




.303 iaargong, nummer o {verschiint 1í x per iaar)

Opgericht 2 Íebruari 1928 te Nijmegen
Goedgekeurd bii Koninklijk Besluit van 22 november 1935

Aangesloten bii 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 Niimegen, Tel. 080-227866

S. Kersten, Tolhuis 13-09, 6537 MR Niimegen, Íel.442628
A. v.d. Zwaan, Nw- Markt 11,6511 XK Nijmegen, Tel. 225927

R. Kersten, Tolhuis 13-09, 6537 MR Nijmegen, Tel.442628

KORFBAL
Sekretariaat: A. Bunthof, Acaciastraat 40, 6521 NG Nijmcgen

TeI: 080-225145
Admlnistratle: Tolhuis 13-09, Tel. 080-442628

Gironummer: 1628666 t.n.v. penningmeester ,,De Hazenkamp" Sektie korÍbal

HONKBAL-SOFTBAL
Sekretariaat AbWilshake

Weezenhof 31-06, 6536 EW Nijmegen, Tel' 441067

Glronummer: 2005900t.n.v. penningmeester,,De Hazenkamp"
sektie honk- en softbal

BADM!NTON Tel: 08t197-7 4'(10
Sekretarlaat: J.lvl . Kersten, Lavendelstr. 19, 6641 BILJ Beuningen
Gironummer: 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. teldlng: Korte Kar 1, Beuningen, Tel. 08897-3227

Glronummer: 1628666t.n.v. penningmeester,,De Hazenkamp"
sektie gYmnastiek-turnen



ALGETTENE LEDENVERGADERING D]NSDAG 1O JUNI 1986

AANVANG 20.OO UUR

De vergadering rrrordt gehouden in het kLubhuisr tLJinkel-
steegseueg 208.

A GENDA

1. 0pening
2. Post en mededeli.ngen
3. Verslag van de ledenvergadering van 11 november 1985
4. Huldiging jubilerende leden
5 E I IFAFC}En

-1 Begroting hoofdbestuur 1 986-1997
-2 Uaststellen begrotingen van de sekties en klubhuis
-3 Kaskontrole verslagen 1985 (honkbal en klubhuis) en

1984-1985 (overige sekties)
-4 Vas';stellen kaskontrole kommissies
-5 Beleid toà.v. het finaneiËIe beheer

6. Bestuursmutaties
7. Klubhuis Lindenholt, de Meeuu:se Acker

-1 De bouut is van start of kan spoedig van start
-2 Beheer, exploitati.e

8. Turnhal Ploegstraat, stand van zaken
9o Sekties

10. lJat verder ter tafel komt
1 1 r Rondvraag
12. Sluiting

Ad 5-5 lïomentee] rrlordt in de diverse besturen een plan be-
sproken om het financieel beheer in de vereniging
drastisch te urijzigen (verbeteren), Achtergrond 9e-
dachte is meer centralisatie, betere kontroleerbaar-
heid, betere scheiding van funkti.es, meer inkomsten
aan rente door minder cashflorrl binnen de vereniging.

Ad 6 [Iarco Boogert, sekretaris, verlaat Nijmegen en daar-
door ook de Hazenkamp. Zijn funktie uordt overgenomen
door ondergetekende. Hierdoor ontstaat een vakature



van penningmeester uJaarvoor met de meeste spoed
iemand uordt gezocht. 0ok staan nog vakatures open
voor tuleede sekretaris en tueede penningmeester.
Kandidaten voor deze funkties uorden vriendelijk
verzocht zich voor of desnoods op de vergadering in
verbinding te stellen met mij of Jan SchöIs. Het be-
stuur zelf heeft voor deze funkties geen kandi-daten.

