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Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 22 november 1935
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M. Boogert
Prins Bernhardstraat 41,6521 AD Nijmegen, Tel. 080-227866
S. Kersten, Tolhuiq 13-09, 6537 MR Nijmegen, Te|.442628
A. v.d. Zwaan, Nw. Markt 11,6511 XK Nijmegen, Tet. 225927
R. Kersten, Tolhuis 13-09, 6537 MR Nijmegen, Te|.442628

KORFBAL
Sekretariaat Anja Bunthof

AcaciastraaL 4O 6521 NG Nijmegen te1-.. 225L45
Admlnlstratle: Tolhuis 13-09, Tel. 080-442628
Glronummer: 1628666 t.n.v. penningmeester ,,De Hazenkamp" sektie korfbal

HONKBAL.SOFTBAL
Sekretariaat: AbWijshake

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

sektie honk- en softbal

BADMINTON
Sekretarlaat: Hans Kersten tel: 08897-4710
Glronummer: 1628666 t.n.v. penningmeester ,,De Hazenkamp" sektie badminton

GYMNASTIEK.TURNEN
sekretariaat: PaulZandveld, Eikenlaan g, 6584 BT Molenhoek, Tel. 09g96-3323
Admlnlstratle: Tolhuis 13-09, Tel. 080-442628

Techn. leldlng: Korte Kar 1, Beuningen, Tel. 08892-9227
Glronummer: 1628666t.n.v. penningmeester,,De Hazenkamp"

sektie gymnastiek-turnen



GEEN LESSEN

0p maanda_q @i., donderdaq I en gjj-$.3g-f-me!. zal
les gegeven uorden. (Bevrijdingsdag - Hemelvaart).
Ook op maandag 19 mei komen de lessen te verval-Ien
Pinksteren o

er geen

i. V. fi.

Turnen is een erg leuke sport om t.e beoefenen, vooral utenneer
een nieuul onderdeel 1ukt, een salto voor het eerst alleen
gesprongen uJoÍdt, LJanneer een uedstri jd suksesvol ulordt be-
eindigd, aIs een turndemonstratie helemaal uit de verf komto
Kinderen en leiding zijn dan enthousiast. Dan is het fijn
om lid te zijn van zo fn spott.
Íïaar niet altijd is er sukses. Enige ueken geleden kulam de
9-jarige Marielle Baars heel ernstig te va11en, zij brak
beide armen en via operaties hopen ue dat aLles tueer goed zal
komen.
Met minitrampoline sprÍngen voor scholieren viel een turnster
erg vervelend, gelukkig is zij inmiddels ueer hersteld.
Als-overigens niet met turnen als oorzaak-ook nog een van je
betere turnsters vf ak voor de rr;edstrijdperiode met ernsti-ge
buikklachten geopereerd moet uorden en Karel de Graaf de
turnsport - inklusief Papendal - in een erg kuaad daglicht
stelt, dan stemt dit tot nadenken.
Is turnen uleL zo gezond, is het niet erg gevaarlijk? Als
alle veiligheidsnormen goed uorden gehanteerd, aLs de trainers
en trainsters zich berrlust zijn van de gevaren, dan zijn onge-
lukken schaars. Dat daarbij een turnster tijdens zo rn val ook
a1le pech van de u:ereld kan hebben, is niet uit te stuiten.
Het verdriet van de turnster en haar familie rr;ordt ook ge-
dragen door de trainer en trainsters, die ongelukken als de
meest nare zijde van hun vak EpVareno l.rJij uensen alle zieken
een voorspoedig herstel.
Erg verheugd zijn ue met het feit dat onze leider Ton Teunis-
sen beter is en ueer aan aIle groepen 1es geefto

TU RNHA L

Gestaag vordert de realisatie van de turnhal. De beheerskom-



missie verzet in de avonduren veel trerk, daarnaast ueten ue

ons gesteund door ouders, die ook overdag tijd hebben om de

turnhal verder op te bouueno
Dankzij het veruarmingsbedrijf Dekkers is de venuarming aan-
zienlijk verbeterd.

De sponsorloop nlooptrt op voI1e toeren, rrre hopen voor de grote
vakantie de nieuue toegangsdeur en de valkuil met de inge-
bour.lde trampoline klaar t'e hebben.
In de volgendq Hazenkamper leest u beslist meer over de resul-
taten van de sponsorloopo
Er is telefoon in de turnhals 559597

ÏURNPROIVIOTIETtAIÏ OP T. V.

