




31e jaargang, num 8 (verschijnt 11x per jaar)

Opgericht 2 februari 1928 te Nijmegen
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 22 november 1935
Aangesloten bij K.N.c.V., K.N.B,S.B., K.N.K.V. N.B.B.

Sekretariaat: S. Kersten, Tolhuis 13-09, 6537 MR Nijmegen,Tel.44262g.
Penningmeester: F. M. van der Heiiden, Meiihorst 2g-g7,65gT HA Niimeqen .Tel. 441s77
Redaktie-adres: wlarjo Castelei jn, Leeuulstraat SS 6531RA, Ni jmegen

Advertenties: R. Kersten, Tolhuis 13-09, 6537 MR Nijmegen ,Te1.442629

KORFBAL
Sekretarlaat: A.Bunthof

Acaciastraat 40, 6521 NG Nijmegen, Tet. 080_225145
Administratle: Tolhuis 13-09, Tel. 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: 2005900t.n.v. penningmeester,,De Hazenkamp"

sektie honk- en softbal

BADMINTON
Sekretarlaat: J. M. Kersten, Lavendelstr. 19,6641 BW Beuningen, Tel. ogggT-74710
Glronummer: 1628666 t.n.v. penningmeester ,,De Hazenkamp" sektie badminton

GYMNASTIEK.TURNEN
Sekretariaat: Paul Zandveld, Eikenlaan 9, 6584 BT Molenhoek, Tel. 0g0-5g4752
Admlnlstratle: Tolhuis 13-09, Tet. 080-442628

Techn. leldlng: Korte Kar 1, Beuningen, Tel. 08897- 'l327l
Glronummer: 1628666t.n.v. penningmeester,,De Hazenkamp"

sektie gymnastiek-turnen
Turnhal Hazenkamp, Ploegstraat 4, Nijmegen, Tel. 559597



FEESTGISCHTNK

De turnhal is gereariseerd door ongelooflijk veer persoonrijke
inzet van een aantal leden en door sponsorlopen van de afge-
lopen trr;ee jaren uaarbij door zouLel ouders als jeugd een enorm
bedrag bijeen uerd gebracht..
subsidies hebben rrlij niet ontvangen. u kunt zich voorstellen dat
ure nog vere u.rensen hebben. A1 kijkende in de hal kan ook een
niet-turner dat konstateren. fen feestgeschenk in de vorm
van geld za1 ons daarom het meest verblijden. lLJij denken in
dit verband aan een spiegeluland voor de ha1.

lLJe hebben drie variaties bedacht om ons geld te gevens
',I. schenking van een bepaald bedrag; van groot tot klein urordt

dankbaar aanvaa::d;
2. Eén van de bestuursreden, alreen maar goed in de uandelsport

(zeqL hij zelf) heeft aangeboden zich te laten sponsoren.
Hij ui1 in 24 uur voorafgaande aan de officiËle openings-
ceremonie zoveel mogelijk kilometers lopen (mits bij voI-
doende sponsorin!......). Bij het juist raden van het aan-
tal kilometers ulordt onder de goede oplossers een leuke
prijs verloot;

3. Deelname aan de Club-van-Honderd.
Door een betaling van f.100r- per jaar zaL uuJ naam prijken
op de ere-lijst van klubleden in de har. Indien u nu besl-uit
tenm-inste 5 jaren 1id te blijven is een zeer aantrekkelijke
fiscale regeling van toepassing. u ontvangt dan bericht van
ons o

Zie voor aanvullende informatie over rret feest,geschenk elders
Ín dit bl-ad.
U kunt uu deelname aan het feestgeschenk opgeven d.ffi.v. het
invullen van het formulier.

