTOMATISERING

* NOODVERLICHTING

* ONDERHOUD
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GELDERSELAAN 14
080-229664

WAGENINGEN
NAALDWEG 1

08370-1 5680

Technisch verchromen
Verkoperen

Vernikkelen
Verchromen

Verzilveren

v. H ezewij kslr aal 23-25
Nijmegen
Telefoon 080-77445s

Niimegen
De Vleespartners

Grootslager
J. J. Verburgh b.v.
Eigenaar van:

Groeneslraat. ililm€gen

Íí,riën[urg Passags 2l tel. 235954

HGyerdaalsswllg 241 lel.550263

l(oningiÍrrclíen I 17 lel. 774313

ve['t S,ntstraat 86 lsl. 222ggl
()ude Ííolenwog 150 lel. 5531 l8
Ííolorwsgl4,BeuriÍrgen lel.08897-5416



AlLereerst uillen uij beginnen met een rektifikatie.
In u.reekLericht noz 2 staat, de uitnodiginq voor de voorjaars-
vergadering, gedateerd maandag 19 maart àosor dat moet zijn
-lJ0!N-Ug f9 maarto
Ulilt U ons voor deze fouti-eve publikatie ekskuseren.
Voorts r.lillen LJe er nogmaals de nadruk opleggen, dat deze ver-
gadering erg belangrijk is.
De leden en ouders van leden kunnen hier met hun problemen en'
ideeën naar het bestuur komen en het bestuur kan het omgekeer-
Ce deeno Kom dus in grote getale op 19 maart a.s. naar het
klubhuid.

0ndanks aIle pogingen die r,.re tot nu t,oe hebben gedaan, is het
bestuur er nog niet in geslaagd om een coach voor ons le seni-
oren honkbal team t,e vinden. Via een edvertentie in het bonds-
b1ad, door regelmatig te sehrijven en te bellen met de U.S.A.
en door bemiddeling te vragen aan onze voormalige bondscoach
Harvey Shapiro, zijn a1le pogingen tot nu toe niet gelukt.
Degenen, die ulilden komen, uJaren of veel te duur, of uilden
met hun hele gezin komen en ku.ramen pas midden in het seizoen.
Ook proberen uJe via het ijshockey te zoeken naar een Amerikaan.
Er bestaaL natuur'lijk de mogelijkheid, dat daar ook honkball-ers
t,ussen zitteno Bij H.C. Tilburg is dat een paar jaar geleden
uonderuel gelukto Het laat,st,e tuaat uJe mee bezig zi jn, is het
Amerikaanse leger. [v]et name de vliegbasis Volkel, daar zoekt
een bevriende relatie voor ons naar een coacho
U ziet, dat het bestuur alles in het uerk stelt om iemand te
vindeno Helaas loopt het niet aLlemaal zo gladjes als u.re

ujensen.

Zoals iedereen inmiddels wel- zal ueten, houdt onze afdeling
I maart een sponsorloopo
De leden zijn druk bezig om sponsors te vetzameLen.
Het bestuur heeft voot de besten prijzen beschikbaar gesteLdo



N.1' als HOeFDPRIJS een knuppel, voor degene die het meeste
ophaalt. 2e Priils een honk-of softbal, deze prijs is per leef-
tijdsgroep. 3e Priis een slaghandschoentje, dit is ook eenprijs per leeftijdsgroep.

B ESTUUR SAKT] V ]TIITEN@
vanuit het bestuur u.rorden op dit moment akties ondernomen, om
de organisatie van onze afdelinq verder te verbetereno
Zo i-s er een koncept plan gemaukt o* een rLredstrijdkommissie te
gaan vormeno Dit met het doel de gehele organisatie rondom hetuiedstrijd gebeuren beter te regelen. [ren denkt aan een kommissie
van 5 personen, die de zaken zulLen Eaan regelen. E6n persoonuit de kommissie is tevens bestuurslid, dit om de kontakten
tussen het bestuur en de kommissie goed te laten verlopen,
Het uordt tevens een taakverlichting van de resp. r,.iedstrijd-
sekretaris (esse) aie onder deze kommissie vallen en de kuets-
baarheid uordt beduidend mi.nder. tïen kan elkaar veel beter op_
vangen en vervangen bij b.vo ziekt,es en vakanties.
voorts zijn tue bezíg om een publiciteiskommissie in het levente roepen. Deze kommi-ssÍe kr,iigt als taak, het verbeteren vande kommunikatie tussen leden en het bestuur, meer plrbl-icerenin de mediao Hierdoor kriiqt de sport meer bekendheid en is de
kans groter dat uJe een sponsor kunnen vindeno
tLlat ueer financië1e voordelen opleverto

Tot uoensdag 19 maart a.so 20r00 uur in het klubhuis

Ab tLjijshake

Kopy voor de volgende Hazenkamper gelieve in te leveren
uiterlijk zondag 23 maart a.s. op het adres !