Si.mon Kersten

^?à,
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SEHEKMaT

ELEKTFICITECHNIEK ETV

* LICHT-KRACHTINSTALLATIES

* INBRAAKALARMSYSTEMEN

* BRANDMELDINGINSTALLATIES

* GESLOTEN TV-CIRCUITS

* GEBOUW-AUTOMATISERING

* NOODVERLICHTING

* ONDERHOUD
* 24-UURS STORINGSDIENST

grffifr***

NIJMEGEN
GELDERSELAAN 14

080-229664

WAGENINGEN
NAALDWEG 1

08370-1 5680
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Jeugdrekeningen
Piek-Íijn Spaarrekening
- openen vanaf 0 tot 11 jaar;

- doorspaarmogel ij kheid
tot 18 jaar;

- maximum tegoed Í 25.000,-;
- geen opzegtermifn;
- spaarbankboekje of rekening-

afschriften;

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

- doorspaarmogel ij kheid

met duidelijke handleiding erbij
gratis;

- gaat over in echte bankgiro-
rekening;

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

Zilvervloot
- openen vanaf 15 tot 21 jaar;

- doorspaarmogelijkheid tot 9 jaar
na opentng;

- maximum inleg f 480,- per jaar;
minimum inleg f 30,- per jaar;

- na minimaal6 spaarjaren een
belastingvrije 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 oÍ kl uisloketten,
onze medewerKers zijn graag
bereid om u de nodige informatie
te verstrekken. Over het onder-
werp jeugdsparen hebben wij
natuurlijk ook een aparte Íolder.

tot 18 jaar;

- maxrmum
tegoed
f 25.000,-:

- geen opzeg-
termijn;

- betalen en
sparen tegelijk;

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

- fraaie bankmap

gelders-utrechtse
aE

I,

spaarbank



DE LAATSTE LOODJTS

----Bijhet,verschijnenvandezeHazenkamperisttierralueerge-
rleóst. fn met dat itierr bedoel ik dan de algemene ledenverga-

dering van onze sektie. In de beginjaren vaak rumoerigt et
stond veel op het spel, alles moóst nog een beetje "uitgeliindrt
tuorden. En met 70 mensen kan het er dan verhit aan toe paanr

Delaatstejarenlijktafleszicht.uatgestabiliseerdtehebben.
De lijnen liggen rrlai v'ster' eP is soms aI sprake van traditie'
vaak leeft het nu rustige verqaderingen. lvlaar om nu te zeggBn

dat alles goed loopt, nee. Eén van de grootste problemen is
dat het vele rrlerk dat gedaan. moet tr;orden om die korfbalklub
draaiendetehouden,o,"=terr:einigmensenverdeeldkanutolden.
In de eerste plaats hebben ue niet zo uee! leden (1 75' uel

ó"="ifió-hoor') zodat het vaak op dezelfden neerkomt' Een pro-

bleem is dat er relatief veel mensen bij ons spelen die nau-

uelijksaanNijmegengebondenzijn.Zestuderenhierofhebben
hier tijdelijk ,"ik. óat betekent dat het verloop relatief
oroot is. Het is dan ook regelmatig voorgekomen' dat nieuue

ï;;;;;i;;; één or tuee jaar een beetje eeuend uaren' uit-
eindelijk de stap durfden te nemen om in een kommissie te
gaan zitten en binnen een half jaar helaas moesten bedanken

ómdat ef, een baan ver buiten Nijmegen te krijgen ujas. De ver-
eniging komt dit natuurlijk niet ten goede' De mensen die aI
veel doen uorden uJeer overbelast' Behoefte aan een uat grotere

stabiele kern u.laar de vereniging op kan bouuen is er dus dui-
delijk. Ik denk dat na de laatste algemene ledenvergadering
nog diverse flunkties vakant zijn' Dus Hazenkampers die zich
grío"p"n voelen om er nog u'rat bij te doen, er is nog plaats

!"no"g. fn verstand van korfbal is niet echL nodiq'
ín de-praktiik bichten ure ons voolnamelijk op de uijk Linden-

Àoft, aaar hóuuen ue per slot van rekening ons nieuue veld

iigeÉn. Stilletjes hoop ik'dat er zich daar binnenkort zorn

korfbalgek friel gezin vestigt, dat nog minstens 15 iaar in
Lindenholtblijftt.rJot-lBl.l.Datgeefttenminsteuratstabiliteit.
f,e kent het rrlel: wla in het bestuur, Pa coach'-dochter traint
de pupillen en zoonlief zit in de T'C', en allen spelen ook

nogkorfbal.Frieshoeftdatgezintrouuensniettezijn'