De eerste aanvragen zijn binnen.0p 30 april zijn ue (uaar-
schijnlijk) te vinden op het Koningsplein, op zondag 25 mei
springen rr-re in Bergharen over levende paarden en op 14 juli
doen ue mee aan de Vlaggenparade.

Van de televisie ontvingen ule een uitnodiging om op 7 juni a.s.
op t,e treden met de paarden van stal Derks uit Hernen. l.J€

treden dan laat in de middag op tijdens de sluitÍng van de
Jeugd Olympische Dagen op Papendal, die rechtstreeks zullen
u:orden uÍtgezonden op de tel-evisie.

IJEDSTRIJDEN A,/C- SELEKTIE

In voorbereiding op de belangrijke uedstrijd van 22 maart, in
Zuidr.rolde ku.iamen onze jonge turnsters vier keer in aktie. Na
een testuledstrijd in eigen huis braehten ue een bezoek aan
[v1oba-Zutpheno EnkeIe ueken later nemen rr.re het in Beekbergen
op Legen tal van Gelderse verenigingen uaarbij drie meisjes
trgoudrr verdienden n.l. Susanne Scheepers, wlarielle Aaars (l)
en E1vira Becks. lïariska Pet,rovi-c ulerd derde en Linda Verschu-
ren, Carla Zandveld, Femke Hermens en [vlarion Puts misten het
erepodium op een haar.
De u:eek erop bracht lvloba-Zutphen een bezoek aan onze turnhal.
Fraai aangeboden bloemen (bl-oemenhal Groentloudt) en origineel
zelf bedachte en gemaakte pri isjes (tttettie Hermens) sloten
een f5-jne uedstrijd af.



oPnulMhre í GYMNASTIEK EN TURNEN

Ja het uordt tiid dat U oprui.mt want rnj kunnen veel gebruiken
v@r onze : ..ROMMELMA 

RKT "

op 26 ApRrr ig86 tUrnhal
lliercp willen Hij te koop aanbieden :

- 2e hands kleding
- speelgoed

- huishoudelifte artÍkelen
- k1eÍne meubeltjes

- boeken, stripboeken

- baby spullen

- etc, etc.

ploegst raat

Steun uw vereniging met wat U niet meer gebruikt het is
dringend nodig in deze dure tili.

U heeft beslist nog spullen ! !.

Denk niet de anderen geven wel, ook LJw bilirage is dringend
nodig

Breng ons llw spullen of laat het op een der onderstaande

adressen weten en wij halen het op.

Mevr. R. Kersten Tolhuis '1309 §inegen tel. 090 _442629

Hr. J. Kwinten tlomberg 3601 !'lychen te1. 08894-il558

Heeft U geen telefoon geen nood lever onderstaande strook
in op de 1es.

U ALLEEil KliIT DCZE AI(TIE LATEtrt SLAcElt.

ondergetekende heeft nog wat oude spullen over vooi de

RO[,'EI,I4ARKT

Naam :

Adres :

Eventueel telefoon l



b.v. Bloemisterij FIRMA AALBERS
ZELFBEDIEN IN GS PLANTEN KAS

SNIJBLOEMEN
ALLE BLOEMWERKEN

HATERTSEWEG N5 _ NIJMEGEN _ TELEFOON OBO - WfrN5

2?l,
V 

seHEKM/AN

ELEKTFItrITEGHNIEK ETV

LI CHT.KRACHTI NSTALLATI ES

INBRAAKALARMSYSTEMEN

BRANDM ELDI NG I NSTALLATI ES

GESLOTEN TV.CIRCUITS

GEBOUW,AUTOMATISER I NG

NOODVERLICHTING

* ONDERHOUD

* 24-UURS STORINGSDIENST

srffi.
NIJMEGEN
GELDERSELAAN 14
080-229664

WAGENINGEN
NAALDWEG 1

08370-15680

Technisch verchromen
Verkoperen

Vernikkelen
Verchromen

Verzilveren

v. Hezewijkstraat 23-25
Nijmegen
Telefoon 080-774455

Niimegen 
I

De Vleespartners 
I

Grootstager 
I

J. J. Verburgh b.v. 
I

Eigenaar van: 
IGroomstÍart, lliimrlo[

lísÍillllurg?rsslgtZl tol.235Sttl
llelend..ls.wrg 241 1d.550263 |
l(oilngim.lrln ll7 1.1.774313 I
uil'ts.ntstr..t86 trl.zz2ggl 

J

(luds tollmrg I íl tal. 553118 '

tolrnwcg 14, iouÍngon trl.08E97'5{16 |



Ook nu scoorden onze turnsters erg goed en ule hopen dat Pieter
Schaafsma en ELLis reichgelt ook in Zuiduolde met hun jonge
turnsters tot goede suksessen zu1len komen.