Nieuue lvlarkt 1 1

Nij meg en.



Sportbenen... benen naar... van Megen Sport

EXTRA VOORDEEL
Sportartikelen en kleding voor Hazenkampleden

EXTRA VOORDELIG op vertoon van Íidmaatschapskaart

Van Welderenstraat 23
6511 MB Nijmegen
Telefoon 080-231993

o E^^, ! raA vl.rl.rtÍlrEEl
V\f Sportartikelen en kleding voor Hazenka

§ EXTRA VOORDELIG op vertr 
,anlllmmflprlnr

GEBR.ZEGERS
Groente en írult van eigen bedrijÍ

Oude Dukenburgseweg 28, Nijmegen. Tel. 080-445555

en

.Bijsterhuizenstraat 1 5, Nijmegen, Tel. 08897-1832

GOi_DTN DtLÏIIIOUS
1 i KG Í1Or--
N0.l vtll-0p
GOI]D3EI NETTEN : J

Per grote hoeY*lheid voordeliger

S N II D E R S )

GRAfMOIIUMTtTffi

tefeíoon 224tgg
postweg 63

t/o Rustoord

Speciaalzaak

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

Oude Kampen
Balmoral
Corps Diplomatique en
Diverte importslgaren

WolÍskuilseweg'l 55 tel. 771 123
Hatertseweg624 1e1.552123 Nijmegen

il*ffi
Telefoon 080 - 789231



NL] IIENS REKLAIíIE VIJOR HET KORFBAL

I < moet het t.:egeven; nor,l.:aL gesproken l<ornt het korf bal_-
n.ieuus; er in dit ti.jdschrift zeer bekaaid af . De belang-
rijl<ste oorzaak is, zoals u m:'_sschj.en uu.I ueet, dat de
sektie kcrl'barl or:k =en eigen bL:d heeft. Deze HAZEPEPER
v=rschijnt r.r.rekel-ij<s en iret sch:ijven, typen, .-íJnïi-f"n
en bezorgÈrn kost de + 85 leden a1 gen:eg rnani<racht t Zo-
dat een i:eri,:htje in .le Hazeni:amper er regelnatig bij
inschiet. Schantle natrtr-t:fijl<. Deze keer uel .Lets oryer
ko:fbal en ;l1s het goed is, zelfs tuee str.ll,ll<enu
ïl< tLilde deze keer vooraL rekiame rnaken ,.loor trr.lee eve-
neïenten Cie binrr=ni,l,:rt bij Je korflb:rl_sektie op het pro-
gramma staan" )at zijn ,tJr..:

op urijdag 21 meart en
zaterdag 5 april.

Het Iï0l'J{lK[]RFcALl,.!rrtfl."J)l_.!l,,lJ begint langzameriranJ traditie re
,o 

" 
itérfrtÏlÏïËttrÍtiËiËr 3 enJ. i j k d e a f s r- u i t i n g va n h e t zaal sei z o en.

De kcrfbal-ko,rpetitie is gesplitst in i,rr-,ee gedeelten. Van
september tot begir navember r.r;ordt de eerste hu=lit van
de veldkompet:-tie gespeeld. Er uordt dan nrrrt trrlilal-fta1l-en
gespeeld op een veld verdeeld i.n tJrie vakken. Begin n:.-
vr::nber start de zaal-korfbal , ook,uel- mikrokorfbal 3enoemd.
Jer begint dan rret een rr--eur_re kompetitie en je speelt met
achttal-l en op een vel-d verdeel-d i.n tl-ree vakken. Di. b duurt
tot hal F m;aalt, LJ€rarna j Íl v:iDder gaat met de tueede helf t
van d = vel-dkomp eti t-i-e. Deze gaat door tot begin mei.
Het monok:r1'bal- is een 'rariatie op het geurone korfberl-.
f r uordt gespeeld met dezel-f de spel::ege1s. Sl.echts enl<e-
le veranderi-n3en zijn er in aranSebracht:
- i;r 1:laats van =en achttal , speel je n,: met een ,l.iertal