Nijmeegs kan ook heel goed. In ieder geval is uitbreiding
noodzakelijk. Vooral ook om het financieel uat ruimer te heb-
ben. vaste kosten, als veldhuur, kleedkamerhuur, zaalhuur,
materiaal en de trainers moeten nu door een relatief kleine
groep opgebracht rrjorden. Dat zal gezien de itbeloofderr verho-
gingen van de diverse huren in de loekomst zeker niet meer

mogelijk zijno Aktiviteiten om meer l-eden te krijgen staan
gepland. AIIeen met nj-euue enthousiastelinqen en vooral veel
jeugd zaL de korfbal- overeind kunnen blijven.
Het voordeel van die kl-eine klub is ue1 dat iedereen elkaar
goed kent. En met elkaar maken u,e er vaak ook iets gezelligs
vàr-lo Zo is er zaterdag 7 iuni ueer de onvermijdelijke Play-
back shottl , dit vooral uJegens doorslaand sukses de Voorafgaan-
de jaren.
Intussen loopt de kompetitie op zijn eind. velen l-iiken u.|at

korfbalmoe na uleer een intensj-ef seizoeor Je speelt tenslotte
in het voor- en najaar buiten en in de r.linter in de zaaL.
verder zijn veel leden aktief in diverse kommissj-es uat ook

op een extra belasting neerkomt. De faatste rLjedstrijden u:or-
den gespeeldo De jeugd zal bovenin eindigen, het tueede kan
niet meer degraderen, het eerste houdt het spannend en strijdt
nog tegen degradatie. De kansen zijn sLerk verbeterd nadat
zondag 25 mei de Issel, een mededegradati-ekandidaat is versla-
qen. Zodoende staan ure nu 6ón punt voox op deze ploeg en gelijk
met velp dat al uitgespeeld is, De Issel en de Hazenkamp moeten
ieder noq een rrredstrijd. Al met aL zijn het de laatste lood jes
en ook deze keer ueer extra zlJaar.

ILjim de f,aqer

istauranÍ JO's PUB ' JO's GOUNTER
Tweede Walstraat 165 - 651 LT Niimegen - Tel. 080-233726

wiiziin di./wo. 16.30-01.30 zaterdas 1q.!9-91.99
donderdag 15.30'02.30 zondag 16.30-02.30

Uw gastheer en
gastvr0uw

Jan en Marijke v.d. Boom



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

EXTRA VOORDEEL
Sportartikelen en kleding voor Hazenkampleden

EXTRA VOORDELIG op vertoon van lidmaatschapskaart

Van Welderenstraat 23
6511 MB Nijmegen
Telefoon 080-231993

o E^r\IlaA YlJtl,rtt EEr
V\f Sportartikelen en kleding voor Hazenka

P,nffi;ffi;
GEBR.ZEGERS

Groente en lruit van eigen b*lriiÍ

Oude Dukenburgseweg 28, Nijmegen. Tel. 080-445555

en

Biisterhuizenstraat 1 5, Nijmegen, Tel. 08897-1 832

25 kq. kleibintjes Í 4.95
1 5 kg. golden

delicious -1 0.--
NOG VOLOP GOUDREINETTEN

S N TI D E R S )

GRATMOilUMTMHT

teleíoon 224T99
postweg 63

t/o Rustoord

Speciaalzaak

J. R. van Offoren
Verkoop van o.a.

Oude Kampen
Balmoral
Corps Diplomatique en
Diverte importsigoren

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

il.#ffi,
Telefoon 080 - 283231



AlLereerst zulIen u:ij U

zoals ze oP dat momentt

HONKBAL

Senioren 1 gedeelde
Senioren I1
Senioren III
Junioren I
Junioren II
Adspiranten I
Adspiranten II
Pupillen