Het feestkommi-tee

-
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Als feestgeschenk ter gelegenheid van de feestelijke opening
van de trtrnhal besluit ik mee te doen in de feestvreugde door
trl schenking van f (s.v.p. bedrag invullen); betaling

vindt plaats op postgiro 90'l 172 L.n,v, I'De Hazenkampil

Q Sponsoring van de uandeltocht en uel voor centen per
kilometer (s.v.p. het aantal centen invullen). Zodra ik
verneem hoeveel kilometers er gelopen is, maak ik het
bedrag over op postgiro 9O1172 t.F.v. t'De Hazenkamprr

Ik raad het aantal afgelegde kilometers op (s.v.p.
het aantal kilometers invullen)

t-l Deelname aan de Club-van-Honderd.
Ik maak Í100r- over op postgiro 901172 tofl.v. rrDe Hazenkamprr
Ik ontvang van u aanvul-l-ende inf ormatj.e over het lid-
maatschap van de Club-van-Honderd.

Naam:
adres:
tel, nr:
handtekening:

FTESTELIJKE OPEN]NG TURNHSL

Eindelijk is het dan zo ver. 0p zaterdag en zondag 18 en 19
oktober Ís er een feestelijk prorgamma ulaar jong en oud van de
gehele vereniging aan kan deelnEÍïEItr Het programma ziet u

elders afgedrukt. Ieder lid ontvangt persoonlijk een uitno-
diging via de sportleiding. Het moet daarom een feestelijke
gebeurtenis u:orden.

De zaterdag begint met een rommelmarkt en verder
dag een instuif in de hal voor jong en oud voor
ook Cus voor de andere sekties.
ls Avonds is er een knal van een feestavond met
in de Gofferthal- uaar iedereen van harte tlelkom
aard de ouders van de jeugdleden.
Live-muziek.

is er de hele
alle leden,

live-muziek
is, ook uiter-

0p de zondag komt de Russisehe trainer Boris Or1out de hal
openen. Hij heeft al een kijkje genomen en uras uerkelijk
enthousias t.



Zorn turnhal hebben is een felicitatie uaard. Bij zorn fees-
telijk gebeuren hoort ook een feestelijkrrbloemetjett.
lLJij hebben voor u dri-e manieren bedacht om mee te doen in die
feestvreugde. U l-eest daar elders over.
De hal is er. Zonder é6n cent subsÍdie. lLle hebben daar uel om
gevraagd, maax ue rL:achten al een jaar op antu;oord.
De vereniging kan trots zijn op uat er bereikt Ís. Geef daarom
de uerkers aehter de schermen een pluim op hun hoed door mee
te doen aan het fleestgesehenk.
fn echt, met dÍe ene cent van onze kleinste leden (zie mogelijk-
heid nr. 2) zíjn ue aI erg blij. [n de seniorreden hoeven niet
veel meer te geven, maar maak er u:el een HAZENKATïp-gebeurteni-s
Vàf,IO

Ben Duin

,, l./
PR0GRAwIwIA 18 oktober 1986

0 9.00
1 0.30

12.AO

13.00 uur rommelmarkt
12.OO uur turnen en gymmen

kleuters
- 14.00 uur jeugdleden van 7 Lfn 9 jaax

13.45 uur start van de
uandeLtocht

spon"or/prestatie

14.OO
1 6.00

16.00 uur leden vanaf 10 jaar
17.3O uur instuif voor niet-l-eden

die uel serieus geïnteresseerd
zijn

20.00 uur feestavond voor leden, oud-leden
ouders en introducórs (alle sekties)
in de Gofferthal
toegang Í3r50 per persoon
muziekS amusementsorkest ?rde Crackersrt



Areno:

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

ffï""":-':",:ïl'- 0EnO

-

ffileclriek

Eennhruvedimensiehffienmifi,



1 4.00 uur
'l 4"30 uur

1 4.35 uur

PR0GRAtïMA 1 9 oktober

13.30 uur muziek
13.45 uur eÍnde sponsor/prestatie

utandeltocht
ontvangst van de genodigden
u:elkomstuloord door de heer
J.LJ. Schöls, algemeen voorzitten
openingsceremonie door de heer
Boris 0r1ou, technisch adviseur
van de KNGV, trainer van o.a.
u;ereldkampioene 1 983 01ga
Bitsnerova
aansluitend demonstraties

15.15 uur i.n gebruik neming van de ha1
door de leden

TURNEN IN II]ÏNKTLCENTRUTT DUKENBURG

In drie dagen tijds presenteerden de turnsters van onze
selektiegroepen en de leden van het TurnpromotieTeam in het
zonovergo ben Dukenburg 1 5 afrr.risselende turndemonstraties.
Vooral zaterdags, in een geueldige sfeer, nam het aantal_
dubbel-saltors snel toe, de speciale clou.rns gaven aansluiting
op het Dukenburg in circusstijl, en de akrobatiek en het mini-
Lrampolinespringen ktuamen fraai tot hun recht.