( trrree dames en tu.ree heren )
- in plaats van 2 va,\ken is er nrl ,ïaar Één vak. Je mar:t

dr:s zoueL aany:l.ll_en als verdedigen.
- j = mag oni-reperkt 'r-rissef en"
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Iedereen, oirrJer dan 11 jaar, kan aan dit toernooi GRATIS
mErsdor=n. Bedoeling van dit toernr:,:i is dat er rneBr mEn.-
sen rdarm gemtaakL r.r.rot:den ircor het kor-.fbal. tlesstal nodigen
de ko-'f brrl-lers/sters v,-.ienrjen en bekenrJen u.i- b, ulFtarmee ze
een l,::er.qeze1lig r.li11en ripr:rteno Iedereen r;teIb dus zijn
eigen +-ealTt samen. 0ll< al-s je geen i<orflbal-lers/sters kent
bij de H;lzenl<am1:, kurr je je al_s team Dlrgevei-.t, i(.cijg j=
geen komplete ploeg op de been, ook larr t<u,r je je opgeven.
ll.li.j zorgen '.r.le1 dat jr: ergens ingedeeld ,r.rordt. Voor de
Itn-'-et konfbn.ller/stertr in de teams komt er nrll een sten,-
ciltje mt:t daarop C= bel,angrijl<.ste spelregel,;.
De d,:tum is dus VRIJDAG 21 ÍvlAARï v:rn 18,00 tot 21.00 ur:r
i.n spor:tirtrl DE H0RSTACKER -in Lindenirott.
0ogave en i-nlolmatie bij Berry Keízec (Le1.: 2JS2E8) cf
brl j lLJi.m de Jager ( tel-, , 2343s3) Do':n dr:s j j

Helaas is b--j h,=t vr:rschijnen van deze Hi:zeni.lamper de zaal.-
l<onpetitie bijna v:orbij, [vlocht je ini,eresse hebben en rri]-
je een uedstrijd z-iefit dan kan Jat nog ar: rle vo1gen,1e data:

zat. 1 rrt Haz:ni<amp 4-
zat. 2 in::t Hazen!<amp 1-

flra,: eni< amp 2-
zat. I m::t ilazr:ni.lamp 1-
zaL. 9 rnrt ilazeni<amp 2-

Haz eni<amp 3-

5.K.V. 3 17.55 u.
Rival-en 1 1.2.'2O u.
ientauria 1 17.55 u.
S.K.U. 1 13,2O u.
0ost Arnïem 6 1,5.50 u.
5.0.S,5 17.55 u.

sp:orth. lvlr: i-jhr:rs t
sporth. Go"fert
sporth. Hengstdal
sproth. Goffert,
sporth. Hengstdal
sporth. HangstJa-1-

ffi 

":":;:':;;i;ï":;ï:'1:7$*';t§'fi'tl',=rr6l4gsgg'91'g'ir;'4',u'56,,.
+ 3 j lar gespeeld opr sportpark LJi-nl,:e]steeg. Aangezien de situ--
at-i.e daar lang ni-et ideaal- uJas en er in rtZ ni.euuJe velden in
I inrlenhoit zouden komen, zi j n ue u,erhuisd. Ti jdeli jk voncjen
uij on,J:rdak op de velden van l.(inrlerdcrp Neerbosch. 0ok n.iet
irJeaal, mi?ar u,e zaLen dicht bj. j Lindenh,:l-t en het zou rraar
aaéén j aartje nodig zi jn' lÏirar dr:or traagheid en bezui.nigingen
'uan de germeente u=rd het pas eind rBS veor ue op onze n.ieuu.re
vr:rden in i-i.rdenhclt terecht kontJen. Aangezien de eerste
hr:1 Ft van le veldr<ompetitie a1 b.i.jn,a v,:orbij uas, hebben ,re
besloten om dr: officiëIe opening rras aan ïet begin van de
tt,te=de hr-'rft van het verdseizoen te l-aten plaatsvinden.



t-
De datum is ZAïIRDAG 5 APIllL. Het preciese prograrnma is
op dit mornt:nt nog nj.Bt eondo In'eder geval zijn er nratuur-
lijk de speech=s, verdec behendighuridsspelen, een .infosLan l
demt:n:;tratieu=dstrijden, (t:Lue)-mt.lziek, een drankje, een hap-
j: en een zitj,= (ln rraarsrlh-r- jnj.:1. jk vol-doende toilettenJ
Il< zot-t '.ze]gen, hourlt 5 api:il vr.'iir u Jrln+- r.lr:1i<om"

Vror verder info;mati,= kuni: u ierecht bij het koördinatie-
team te uaten:
Anja Bunlhof (225145)
tser:rij Keizer (ZSSZSA)
Jolrn Goessens (ZUoaZ)
Hr:t veld I.i.gt dus in Lindenholt, nerast de [ïeeu'lseackel,
ingeklemd:ussen de IJpenbroekueg, de Nieuulstadrrieg en de
snelu;eg rir:fi llnn Ro r;terdam.