SOTTBAL

Senioren I
Senioren II
Junioren I
Junioren I1

de hoogte brengen
mei, zijn van aI

van de standen,
onze teams.

op
11

1e plaats van de
1g It ll il

3g tr ll ll

2e ll ll ll

4e lr ll ll

3g tl lr ll
o- ll ll lllu
3g ll ll ll

1 0 teams
4'l
5tt
grl
4tl
Brr
grt
6tl

1e plaats van de 7 teams
lellltrl 3ll
2erttlrtElt
1e ll ll ll 5 ll

Zoals u kunt zien, staan ex op diL moment verschillende van

onze team" "r 
go"à voor. AIs ue zo doorgaan, kunnen ule aan '

het einde van het seizoen volop feestvieren'

VeelvanonzeledenzijnergaktiefomdetotaleorganÍsatie
van de sektie goed te laten verlopen' Zo gaan een paar mensan

proberen om nog meer publiciteit te geven aan onze favoriete
sport, een goed initiatief.

Een levensgroot probleem zul1en u:e de kÓmende jaren nog ue1

hebben en dat is rrRUIlvlTE GEBREKTT

Doordat et 12 teaffiamp en 4 teams van NISC op

ons veld moeten trainen en spelenr i's het lang niet altijd
mogelijk optimaal te trainen. Uaak zijn er avonduedstrijden
g"[runà, uaaDdoor het dan voor de andere teams niet moqelijk
is om te trainen, tr:at natuurlijk een kualijke zaak is'
Nog steeds krijgËn ue aanmeldingen van nieuue ledan' deze tak

van sport zit duidelijk in de lift'



l.rJij hopen van harte, dat de Gemeente Nijmegen, dan ook zo
spoedig mogelijk zal besluiten om een 2e akkommodatie aan
te leggen. lJaar het t.z.l, zaL komen is ue1 bekend nI. in
de Lindenholt.

TJERELgíArvrPIITENSCHÉPpEN H0NKBAL IN NEpERLA$ID

Deze ulorden gehouden van 19 iuli tot 3 augustusr in de
volgende plaaLsen: HAARLEfl.- EINDHOVEN - R0TT[RDAM -

UTRECHT.
Hieronder volgen u:at qegevens:
Passe-partouts voor Haarlem en Algemeen Í1:9r- (vo1u.)

- !3t- 1jeugd)
trJedstrijdkaarten Í1Or- (vohl. )

- 5r- (5eusO L/n 14 jaar)

Enige voorverkoop adressen:
HAARLEI: Sporthuis NÏHtK Rijksstraatueg 869 2O22 DC Haarlem
UïRECHT: Sport Campinq Shop Voorstraat 39 3512 AJ Utrecht
ROTTERDAI: V.V.V. Stadhuisplein 19 3012 AR Rotterdam
EINDH0VEN: L.C. v. Gulik St. Leonardusstraat '103

5614 EG Eindhoven

Het volledige programma vindt u op het prikbord in het klub-
huis.

THUISTJEpSTRTJDEN VAN oNS 1E TE4wI

Zondag 8-6 De Hazenkamp - Jeka aanvang 15.00 uur
n 29-6 rr rt - SAT Tigers rt tr rr

tt I [-s rr tr - Knuppelaars rr rr rr

n 24-8 rt rr - Quick rr rr rr

Trudie van HaL
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RTKREA NTE NNÏ EUiJS

Ons jaarlijks terugkerend klubtoernooi uerd dit seizoen op
9r 10 en 11 mei gehouden. Het rekord aantal deelnemers van
vorig jaar (110) kon niet geëvenaard uorden, maar dit bete-
kende geenszins dat het toernooi daarom minder gezellig uas.
Dit keer uJas, voox urat betreft het enkelspel, een scheiding
gemaakt tussen kompetitiespelers en rekreanten en terechtt
Door de instelling van een aparte rekreantenklasse uas de
deelname van rekreant,en groter en konden zij hun krachten me-
ten met mede-rekreanten, hetgeen de spanning aanmerkelijk ver-
hoogde. Ook dit toernooi beantuloordde aan haar doel: het ver-
sterken van de onderlinge band tussen de leden.

