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Algemene vergadering

Uitnodiging aan afle leden en ouders van jeugdleden

tot het bijuonen van de algemene Iedenvergadering'
Deze tr:ordt gehouden op maandag 10 november 3's' irl
het klubhuis op sportpark lLJinkelsteeg en begint
om 20.00 uur.

AGENDA

1. 0Pening

2. Post en mededelingen

3. l{otulen ledenvergadering 10 juni 1986, deze

notufen zijn bij elk sekretariaat ter inzaqe'

/1. Huldiging leden:
Het bestuur van de sektie gymnastiek en turnen
doet een voordracht tot het benoemen van een

viertal leden tot lid van verdienste of erelid'

5. Jaarverslaq 1985 - 1986

6. Financieel verslaq 1985 - 1986

7. Uitloten renteloze lening

8. Akkommodaties, turnhal en klubhuis lv]eeuu.rse Acker

9. Sekties

10. trjat verder ter tafel komt

'1 'l . Rondvraag

12, Sluiting



opENING TURNHAL plotGSTRAjIT

De uleek van 12 LoL 19 oktober vormde voot veel- leden van de

sektie een druk hoogtepunt van een aL lang lnpende aktie: voor-
lopige voltooiing van de ei-gen turnhal erlt-ret verllerven van g=ld
voor de inrichting ervan. Vele ouders staken de handen uit de

mouuJen, sommigen om te zagen, te timmeren, te schj-l-deten, te
lijmen of te sjour.r;en, anderen om (diep) in ae brri6*1 te tasten.
Zonder anderen te kort te uillen doen, uil ik speciaal melding
maken van de vl-oerenleggers fan van Akenr Joop Theuni-ssen en

Jan Koedam, de trampoline-konstruktie van trlim Thoonen en van
de bÍjzondere bijdragen aan het feestqeschenk door het Tui'n-
PromotieTeam (11000r-), de fam' scheepers (1so0r-) 

"n de eerste
leden van de Club van 100: Gymver. De Rode Ster ( onze Belgische
vrienden), Aannemersbedrijf Lelieveldt, J. tigenhuijsen,
R. Kersten, P. de [Iaar, N. \/erschuren, P. ZandveId, [rJ. Zegers
en A. Zuinkels. De eerste schapen zijn over de dam.
lJie vo19t?
Verder brachten 81 sponsors in totaal ruim fl0r- per km op

voor onze lange-afstands uandelaar Ben Duin, die zich de bl-aren
liep voor de ha1. De juiste afstand (lz+ V.n) 1uerd geraden door
Desiree Bom, die hiermee een Arena-sporttas ulon.
Tijdens de festiviteiten r,.ierd bekend gemaakt dat lvliriam
tigenhuijsen en Nicole Uiinkenius voorgedragen zijn a1s 1id van
verdienste en fef uinkenius en Jan Eigenhuijsen al-s erelid.
De beide Lurnsters hebben door hun rrati-onale en internationale
prestaties belangrijk bijqedragen aan de faam van De Hazenkamp
in Nederland, de beide (oud) bestuursleden hebben gedurende
lange tijd zich organisatorisch ingezet voor de sektie.

INTERLAND DUSSILDORF

0p zaterdag 11 oktober trad een uitgedund A-team (flonique,
Linda en Carla) aan in Dijssefdorf in een uedstrijd tegen de

Poolse ploeg Gornik Zabrze, een ploeg van Turngau D[jsseldorf,
2 ploegen van de Rheinische Turnbund en 3 teams van de Be1-
gische Kathol-ieke bond. In dit sterke veld rrlas de beste vrije
oefening van de dag voor wlonique (4.+S), ze bleef ook de Pool-se
meisjes royaal voor. De einduitslag kulam voor ons team helaas
rreen brug te vertr, na 3 onderdelen nog 3e, met de brug a1s



vierde, Ieverde onvol-doende punten op zodat u're met een half
puntje verschll op de 4e plaats befandden. lvlet een volledige
pfoei (uaarbij op e1k onderdeef de laagste punten vervallen)
,u""n uJe zeker derde gerL-rorden, een uitstekend resUltaat. Indi-
vidueel- uerden de plaàtsen 10r 13 en'14 behaald (tussen 31

deelneemsters ). De rr.redstri jd uerd geuonnen door de Po1en, die
ook individueel 1 L/n 3 scoorden.
Na de teleurstelling in Kronshagen ujas deze uedstrijd voor ons

een fijn toernooi met een goede uitslag.