Ilr :i eder geval i,r rleze Ha,zeni"lamper voldo=nJe aaniJa,:ht vror
het ki:rf bal.
Verl-en i<ijken lat vreemd tegan dat i<orfber.l aan. Sommigen
l'tLr-:man irelt zelfs rrl;rt sarkast,isch treen familieb;rlspelrr. Tr:ch
kun je pas ech'! over konfba1 meepraten, a1s je h:t r:ok ech,ï
gespeeld hebt. ïI< .uas vïoeEer een fanartiek voetbal-Ler en
volleybarIler. 0ol< ik keek r.r;at vreemd tegen,Jat spelletje
33Ítr lvlaar door een ,;tom tor+val- ben j-k toch bij dat korfbal
terecht gekomi:n. Sindsdien kiJn je geru:tt zeggen dat ik ver-
slaafd b=n,aan deze un.ieke spcrt. !Jj-1 jr= ook eens dat korf-
bal uat beter keren i,:r:nnen, kom dan naar de uedstri jden,
de opening vrln h=t veld, of geef je op voor het monokorf-
bal toernooi.
lJj-I je meer over korf bal uleten, dan l<ln je bij mij tececht.
Je I:opt dan niltuurl.ijk uel het risi<o dat je rlver een
jaar of zo ook aan het koeflbaL veisl-aafd b=nt.
Tcb ziensl

lLJin de Jager
Tef.: 234353

rt::::::::::::::::1.::l::::::::::
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Jeugdrekeningen
Piek-Íijn Spaarrekening
- openen vanaÍ 0 tot 11 jaar;

- doorspaarmogelijkheid
tot 18 jaar;

- maximum tegoed f 25.000,-;
- geen opzegtermijn;
- spaarbankboekje of rekening-

aÍschriften;

Piek-Íijn Rekening

- maximum
tegoed
f 25.000,-;

- geen opzeg-
termijn;

- betalen en
sparen tegelijk;

- eigen pas,
rekening-
afschriften,
betalings-
opdrachten,
automatische
overboekingen;

- fraaie bankmaP
met duidelijke handleiding erbij
gratis;

- §aat over in echte bankgiro-
rekening;

- 4 keer per iaar je eigen Piek-fijn
Magazine;

Zilvervloot
- openen vanaf 15 tot 21 jaar;

- doorspaarmogelijkheid tot 9 jaar
na opening;

- maximum inleg Í 480,- per iaar;
minimum inleg Í 30,- per jaar;

- na minimaal 6 spaarjaren een
belasti ngvrije overheidsprem ie
van 100/o over tegoed plus rente;

Voor ieder
wat wils
Niet alleen voor
de jeugd hebben
wijdiverse
mogelijkheden,
bijons kan
iedereen terecht.
Of het nu gaat
om sparen,
betalen,lenen,
verzekeren,
hypotheken,

vakantieservice of klu isloketten,
onze medewerkers zijn graag
bereid om u de nodige informatie
te verstrekken. Over het onder-
werp jeugdsparen hebben wij
natuurlijkook een aparte Íolder.

gelders-utrechtse
o5

spaarbank
10



Theo J;-rnssen, eigenaar v,rll :;afetaria J;enssen, Groenestraat, is
sinds '1 februari ur-r gastheer in r:af6b;:r De Veldschu rr te tvlerl-
den.
wlocht u É)eni zin h,=bben in een -]-:kkere kop <of f ie of een
dran< j e dan ,,lordt u Jaar gastvli j ontvan3eno
ILJ-1-j tr,lensen Theo en Toos v,Eel- sukses met deze nj.euue o:rrJer-
nem-i ng.