RtKREANTENpROGRATvInÀ K0w]END SE I Z0tN

Alvorens vooruit te kijken, even een terugblik op het afgelo-
pen seizoen. In het seizoen dat aI ueer achter ons 1igt, heb-
ben door all-e11ei omstandigheden uleinig uiturisselingen met
andete verenigingen plaatsgevonden. Sfechts in nov. r85 namen
rr.te deel aan een rekreantentoernooi in Cuijk en in april en mei
LJaren in Duitsland uituisselingen met de Betriebsverein Bed-
burg-Hau. Helaas vond het, traditionele uitstapje naar Herzberg
geen doorQaDQo
Het programma voor het komend seizoen ziet er aIs volgt uit:
- septr : Ui'buisselirrg nrr:t, VflL HerzberE in Herzberg;
- 25f 25 ckt. : Or'rCerlin3 Rekreanter.toernroi ir-r Hengstdal;
- 22 nave ! Bedburg-Hau in ,lengstdal op bezoek;
- 22 feb.tB'? : iritr.r.risseling rilet andere badnrj-ntonvereniging,

misscirien B.V.C. (cu:.3t<);
-;rrt/apro ! Herzberg in ljijmegen op bezoek;
- apr.fnei : Klubto.rrnocli.
Dit is da; een kort overzic'rtl ( onder het nodige voorbehoud)
van aktiviteiten, die crrtu.rikkeld uorden voor rekreanLen.
Evenals bij de konpetitiespelers, heeft ook de rekreanten-
groep een tekort aan enthousiaste danes. Dames, doe ool< een
keer meej Het afgelopen klubtoernooi heeft immers geleerd, dat
ook de dames- rekreanten hun rrvrouutjeil staan. Tot slot zij

11



opgeiTlerktl dat Í.n tegenstelling tot de kompetitiespelere bij
de rekreant nj-et de prestatie voorop staat, maar iret ontspan-
nen badmintonnen in een prettige sfeex.
Zonnige vakantÍe toegeuenst en tot ziens in goede konditie in
Hengstdal.

Tqn_vj,LHo,9!.!.

JE-UGD

Nogmaals aan de ouders van onze jeugdleden.
Gefieven het feit dat ik er volgend jaar mee stop en daardoor
een plaats vrij komt voor een jeugdkompetitieleider(ster).
Sinds onze uiervinqskampagne via de Hazenkamper is er nog steeds
geen reaktie geueest om de jeugdkompetitie te leideno
Íoch moeten er volgend jaar uleer 3 teams in de kornpetitie
meedlaaj.e[. De u:erkzaamheden zijn een uiterst simpele admini-
stratie bijhouden en evte enkele telefonische kontakten onder-
houden. Het is nu juiet gunstig om hiermee te beginnen omdat

men dan nog betrokken is bij de voorbereidende uerkzaamheden"

ïk doe als ex-jeugdbegeleider nog eenmaal een beroeP op u om

de jeugdkompetitÍ.e niet in het honderd te laten Iopen.
Hierop aansluitend nog even de resultaten van het vorige
jeugdkompetitie seizoeno
Teaml(derdeklasse)

Gedeelde 2e filaats samen met Deto 12 uedstr. 17 punten.
Team 2 ( jongensklasse)

Derde plaats, 10 uedstr. '10 Punten
Team 3 ( adspiranten)

E6n na laatste, 12 uedstrijden 4 punten.
Zoals ik vorige keer aI geschreven had, een verbetering is
uaat te nemen.