Het uas een fijne promotie voor turnend Nijmegen.

SPRÏNGEN OVTR PAARDTN 1N I,JANROY

Terulijl de A-turnsters in de stromende regen uit Kiel huis-
ulaarts keerden sprongen 14 leden het TpT bij nationale
ponyuedstrijden over de paarden van StaI Derks. Een 1euke,
maar natte shou. Gelukkig had het publiek veel u;aardering
voor de gemaakte sprongen. Jammer dat enkele Tprrers ons in
de steek lieteni t

P]JNLIJKE VAL ]N VALKU]L.

Tijdens het seniorturnen op vrijdag krr;am Jan smit, vader van



een van onze turnsters, assistent bij het B-turnenr trainer
van de jongens- en seniorgroep (dinsdags) en zelf aktief
turnend, bij het springen van een sa1to, ongelukkig op de
Inog niet af gerr:erkte ) rand van de val-kuil. f en diepe vl-ees-
u:ond moest u.lorden qehecht iJ ij uensen Jan een snel herstel
!^-UUË.

L.IED STRI JDDATA A-C-TURNEN

14
7

december
maart 1 987

april
april
april
mei
mei
j uli

N.K. voor klubteams te Zoetermeer
Distriktskampioenschappen te frmelo

GP te Cuyk
GP Beveruijk
GP Zutphen
GP Joure
NK Ind. te Zuijndrecht
International-e JOD te Papendal

4/5
11/12
2sf 26
z/s
2e/ 31

z/+

tllim Ze!ers

0 :TSEE P0KA! KR 0N9HA G r!
De uedstrijd om de 0stseepokal op 1 3 september ulas voor een
Hazenkamp-afvaardiging het middelpunt van een lang ueekend j-n

Noord-Duitsland, in Kronshagen bij Kiel. 0nze delegatieleden
vestiqden rondom en tijdens deze uedstrijden diverse rekords:
de ouste turnster (Oeny), de Langste turnster (Susan of Linda?)
het snelst laag-vliegende delegatielid (noU v. Ligten, Z1Oknf
uur), de grootste delegatie (14 personen), en... de grootste
bekerJ
0h ja, die beker uas de poedelprijs voo:: onze achtste plaate
lvlaar ule hebben er tuel turnen op topnivo gezien, in een ued-
strijd die individueel uerd geuronnen door de lLJestduitse (ex)
kampioene Anja LJilhelm, en a1s ploegenuedstrijd door de ploeg
van Nedersaksen, r.r:at bijna het Ulestduitse team tr.tas, Zeer sterk
turnen uas verder te zien van jeugdige ploegen uit Polen en
Hongarije. Helaas voor ons ularen onze toppers geblesseerd
(Rian), pas ziek geueest (monique) of niet fit (Deny, Susan),
zodaï u-re, met a11een Linda en Carla op volle sterkte, u:einig



in te brengen hadden. 0ndanks dat resultaat, mede
veroorzaakt door het ongelukkige tijdst:i_p te vroeg in het
seizoen, hebberr rJe ureer erg veer elvaring opEedaan en veel
geleerd. l'iopelijk mo,Jen lJe er iJeer eens terugkomen, LJe u:eten
nu in ieder geval de ueg in het nachtLeven van Kiel-.