lJim Zeqers

AANNEMERSBEDRIJF

LELIEVELDT B.V.
Molenweg 105 - Nijmegen - Tetefoon 080-77192A - 561gOO

Wanneer
het gaat om: * Onderhoudswerken

* Verbouwingen
Renovatie
Nieuwbouw

*

*

Planostcmmer

JAN POUWELS

Kavelpad 1

LEUR

bijWijchen
Tel. 08894-12668



Areno:

Arenao, producent van's we-
relds meest bekende wedstrijd-
zwemkleding, zor9t 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.

fuena gym-

ii"ï',"ï':'":ïï OGJ|O3>
ffitreclricl«

EenÍÍeuïYednnensiehffienroifi,



HAZ E N-KAITP

Vorig jaar heette dit noq TURN-KAÍïpEtR-UJ[tKEND.
In een van zi jn rLreinige goede inva1len bedacht lLJj_m Zegers
de naam HAZEN-KAtïP. Een voortreffelijk ideej

Di t jaar r.r:ordt het HAZENKAÍv1p gehouden van vri jdag 20 juni
L/n zondag 22 juni. Net aIs vorig jaar gaan ure uleer naar
Papendal: Slapen in tenten, turnen in de TurnhaL en spe-
len in de bosrijke omgeving. Eten en gezellig samenzijn
in de Slenk. 0m nog maar te zrr.rijgen van de opblaashal en
het zulembad. Net al-s vorig jaar voor de ouderen ook nu
LJeer een grandioze dropping en voor de kl_eineren een
sp eurtocht.
Er is een groep ouders gevormd die het hele eet- en drink-
gebeuren op zich heef t genomen, zodat ook dit r.rleer prima
verzorgd zal zijn. Afs de ueersomstandigheden het, toela-
ten eten ue buiten en er is sravonds groot kampvuur.
Vorig jaar uas het ueekend in april en sneeuulde en vroor
het. LJeet je nog? Nu gaan ue eind juni en is er dus al_Le
kans op een prachti-g rL.reekend.
fr uordt nog gerekend, maar de kosten zul_l_en ongeveer
Í 50r-- per deelnemer bedragen.
Je kunt je nu a1 opgeven voor het HAZENKAflP bij een van
onderstaande personen3

Tanja van der Schoor
Nicole biinkenius
Rob Notenboom
Ton Teunissen
Rob van Ligten

In de achterliggende periode
geueest uaarbij de Hazenkamp

080
080
080
08897-
08s

783382
447953
441786

s31 3
254760

Het aantal- deelnemers kan maximaal_ 6O zíjn, zorg dus
dat je er snel bij bent. Na je aanmelding ontvang je
nader bericht.

PR]tTA IJTDSÏRIJDRTSULTATEN VOOR DE B

is er een
zich uleer

reeks u.tedstrijden
goed presenteerde.



Jeugdrekeningen
Piek-Íijn Spaarrekening
- openen vanaÍ 0 tot 11 jaar;
- doorspaarmogel ijkheid

tot 18 jaar;
- maximum tegoed Í 25.000,-;
- geen opzegtermijn;
- spaarbankboekje of rekening-

afschriften;

Piek-Íijn Rekening
- openen vanaf 11 tot 16 jaar;
- doorspaarmogelij kheid

tot 18 jaar;
- maximum

tegoed
Í 25.000,-;

- geen opzeg-
termijn;

- betalen en
sparen tegelijk;

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

- fraaie bankmap
met duidelijke handleiding erbij
gratis;

- gaat over in echte bankgiro-
rekening;

- 4 keer per jaar je eigen Piek-Íijn
Magazine;

Zilvervloot
- openen vanaf 15 tot 21 jaar;
- doorspaarmogelijkheid tot g jaar

na opentng;
- maximum inleg Í 480,- per jaar;

minimum inleg Í 30,- per jaar;
- na minimaal6 spaarjaren een

belasti ngvrije overheidspremie
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 kluisloketten,
onze medewerkers ziin oraao
bereid om u de nodigö iítorríatie
te verstrekken. OverÏet onOài- 

-

werp je-ugdsparen hebben wij
natuurlijk ook een aparte folder.

gelders-utrechtse o

-
E
I,

spaarbank



25 januari, voorronde provineiaal kampioenschap A te
Beek berqen.

turnsters L/n '16 jaar: Simone van Ligten een tu:eede
plaats.

turnsters 16 jaar e.o: Tanja van det Schoor, eerste
plaats met 34.25 p.