Henk SchÍpper

12



AANNEMERSBEDRIJF

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

Wanneer
het gaat om: * Onderhoudswerken

* Verbouwingen
* Renovatie
* Nieuwbouw

v. Hezewijkstraat 23-25
Nijmegen
TeleÍoon O8O-774455



Van de redaktie
De redaktieleden An, tYlarjo en Harjet l:ensen iedereen een
zonnige en prettige vakantie toe.
Gaarne de kopij voor de Hazenkampex van augustus inleveren
op zondag 17 augustus op het rr:elbekende adres:
An van der Zuaan
Nieuue wlarkt 11

Nijmegen

b.v. Bloemisterij FIRMA AALBERS
ZELFBEDIEN IN GS PLANTEN KAS
SNIJBLOEMEN
ALLE BLOEMWERKEN

HATERTSEWEG N5 - NIJMEGEN _ TELEFOON O$ _ ÍtrlfpI4ï

Voor bloemen en planten

Groenwoudt
,, Bloemenafdeling"

Zwanenveld Nijmegen eir

,, Bloemenhuisje"

Groenwoudt
Zuiderdreef - Wijchen

14



1 2 3 4 5 6 7 I l 10 11 12

l3 't4 15 16

17 18 19 20 21

22 23 24

25 26 27 l8 29 30 31

t2 33 l4 35 ,t, t7

38 39 40 1 t2 l3 44 t5

46 tt {E 49 50 51

)2 53 54 55

i6 57 r8 59 60 61 i2

t3 i4 55 56 i7

68 69

NDRDPLKZTTN
fn deze uttdrrlHnt ont-
brehen de Lllnkers

...TE
TE...
...s
Per rutte ontbrceht h
elk woord dcccllile let-
tercomblaafle. Dc drle
ontbrehende emblnatles
Yofmen tamenecnnleuw
woord.lVelÈ? dernemingsraad (aflr.).

IIORIZOÀIIIAAL: 1. Kapittelheer; 7. vnrchtie; 13. beken-
de havenstad; 14. Engelse ontkenning; 15. onderofficier;
16. aanw§zend vnw.; 17. persoonlljk vnw.; 19. afgods-
beeld; 20. kleurling; 21. Íamilielid; 22. landtongi 24. mode-
gek; 25. onaangenaam koud; 2?. medelijden; 31. Zuid-
Frankriik; 32. periode; &L bergplaats; 35. grote bijl; 37.
Engelse rivier;38. gek (Bargoens); {0. haaruitval;42. ach-
t€r; 14. gekheid; 116. gele verstof; 4?. soort glas; 49. soort
paard;52. vreemde munt; 55. proÍeet;58. krypton (chern"
symb.); 5?. vreemde munt; 50. kunstenaar; -62. paarde-
kracht; 63. uitdrukking van verbazing; 0{. lidwoord; 65.
nieuwe regel (afk.) 66. God;68. waardèpapieren; @. her-
berg.
VEBTICAAL: 1. Cirkel; 2. nummer; 3. gedoofd; 4. vnrcht;
5. meisjesnaam; 6. m{jnwerker; 7. langbor; 8. strafwerk-
tuig; 9. ook; 10. Eng. aanspreektitel; ll. bruto; 12. deel v.e.tuig; 9. ook; 10. Eng. aanspreektitel; ll. bruto; 12. deel v.e.
kruisweg; 18. bi§artstok; 21. lame; à3. dromen; 24.
Ë"ïwiËïhíí 26. ;önë;Ë; ti: biït';lËà$iis ; 2ó:'die:
rengeluid; 80. santé; ilÍ}. de oudere; 88. sèlenium (chem.
symb.) ; 38. bedehuis: 39. emmer: 41. titel: 43. oplettend: 45.§ymbJ ; 38. bedehuis; 39. emmer; 41. titel; 43. oplettend; 45.
loco-burgemeester (afk.); 48. ontvangen; 50. ivoor; 51.
baardje;53. foetie; Sl. ook; 5?. herkauwer; 58. lofzang;60.
brandgang; 61. herkauwer; 63. nanofarad (afk.); 6*I. on-

4EIJ



DE TAAL DER TALEN

Het meervoud van slot is sloten,
lvlaar toch is het meervoud van pot geen poten.
fvenzo zegt men altijd één vat en tuee vaten,
llaar zal men zeggen: één katr ttliee katen?
lL.lie gisteren ging vliegen, zegt heden: ik vloog,
Dus zegt u misschien ook van u.rieqen: ik t'ioog?