Paul Zandvel-d

BAJiIINTON GEZELL] GF E ID STOURNCOI

Zaterdag 1 november tuordt er voor alle berdmintonleden een
ódndaags ,Sezelligheidstoernooi gehoucien i n sporthal l-lengstdal
Le naam van het toernooi zegt het a1: het is de bedoelinq dat
m=t dit t,oer^oo-i a1le leclen en zeker al onze nieuue badminton-
1eden, elkerar rriat beter leren kennen.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zullen ure Dames-dub-
be1, l-leren-dubbel err mogelijk ook Gemengd-dubbel spelen.
Ook de vorm uJaarin ule zurlen gaan spelen heeft =en gezellig-
heidskarakter.
Ee organisatie zal, aarr de hand van de inschri.jvingen, dedubbels samenste.Llen.
fen becinnende speler cf speelste: r<rij.3t r:en ge,rorderde 6:art-ner to:bedeelil om =en gezellig evenuicht tijdens ons toernooite krijgen.
Het een en ander zal-, aan de hand van een affÍche, op de vrij-
dag - speelavond nog bekend gemaakt uorden.
tre hopen dat er veel inschrijvingen zur-.r-en komen zodat heti:oernooi een tt gezelligtt sukses zai- zijn.

Technisch= kommissie Badminton
Dirk v.d. Zourrl
wlichel Follong
Rob Notenboom



Sportbenen... benen naar... uan Megen Sport
EXTRA VOORDEEL
Sportartikelen en kleding voor Hazenkampleden

EXTRA VOORDELIG op vertoon van Íidmaatschapskaart

Van Welderenstraat 23
6511 MB Nijmegen
Telefoon 080-231993

a trr\ ! lÍA vLrLrtÍlJtrEl
VV Sportartikelen en kleding voor Hazenka

Prroffiffi;;
b.v. Bloemisterij FIRMA AALBERS

ZELFBEDIEN IN GS PLANTEN KAS

SNIJBLOEMEN
ALLE BLOEMWERKEN

HATERTSEWEG 275 _ NIJMEGEN _ TELEFOON O8O _ 5EÍE75

Voor bloemen en planten

Groenwoudt
,,BloemenaÍdeling"

Zwanenveld Nijmegen en

,,Bloemenhuisje"
Groenwoudt

ZuiderdreeÍ - Wiichen

10

GEBR. ZEGERS
Groente en lruit van elgen bedriiÍ

Oude Dukenburgseweg 28, Niimegen. Tel' 080-445555

en

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

aardbeien en--blamen.

nieuue oogst : aardaPPeLen'
' aPPeIs.

peren.



Velen van jullie hebben dit stukje reeds in de vorige Ha-
zenkamper gelezen, doch door vakanties hel:ben de nieuule
lede;r ncg geen Hazenkamper oirLvanglen, zodat hieron,jer nog-
maa.l-s het urelkomsuoord, opgesteld door onze rei.reantenman
Ton van HoudL, urordt afgedrukt,.

I/ELKOtÏ NITUIJE LIDTN

Allereerst heet de sektie badminton al-l-e nieuule leden harte-
lijk uerkom. lJe hopen dat ju11ie je snel thuis zulren voelen
tussen de andere Hazenkampers. lYlisschien is enige informatie
omt,rent onze vereniging op zijn plaats. De sektie badminton
is één van de sekties van de sportvereniging De Hazenkamp.
De andere afdelingen zijn: korfbal, gymnastiek en turnen,
honkbal en softbal. De rekreatiegroep vormt het grootste deel
van onze sektie. 0nze trainer Rob Notenboom zorgt ervoor datje aI gauul de begÍnselen van de badmintonsport uorden bijge-
bracht. Deze rekreantentraining is iedere vrijdagavond vanaf
20.30 uur op baan 7. [raak van deze geregenheid gebruik om de
spelregeJ-s, de techniek van het sIaanl het vasthouden van het
racket enz. te leren. Ieder nieurrl lid begint als rekreatie-
speler. Hij oi zij kan zich later voor de kompetitie opgeven.
De trainer kan je hiercver afle informatie geven. 0p de re-
kreatieve vrijdagavond ulordt gespeeld volgens het uj.ssel-
systeem van 30 minuten. lJat heb je nodig om te spelen?
lvlakkerijke zittende kreding, gymschoenen, een racket en shutt-
1es. Je doet er tevens goed aan een trainingspak aan te schaf-
fen ter voorkoming van pijnlijke spieren t.g.vr afkoeling in
de tijd, dat er moet uorden geuracht op de volgende speelperi-
ode. Bekende racket- en shuttlemerken zijn carrton en yonex.
lvlet een racket van rond de veertig gulden komt de beginner aI
aardig uit de voeten.
Nog enkele adviezen:
- Laat de sporttas niet in de kleedkamer achter, maar zet deze

onder het labelbord in de zaal i.v.ffi. diefstaL. Dus zaken
van belang, zoals geld, sleutels, rijbeuijs, horloge enz.
in de tas.