'1 maart. provinciaaf kampÍoenschap B te Heteren.

turnsters 14-- 16 jaar: Patricia Liskamp een prima
vierde plaats met 30.40 p.

8 maart. provineiaal kampioenschap B te Doetinchem

turnsters Lfn 10 jaar: ILse v.d. lJielen op het, ere-
podium met 28r90 p. op de der-
de plaats.

a

turnsters 16 jaar Eooo! Tanja van der Schoor met
34.05 p. voor de vi-jfde keer
provinciaal kampioene.

0p 1 9 april uorden te 0ud-Leusden de halve finales
om het Nationaal Kampioenschap lLJedstrijdsport A gehouden.
De volgende turnsters hebben zich geplaatst:

- Tanja van der Schoor
- Hilda van Beusicirem
- Ifona Peters
Als reserves gaan mee:

- Bianca Gommers

- Simone van Ligten.

10
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NÏEUIJS UAN DT A-C-SELEKTIE.

Zaterdag 22 naarL j.1. uas voor alle meisjes van de A-en C-
serektie een spannende dag r.r:ant ze zouden de eerste rrredstrijd
van het nieuule seizoen turnen. D.fiov. deze u.ledstrijd moest,enzij zich praatsen voor de komende Grand-prix uedstrijden en
deze laatsten gelden uleer al-s selektie voor de Nederrandse
Kampioenschappen in mei.
Nu moest dus goed geturnd ulorden a1s basis voor de rest van
het' seizoen.-UJel, er is heel goed geturnd met als resultaat,
dat iedere Hazenkampturnster doorgeplaatst is. fen goed begi-n...
Hier volgen de uitslagen:

Klasse lV A
II ]II A
II TIÏ A
I' ÏIT A
II TI A
il ï1 B
r? ïï B
llTn LD
tt ïB

Junioren
lt

Senioren
il

[v]ariska Petrovic
Elvira Becks
Femke Hermens
Cindy Krrlinten
Hester lLJalg
[ïelanie v. Heumen
[ïari-on Puts
Linda Uerschuren
CarLa Zandveld
Susan Scheepers
lïonique Thoonen
Deny Verstegen
Rian Koedam

l!r af'#'1, 
ry

't:

7e
1e
5e
7e
2e
4e
7e
4e
5e
3e
5e
2e
'1a

plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaats
plaat,s
plaats
plaats

[vlet deze uitslag is Elvi.ra kampioen van Distrikt Oost.
Bovendien mogen Elvira, Hester, lvlelanie, Susan en Deny
zich kampioen van de provincie Gelderland noemenl

12

f C"ti"r" urrl kopij voor de Hazenkamper van mei in te
* leveren uoor 21 april bij:
* An van der Zwaan, Nieuule Markt 11, Nijmegen. *
**l&*
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coACH Ie TEAIvI

Juist nog voor de eerste oefenuedstrijden heeft zich een
coach voor het eerste team aangediendo Bij het schrijven
van dit bericht, heeft hij a1 tuee avonden bij de training-
en meegedaan en in Eindhoven zal hij het team voor tt eerst
bezig zien j-n de eerste oefenr.r;edstrijd. Zijn naam is:

BILL VEGA

Bill is voor enige jaren gestationeerd op de vliegbasis
Volkel bij de Security Police.
Tijdens de zomerstop zal hij 23 jaar uordeno Verder ueten
ue dat hij uit Tucson, Arizona komt. En rlrat ue ook ueten,
is dat hij een goed honkballer is. AIs hij nu ook nog het
eerste team van de Hazenkamp naar een kampioenschap of in
ieder geval. naar een promotie kan brengen, dan heeft de
krub hiermee u,eer een belangrijk feit aan zijn geschiedenis
toegevoegd en zijn een aantal mensen de steen, die aan hun
nek hÍng, kuri jt.

DE VOORJAARSLEDENVERGADERINg

0p deze bijeenkomst hebben ue afseheid genomen van lylarcel
Limburg aLs bestuurslid en uedstrijdsekretaris. lvlarceL heeft
tr;at vroegtijdig af moeten haken door de vele andere verprich-
tingen die hij heeft. Janrmer, ue hadden hem ergraag bij gehou-
den, zeker door 2ijn verfrissende ideeiin. Gerukkig blijft hij
honkballen en zal als coach van het derde optredeno lïarcel
bedanktJ