$:tttt$Í::I:+:::l$::::::::::: l:i:lt:i:ï:l:l:l:l:l:!:i:l:!:!:l;!!;!:!:!l:l:::

Pianostemmer

JAN POUWELS

Kavelpad 1

LEUR

bijWijchen
Te|.08894-12668

Voor bloemen en planten

Groenwoudt
,, Bloemenafdeling"

Zwanenveld Nijmegen en

,, Bloemenhuisje"

Groenwoudt
Zuiderdreef - Wijchen

11



U]Tl]]]SSILINGEN..?-.!.ffi-ffi F:TÍrEERI:ïF

K1eefl op bezoek bij de Hazenkamp, tsja, de jeugd van de
sektie badminton timmert tegenuoordig ook al internationaaL
aan de u.ieg.0p zondagmid ag 23 februari j.f. in sporthal
Hengstdal kregen ue bezoek van een aantal- jeugdspelers in
de leeftijd van 10 tot 16 jaar uit Kleef.
De Hazenkampers lzaak, Eduin, Biancal Anita, Saskia, Roy,
Danië11 Stan, Iugene, Ingeborg en lvlonique hadden de grootste
moeÍte om een partijtje uinnend af te sluiten, uat daardoor
ook niet altijd l-ukte.
Het jongste team, te'ueten lzaak, Eciuin, Bianca en Anita
uristen al-s enige er een geli j k spel uit te hal-en i 4 - 4.
Hier ulareR de uedstrijden zeer spannend en uerd er vaak
met 66n of tu.ree punten verschil- geuJonnen of verl-oren.
Na de utedstrijd kregen ule nog een mooi vaantje aangeboden
van de Klever Badminton Gemeinschaft, uat nu tussen de
andere vaantjes prijkt bij UJim achter de bar,
Het trlas een erg l-euke uituissel-ing en r.rie hebben een uit-
nodiging gekregen om eind april een keer in Kfeef te komen
spelen hetgeen ue zeker zull-en doen, maar daarover l-ater
meerji!jj

De kompetitie zit erop en ik denk dat ue dit jaar nj-et onte-
vreden hoeven Le zijn. De preci-ese uitslagen en eindstanden
zijn op dit moment nog niet bekend, maar het eerste team is
bovenj-n geëindigdl het tueede jongensteam in de middenmoot.
Het jongste team is dit jaar geen l-aatste geuorden naar óón
na l-aatste, vooruitgang dust ! I
Ik hoop dat iedereen plezier heeft gehad van de kompetitie
en ik iuil- hierbij de ouders bedanken voor het vervoer, uat
al- beter ging a1s vorig jaar, echter nog niet optimaal.

12



AAN D[ OUDIRS
ffi

lk blijf het steeds maar uleer proberen en ik zat er voor-
lopig ook niet mee stoppen om u a.Ls ouder aktief te zien te
krijgen binnen de jeugdafdeling van de sekLie badminton.
Temeer omdat ik er zeLf mee ophoud aan het eind van dit
seizoen.
Het moet toeh mogelijk zijn om hier iemand voor te krijgen.
Hierbij doeL ik op mensen die de kompetitie gaan verzorgen,
uittrlisselinqen regelen, vergaderen en overleg plegen net het
bestuur, of misschien u.re1 vaste teambeqeleider volgend jaar.
Kom op mensen, u.raar zit die organisator met zijn of haar
verborgen tal-enten?
Het zou nu goed uit,komen, omdat ik deze personen dan rog in
kan uerken in dit aflopende seizoen.
De steun van u al_s ouders hebben rrle hard nodig! j
Bel me eens op als u ook maar heel even denkt om iets te
uillen gaan doen. Henk schipper 090 22o1"lg thuis.

080 565724 uerk.