- Introducós nnelden zich eerst
of traine! ëdoo

- 0m 23.55 uur: opruimen van de
spelende Ieden.

bij de aanuezi.ge bestuursleden

palen en netten door de laatst

11



natuurliik
spaar ik

bii de bank meil de

vuaar andels !

gelders- utrechtse
spaarbank
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nijmegen, beuningen, groesbeek en wychen
IZ



2. KONTIBUT]E

Denkt i-edereen eraan dat vóór 10 oktober a.s. minimaal
de hel-ft van de kontributie dient te zijn voldaan. Het
gironummer ulaarop het geld vol-daan dient te u:orden
luidt: 1628666 (zie voorin dit boekje).
De kontributies voor dit seizoen bedraqen:
Junioren-rekreant . Í 95r--
Junioren-kompetitie : - 105r--
Senioren-rekreant | - 180r--
Senioren-kompetitie : - 23Or--
Voorts dient ieder nieurrr lid (Oit is degene die vorig
seizoen qéón lid is geueest) Í10r-- inschrijfgeld te
voldoen.
Bij voorbaat dank.

3. BESTUUR

0p de laatst gehouden sektiel-edenvergadering uerd al-
gemeen bekend dat onze voorzitster, Trudy Peters, aftre=- -
dend volgend rooster is. Zij deel_de ons mede dat zij in prin-
cipe niet herkj-esbaar j.s, hetgeen ik beLreur. Ik verzoek u
dan ook te overdenken of u tlell-icht een goede kandidaat zou
zj-jn voor deze of een andere funktie binnen onze vereniging,
daar u:ij zitten te sprinqen om mensen.
Ondergetekende is zouel sekretaris al-s penningmeester, hetgeen
ook niet de juiste invulling is van deze funkties, mede ook
qezien het feit dat ik geen spelend lid meer ben van de vere-
niging en daarom vaak het kontakt op de speelavond moet mis-
sen, hetgeen mijns inziens onont,beerlijk is. Ik maak dit
sei"zoen echter af, alleen hopelijk niet in een dubbelfunktie.
Laat staan dat ik, bij gebrek aan een kandidaat, ook nog
voorzitter zou moeten uorden i
Dus: overdenk en be1 mij opt Omtrent de juiste_datum van de
vergadering uaarj.n een en ander besLoten zal uorden, krijgt u
al-l-en nog nader bericht.