Na de eerste trrree punten van de agenda nam de kersverse en
enthousiaste uoorzitter Ton Vrijaldenhoven de hamer over
van onze vice-voorzÍtter Han Casteleijn.
lLJe uensen Ton veel sukses en ure hopen dat zijn komst voor
veel andere mensen die tot nu toe langs de rijn stonden een
stimulans mag zijn om er bij te komeno
lJant dat laatste is iets dat ron hoog in zijn vaandel heeft
staan, om nog meer mensen bij het gebeuren te betrekkeno

13



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

EXTRA VOORDEEL
Sportartikelen en kledin g voor Hazen kam pleden

EXTRA VOORDELIG op vertoon van fidmaatschapskaart

Van Welderenstraat 23
6511 MB Nijmegen
Telefoon 080-231993

a Er\ I tÍA lítYrLrlllrEEl
V\f Sportartikelen en kleding voor Hazenka

§ EXTRA VOORDELIG opvertr 
vnnlilmntflpont

GEBR.ZEGERS
Groente en trult van elgen bdrijÍ
25 kg. kleibintjes Í 4.95
1 5 kg. golden

deLicious -1 0.--
NOG VOLOP GOUDREINEÏTTN

Oude Dukenburgseweg 28, Nijmegen. Tel. 080-445555

en

Speciaalzaak

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

Oude Kampen
Balmoral
Corps Dlplomatiquo en
Diverse importsigaren

Wolfskuilseweg 1 55 tel. 771123
Hatertseweg624 tel.552123 Nijmegen

S N TI D E R S '

GRATMO]IUMTtTM

teleÍoon 224tgg
postweg 63

t/o Rustoord

Bijsterhuizenstraat 1 5, Nijmegen, Tel. 08897-1832

14

er.#ffi,
Telefoon 080 - 283231



vooral de jongeren, maar ook de ouderen zoals ouders en vrien-
den en misschj.en nog ouderen, die eigenlijk hun sporen aI
verdiend hebben maar misschien ueer in uillen haken a1s ze
anderen enthousiast bezig zíen,

Een andere motor in de vereniging moet jammer genoeg op een
lager toerentaL overschakelen. Peter Frederiks heeft een baan
aanvaard a1s algemeen direkteur van de sociale akademie in
Driebergen. Hierdoor zijn er een aantar taken die hij had aIs
technisetn koördinator, die hij niet meer kan doen.
Itlel blijf t hi j de junioren meis jes nog coachen en blijf t ars
adviseur beschikbaar. En met het laatste zijn ue erg b1ij,
uant hierin is hij de afgelopen periode een berangrijke onder-
steuning voor lpt bestuur geureestl
VeeL sukses in je nieurrre baan, peterl

Ab U.li ishake

-*#

1s

Voor bloemen en planten

Groenwoudt
,, Bloemenafdeling"

Zwanenveld Nijmegen en

,, Bloemenhuisje"

Groenwoudt
Zuiderdreef - Wijchen



REAKTII'IPERSOONLlJK BTRTCHTJIII HENK SCHIPPER.

Hai Henkie,
Na jouur I'persoonlijk bericht je?r ook een stuk je van mi j.
Jij blijft ons ook altijd verrassen zegt
Dan ueer met je goede zin, dan ueer met je itte gekke rr bui
nadat je verloï=n hebt (meestal lag het dan aan de vroege
ti jd van het spelen u.rant daar had je (alti jd ) moeite mee ).
[vlaar nu kom je met de grootste verrassing; je stopt ermee
met ons iedere ureek op ons duvel- te geven.
Jammer, ulant ik heb het altijd erg leuk gevonden uJanneer
je bij het, spelen aanu.rezig uras.
Vooral uJanneer ik rr;eer een keer of tuee achter ef kaar niet
bij de training aanuezig kon zijn, kuam jij af met de smoes
aanzetten van een of ander feest, teruijl ik hem nog be-
denken moest.
[r]e zul-l-en vooral jourrr gezellige en sportieve aanpak missen
en de vele sterke verhalen van vroegere uedstrijden.
Hee zeg, sterkte met aLles en hopelijk zien ue je nog vaakt

groetjes van jerrpupilrr Silvester.

-tr. randstad uitzendbureau --à>
is verhuisd naar Keizer Karelplein 32, Nii

RestauranÍ JO's PUB . JO's GOUNTER
Tweede ïYalstraat 165 - 651 LT Nljmegen - Tet. 080-233726

Wijzijn dl./wo. 16.30-0í.30 zaterdag 16.30-03.00
donderdag 15.30-02.30 zondag 16.30-02.30

geopend vrlldag 16.30-02.30

Uw gastheer en
gastvrouw

Jan en Marijke v.d. Boom
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