Nee mis, uant ik uoog is afkomstig van uegen,

ÍIaar.... is nu ik voog een vervoeging van vegen?
En van het uoord zoeken vervoegt' men ik zocht,
En hoort bij vloeken dus misschien ook: ik vlocht?
Aluleer mis, uant dat is afkomstig van vl-eehten.
wlaar ik hocht is geen juiste vervoeging van hechten.
Bij roepen hoort: riepr maar bij snoepen geen sniep.
Bij lopen hoort 1iep, maar bij kopen geen kiep.
Evenmin hoort er bij slopen: ik s1iep,
rrlant dat is afkomstig van rt schone u.loord slapen.
Íïaar zet nu uieer niet: ik riep bij het r.uoord rapent
rrlant dat komt van roepen en u ziet terstond,
zo draaj.en ue vrolijk in rt cirkeLtje rond.
Van raden komt ried, maar van baden geen bied,
Dit komt van bieden (it< hoop dat u het nog ziet)
Ook komt hiervan bood, maar van rr.rieden geen uood.
U ziet de verr,.rarring is akelig groot.
Nog talloos veel voorbeelden kan ik u qevent
LJant gaf hoort bij geven, maar laf niet bij 1even.
Íïen spreekt van: rL.rij drinken, uij hebben gedronken,
maar niet van: uij hinken, rrrij hebben gehonken.
I t is: ik ueet niet'en ik triist, zo vervoegt men dat,
lYlaar schri jf t u niet bi j vergeten: vergist.
Dat is een vergissinql Ja moeilijk isrt!
Het volgende geval dat is bijna te bont,
Bij slaan hoort: ik s1oeg, niet ik sling of sfond.
Bij staan niet: ik stoeg of ik sting, maar ik stondt
Bij gaan hoort: ik ging en niet: ik gong of ik gond.

Een mannetjeskat noemt men doorgaans een kater,
Hoe noemt u een mannetjesrat? Soms een rater?
Zo heeft het Nederl-ands verschiflende kualen,
Niettemin is en bliift het de taal der ta1èn.
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A KT I V ITI ITE!

7a 7 juni

zc B juni

vrfza zof22 juní

Jeugd 0lympische Dagen te Papendal
optreden T P T
onderling klubkampioenschap
Sporthal lvleyhorst
14.OO - 17.00 uur
Het Hazenkamp, Papendal

De zomervakantie van de Hazenkamp start met ingang van maan-
dag 30 juni. Lje beginnen met het nj_euue seizoen op maandag
25 augustus. De kontributies brijven voor het, komende seizoen
nagenoeg ongeuÍjzigd. tIeI zul-Ien er een aantal lesrooster
uijzigingen plaats vinden, braarvan rrrij u tijdig op de hoogte
zu.l-l-en ste1len.

Sharon Sjoerdsma, een aktief turnster en T p T - lÍd van
onze vereniging stond -kompleet met foto- in het landelijkeffTurnbladrr omdat, zij heeft meegedaan aan de sportquiz bij de
Jeugd OIympische Dagen. Goed zo, Sharonj

TPT

Het T P T is aan zrn drukste maandep toe. 0p zaterdagavond
7 juni komen ue mi.sschien zel-fs op de t.v. tijdens de sluiting
van de Jeugd Olympisehe Dagen op papendal.
Uerder ziSnfwaten ue aktj-ef in Bergharen, op het Koningsplein,
bij de basisschool De Klokkenberg, op papendal, tijdens de
Vlaggenparade, misschien in Alphen aan de Rijn, in Bemmel en
in de lvlo]-enhoek.