Hans Kersten

13



REKRTA NTE NNI TUIJS

Doox een samenloop van omstandigheden kan de voorgenomen
reis naar Herzberg dit najaar geen doorqang vinden, Het de
Duj.tsers is overeengekomen om in het voorjaar naar Herzberg
rrabzufahreDrr. Het volgende rekreantengebeuren dat nu voor de
deur staat is: het onderling rekreantentoernooi op zaterdaq
1 november in Sporthal Hengstdal van 10-18 uur. Hou deze dag
vrij en kom in grote getale hiernaar toel Nadere bijzonder-
heden over dit toernooj- geeft trainer Rob Notenboom elders
in dit klubblad. Na 1 nov. staat op het proqramma: de uit-
u:isseling met de Duitse badmintonklub Bedburg-Hau op 22 nov,
in _Sgorthal Neerbosch-0ost van 1 4-17 uut. De meeste deel-
nemers aan de vorige uitr.rrisseling zijn volgens mijn inf ormatie
ook nu u;eer van de partij. fr heeft zich zelfs een dame aan-
gemeld om ook mee te spelen en hopelijk volgen er meerl
Na afloop van de uitrr.risseling vindt nog een gezellig samen-
zijn plaats. ïk hoop dat a1le spelers en speelsters hieraan
kunnen deelnemen.
Tot sl-ot nog een oproep aan a1le 1eden, zowel kompetitie-
spelers als rekreanten om de 1e nov. tot een prettig klub-
gebeuren te maken. De badmintonvereniging S.V. De Hazenkamp
is, zoals het rr.roord zegt r een vereniging, d.uoz, een organisa-
t,ie van een aantal personenl die eenzelfde doel nastreeft.
Dus een samenuerkingsverbandB samen prettig badmintonspelen,
zowel in kompetitie- a1s rekreatief verband. Soms krijg ik
de indruk, dat ue langzamerhand afglijden naar een situatie
vanS rfieder voor zich Bflooo.....rr Dit is echter niet de bedoe-
IÍng van een vereniging, meer van een instuif. lvlisschien zijn
mijn ideeËn hieromtrent u.rel- ouderuets en urellicht niet volgens
de heersende individualistische tijdgeest. lvlaar ik uil dit
verschijnsel ue1 signaleren, uant ze houdt een groot gevaar in
voor het verenigingsleven,.in zijn totaliteit. In dit licht
gezien heeft de huidige pxopagandacampagne van de rijksover-
heid om het publiek meer te doen toetreden tot de sportvereni-
gingen zijn belangrijke u;aarde, alhoeuleL deze aktie een andere
achtergrond heeft.

Ton van Houd!

14



- Enkelspel i.s a11een mogelijk indien daartoe plaats is; dus
het ophangen van 4 labers om single te kunnen spelen is
velboden.

Tenslotte nog dit: Badminton kan beschourrrd rriorden als 66n
der snelste en vermoeiendste sporten. Na afloop is er daar-
om nog gelegenheid voor een drankje en een praatje in onze
gezellige kantine. ÍYlaak daarvan veelvuldig gebruik. Zorrlel de
rekreant als de kompetitiespeler ui1 zich in zijn sport uit-
1even, maar uleet een stuk gezelligheid in zijn vereniging te
uaarderen.
Een prettige t:jd toegeu:enstJ

Jl.v.

Sportfondsenbad - N ij megen - west

BADMI NTON I'IIDNIGHT

SI.JIMMING SPECIAL

?-.--JtJr---J-?-U---/U/U-/t-rt-r--/

HOUDT DIZE D_&IU[ï VAST: j

Nadere gegevens volgen
in de volgende ilazen.-
kamper.

15



AANNEMERSBEDRIJF

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

Wanneer
het saat om: * Ondgrhoudswerl«gn

* Verbouwingen
* Renovatie
* Nieuwbouw

16

Technisch verchromen
Verkoperen

Vernikkelen
Verchromen

Verzilveren

v. Hezewij kstr aal 23-25
Niimegen
TeleÍoon 080-774455



VAN HET BTSTUUR

De oproep voor nieuue bestuursleden is niet tevergeefs ge-
ueest. A1s aarrkomend bestuursl_id is bereid gevonden i
T0N il lLLEtvlAN. T'on loopt alu.reer een jaart je mee .in dr:
uedstri jdkommissie, uJaar iri j lret ver. vi-ter en de uredstri jd-
formulieren regelt.
\a een aanr.lankelijke schroom, ueeL hij nu zo Langzamerhand
de ueg in de k1ub, kent nu veel- mensen en dit rnaakte de u.reg
vri j om rt.i atr te zeggen.
lJe heten hern var harte uelkom.
Hoge dÍt, een aansporing zijn,"roor andere andere ouders on
cok eens een aan"-al jaartjes de scliouders onder de vereniging
te zetten. En al-s u ret uat moeilijk vindt om uzelf aan te
biedenr laat u dan eens ergens een kl-ein signaaltje vaLlen.
lde zullen daar meteen op reageren en u vragen.
Het is n.1. flijner om gevraagd t,e uorden dan zíchzel-f aan
te bieden. HEBï U IJAT AAN DIZE SUGGTSTII?