AANNEMERSBEDRIJF

LELIEVELDT B.V.
Molenweg 105 - Nijmegen - Tetefoon OB0-771929 - 561BOO

Wanneer
het gaat om: * Onderhoudswerl«en

* Verbouwingen
Renovatie
Nieuwbouw

*

*
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AFSCHT]D HENK SCHIPPER
ffi
Tsja, nu ook een persoonlijk berichtje van mÍj.
Ik heb namelijk besloten om aan het eind van dit seizoen te
stoppen met het jeugduierk.
Ik heb in de 3 jaar dat ik hierin aktief ben geueest een
ont,zettend leuke en drukke tijd achter de rug.
Het begon, zoals gezegd, 3 jaar geleden met een opdracht
vanuit het bestuur om samen met Felix Hoefnagel een jeugd-
afdeling op poten te zetten. Niet zomaar iets, bij nul
beginnen. Het u:as een drukke ti jd, tr:aarin ook niet alles
altijd even soepel liep en er fouten gemaakt uJerden.
Eehter ook de suksessen uJaren er en de uaardering van het
harde u.lerken. Het uas pionieren en alles u.las nieuu.r, een
grote uitdaging. In spanning uachten hoeveel jongens en
meisjes er zouden komen de eerste keer en ulat er daarna zou
overblijven.
Veel organiseren, zoals uituisseLingen, open dag, klubkam-
pioenschappenr kompetitie en ga zo maar door, je bleef
altijd druk bezig.
Ik denk dat trte na 3 jaar niet ontevreden hoeven zijn uat
de jeugd betreft. Het ledenaantal- blijft konstant en er uordm
uorden af en toe eens r.llat suksesjes geboekt, zoals Heidi v.
llaasakker die vorig jaar nog Nijmeegs Kampioene uerd bij de
jeugd. De jeugd heeft ook zeer zeker een positieve bijdrage
elk jaar op het klubtoernooi.
De reden dat ik er mee stop ligt grotendeels in het feit dat
ik in de toekomst het erg druk krijg met mijn studie, uat
voor mi j toch belangri j ker is. fli j n motivatie is ook u.rat

verdulenen, temeer omdat het nieuue, de spanning er af uas.
Er zijn nat,uurlijk meer dingen die in dit voor mi-j zeer
moeilijke besl-uit, een rol spelen, uelke ik hier echter niet
ulil- noemen. 0f ik er helemaa] mee op kan houden is voor mij
nog een vrsaQo Ik za| altijd daar uaar ik kan behulpzaam
u;illen zi j n in de toekomst. Ik u.tilde eindigen met i-edereen
te bedanken die mij in de loop van de jaren op uelke manier
dan ook behulpzaam is geuleest, met name Felix uJaar ik 3 jaar
lang elke vrijdag en ook daarbuiten nauul mee heb samen
geulerkt. In natuurlijk alle jeugdleden die ons uerk mogelijk
hebben gemaakt, ar-r-emaal heer veel danki t t 

,,lr#ol,[,lor,,?r*Ir1,.[,t,,*p,,,_U.J,,.{,.

Groetjes HenkÍe.
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enftmrklediifi,
Arenao, producent van's we-

relds meest bekende wedstrijd-
zwemkleding, zor1t 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 fuena in staat met
technisch revolutionaire ontwer-
pen en een zorgvuldige materiaal-
keuze te voldoen aan de zware ei-
sen die door topturnsters gesteld
worden.

fuena gym-
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- 0p vr.'i jd.agar,ronrJ I mei , zatecdag 1l m=i en zondag 11 mei,
beide l;ratste dagen uan 10.00 tot 20.00 uur, vj_,rdt h,=t
jr:arlijkse onrJerl-.inge k-lubtoern:oi plaats. HourJt, deze
data vrij in je agenr-la.
In de volgende Haz:ni<amper volgt na,lere inflormtat i.e.

- Verzoek aan de Ínen3en die nr:g kontributiear:hterstand h-=b..
ben, Zosorïo te betalen.
In rrtilart a.s. zul-l-en u:: miaatreqelen rlaan nÍlmrsne

- T=r:zake van aanmEldi:rg--n, afmeldingen,:n i<ontributie-
gesch.i11en,:tc. r.r.rordt v=rzo:ht koni-.,akt op le nemen rret,
onr-lergetekende. wlocht ii< tr-iet in de zaal aantuezíg zLjn,
stel je vÍralen dan aan Tru,Jy peters of Rob []otenb:om.
(oe traÍn3r op baan 7)

- He t meest heugr;I i- j <e melden,:uaardi 3e f eit is dat de
teams 1, 3 en 5 kampioen .zijn ger.r.rr:rd=n.
Van Harte Gef eliciteerd j i 0ol< lrieror;er vr-:-lgen nL-lg be-
richten.

Hans Kersten
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1r randstad uitzendbureau .È>
is verhuisd naar Keizer Karelplein 32, Nii n

RestauranÍ JO's PUB . JO's GOUNTER
Tweede llYalstraat 165 - 651 LT Nijmegen - Tel. 080-233726

Wijzijn dl.two. í6.30-01.30 zaterdag 16.30-03.00
donderdag 15.30'02.30 zondag 16.30-02.30

geopend vrijdag 16.30-02.30

Uw gastheer en
gastvrouw

Jan en Marijke v.d. Boom
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