TURNHAL - VALKU]L

De ttkuilrr is er, het is een enorm diep gat dat binnenkort zal
uorden afgemetseld. De kuil is gegraven met behulp van vele
handen van ouders. Zonder daarbij ook maar iemand te kort te
doen mag de naam van Henk Kaaks en in zijn kielzog Gert-Jan
v.d. Berg best extra vermeld ulorden. Nu zulren ule de kuil nog
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Areno:
Een rfrernre dlmeqsie in @enturnkleff[

Arenao, producent van's we-

relds meest bekende wedstrijd-
zwemkleding, zorgt ook voor tech-
nische vernièuwing oP het gebied
van gymnastiek- en turnkleding.

Bij het zwemmen en tur-
nen wotden grotendeels g"!ij\!
druk- en trelikrachten oP de kle-
ding uitgeoefend en beide sPorten
vereisen dat een perfekte Pasvorm
behouden blijft bij een maximale
bewegingsvrijheid. Dankzij haar

"*".it g in de produktie van de

ffitedniek

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.

, Arena gym-

ffiï"""ï.ï:ïï- oleno

-



moeten bekleden, he| schuimplastic moet gesneden u:orden en

dan kunnen ue springen.
lde rekenen erop dat het vooD de grote vakantie gereed is.

AFSLUITING TURNSEIZgTN VOOR A-B-C- TURNEN EN T P T

Ook dit jaar sluiten uij het seizoen af en uel op zondag-
middag 29 juni tussen 14.00 en 17.00 uur in het klubhuis.
Houdt de datum vrij, het urordt ureex erg leuk.

BETTR UJORDTN

l'ilarielle Baars en tLiieneke Paulsen genezen snel van hÈn ziek
zijn. lv]ariel]e is ueer uit het gips en tLjieneke is de zu1are

operatie bijna ueer te boven. lJij hopen hen spoedig uleer ak-
tief in de turnhal te ontmoeten.

R0trtrELtvlA RKf

Jan Kr:.rinten en Ria Kersten organiseerden in een hele korte
tijd een rommelmarkt. Het uas druk en de opbrengst bedroeg
ruim f1 000e-. In het najaar komt er rrreer é6nl Heeft u rom-
meln belt u dan naar Jan Ktr;inten tel:08894-11558.

VIRVALLIN LESSEN

Jammergenoeg kuamen enkele B-turnlessen te vervallen omdat
er tijdens trainingstijd een graafmachine en enkele ouders
volop in de uleer rJaren. Volgens planning had de klus tulee
dagen eerder geklaard moeten zijn, maar de rrdikkerr vloer
gaf veel meer probl-emen dan de kenners hadden ingesehat.

trlim Zeoers

KURSUS VTRENTGINgSLEID( ST \TR

In september 1986 start er een ni-euue ronde voor de KNGV-

kursus Verenigingsteid(st)er. uie deze kursus van 2 jaar
(ZS5 lesuren) met goed gevolg aflegte heeft de bevoegdheid
om bij gymnastiekverenigingen les te geven aan groepen van
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aIIe leeftijden. Ook turnen staat in het opleidingsschema. De

lessen uorden gegeven in Arnhem, op u;oensdaq van 19'30-22'3D
uur (85 avonden).
De kosten bedragen Í575r- voor KNGV- leden'
opgeven is mogelijk via het sekretaciaat Gymnastiek en Turnen,
p, Zandveld, Eikenlaan 9, 6584 BT lvlolenhoek. Tel: 080-584752.

U LA GG.ENPA RADE

tLjelke jongens en meisjes uillen meedoen aan de sluiting
en Aefitè van de vlaggenparade op maandag 14 juli 8'so?
Je hoort er nog ÍrBEr vano

1r randstad uitzendbureau --à>
is verhuisd naar Keizer Karelplein 32, Nii

Nijmegen
De Vleespartners

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

Groe[sstrslt. iliimegeí

ilrriËrburg Passaee 2l tel.235954

Heycod..hlwsg 241 101.550263

xoningirr8lear ll, 1e1.774313

uan't Srntslr.lt 86 tsl' 222991

0ude Ííolenreg 150 t31.553118

Ííolenwegl4,Beuniígeí 1e1.08897'5416

Pianostemmer

JAN POUWELS

Kavelpad 1

LEUR

bijWijchen
Tel. 08894-1 2668
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