ï0ERN00I"

Het eerste toernooi ziL er op. Nog zull-en volgen: een rekre-
anten-mixed-softbal-toernooi en een veteranentoernooi.
Hopelijk zijn de ueergoden ons dan beter gezind.
[/ant net name op de zcirdag heef t dit zi jn stempel op he t
gebeuren gedrukt. Van de nog t,e verspelen tulee tuedstrijden
uerd de eerste afgelast en de tueede onder miezerige om-
standigheden gespeeld.
Het begon al met de organisatie die al t,egenslag op tegen-
slag kreeg te verulerken.
Door het verloop van de kornpet,itie LJas tot op tuee r:.reken
voor het toernooi nog niet duidelijk of de uitgenodigde
teams ue1 op de beteffende data konden komen.
Uiteindel-ijk resulteerde het in een t,oernooi met drie teams
in pLaats van vier.
tvlaar rnet een f eestavond uJaar om 01.00 uur de klubhuisin-
houd nog 6Én deinende massa uras, moSen 'rre toch terugkijken
op een f i jn r.:.reekend.
Het op het l-aatste ogenblik bereid gevonden SQr-lttzE heeft
het toernooi getr.ronnen, uat uiteindeli jk beslist u.rerd in de
laatste uedstrijd tegen DE HAZENKAwtp. Al-s laatste eindigde
T I LBURG.
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Dames- herenkapsalon

J\holo
Einsteinstraat 153
6533 NK Nijmegen, Tet. O8O-S53324

Openingstiiden: Dinsdag t/m vrijdag van 09.00_17.30 uurZaterdag van 0g.30_16.00 uur

SNIJDERS'

0RlrM0Í{UMtilIffr

leleÍoon 224739
postweg 63

t/o Rustoord

Adverteren
in de

Hazenkamper?
Ja dat kunt u ook!

BeI
voot ínÍormatie

O80b442628
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@=.HEKMAN
ELEKTFIGITECHNIEK EIV

* LICHT-KRACHTINSTALLATIES
* INBRAAKALARMSYSTEMEN

* BRANDMELDINGINSTALLATIES
* GESLOTEN TV-CIRCUITS

* GEBOUW-AUTOMATISERING

* NOODVERLICHTING

* ONDERHOUD

* 24-UURSSTORINGSDIENST

grffi**

NIJMEGEN
GELDERSELAAN 14
080-229664

WAGENINGEN
NAALDWEG 1

08370-1 5680



U]TSLAGEN._

Onze t,eams hebben de onderstaande plaatsen bereikt. Vooruaar
geen slecht resul-t,aat met tu.ree kampioensteams en vier op de
tueede plaatso

HB

senioren - l
Sen:-Ofen - 2
juni:ren - 1.
junioren - 2
adspiranten - 1
adspirant,en - 2
pup i Ilen
SB

senioren - l-
sen.i.oren - 2
junioren - 1
junioren - 2

Hopelijk mogen ue volgend jaar rekenen op het kampioenschap
van de teams die nu al_s tueede geöindigd zijn.

rrsrIEKE[vlfr

0nrangs ont,vingen uij het bericht dat onze oud -voorzitter
Chris op 15 augustus ( stiekem ) getrour,.rd is met Aliee.
0f dit bij de op feesten beruste Hazenkampers in goede aarde
val-t ueet deze schrijver niet.
tïaar ui.j u;ensen chris en ALice veel gelul< en ule hopen ju1lie
toch nog e,ins op het vel_d te mogen begroeten. Al_ uas het
alleen maar om je alsnog een paar rondjes voor iedereen af
te troggelen.

Gelieve de kopij voor de volgende Hazenkamper in te
Ieveren op zondag 26 oktober bij wlarjo Casteleijn,
Leeuulstraat 33, Nijmegen. Tel.3 558455

4e plaats
2e plaats
kampioen
3e plaats
4e plaat,s
6e plaats
2e plaats

ka.npioen
2e plaals
2e plaats
4e plaals

19



Café Hou Doe
voor iedere

Hazenl«amper
Dagelijl(s geopend

van 1 7.OO uur tot O2.OO uur

Hertogstraat 47, Nijmegen, Telefoon 225698