SPONSORING B-EN DUlN

Elders in dit nummer kunt u l-ezen hoe ons openingstrleekend en

de sponsorloop zijn verlopen. trlij verzoeken u om de toegezegde
bedragen zo snel- mogelijk over te maken op postgito 9o11'.72

tnv. penn. De Hazenkamp of kontant bij Ria Kersten (Tolhuis
1S-09) of Paul Zandveld (soms aanurezig in de Ploegstraat rond

A/C-turnen, adres zie pagina 1 ). lndj-en u niet meer precies
ueet uat u hebt toegezegd, be1 dan Ria (442628) of mij (SeAlSZ).

De juiste afstand uas 'i 21t kn, u dient dus utrt bedrag net 124

te vetmenigvuldigen.
Dank voor uu bijdragel

PauI Zandveld

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

SNTJBLOEMEN
ALLE BLOEMWERKEN

HATERTSEWEG N5 - NIJMEGEN _ TELEFOON(E0_ WIí



AANNEMERSBEDRIJF

LELIEVELDT B.V.
Molenweg 105 - Nijmegen - Telefoon 080-771929 - 561gOO

Wanneer
het gaat om: *

*

*

*

Onderhoudswerl«en
Verbouwingen
Reno\íatie
Nieuwbouw

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

EXTRA VOORDELIG op vertoon van tidmaarschapskaart

Van Welderenstraat 23
6511 MB Nijmegen
Telefoon 080-231993

O Er\ I rrA V(rLrtÍlJEEl
VV Sportartiketen en kteding voor Hazenka

§ EXTRA VOORDELIG op verrí 
vanlllmmflprlnr

t * * * * * *,f * * * * :f * rl. * t6 * * * * * :l€ :f t rh * :1. * * * * * rF * rflÉ*
*l::l::: :: I:l1i voor de volsende Hazenkamper in.re f
;g,leveren op zondag 23 november bij tvlarjo Casteleijn, *
lËLeeurr.rstraat 33, Nijmegen tel: 5SB45S *rF*
:f rf rf rlc***:f rf rl.**rFrf *{c****rf:F***rl.****rl.*****



OPENING TURNHAL.

Zat,erdag I8 oktober 1986 rr:as het rJan zoverl 0m 9.00 u. ulerd het
st,artsein gegeuen v,rcr verschilJ-ende aktiviteiten die de hele
cJag zouden duren, en die zondag om 14.45 t.:. hun rcogtepunt moes-
ten vinden dcror de oflficiË1e ingebruikneming van de Tu:enha-l.
Het beqon a1lemaal met mooj. uJeer: om 9o00 uo zaterdagmorEen u.rerd

een goed cpgezette lommelmieikt gehouden die prina uerd bezocht.
Het resulteerde uLteindeliji< in een riet onverdienstelijke op-
brengst, van inaax lief st Í I.650r- : Zonder dr: inzet' van ver-
sch-'-I.l.enJe personen zou deze romnelmarkt niet gehoudi=n i<i:n.len
rrlorden. Vanaf deze plaats dan ock aan allen d.ie hieraa'i hehben
meegaLi€ .r!l i; en:rm bedankt,S
r/anaf I0.30u. tot I7.30u. kcrtde:t trerscFtillenirl leefi,ijrJ,sQI'oepet-l
zich naar: i-,.rr:tr:l.,..tst i.iit1,,:iierl, .rEl: rtatn.-=l in dr: vel-ku:i,. l-i ierb:i j
uJas een groot aantal leilers ert leidstt:!e i::tr:oi.<kerrto 0::k juliie
alIelaaI erg he,Ja.:;<'t,j De (,p[<.Lrrlr3t uan 'je <]-er:t=rs viel L,.;at teg:it,
níi=.r'i; de]ioctr-, 17i'.n ie dag rr,erd lret steeds rj:lul,i<eiu L--ruk ciat celn

hoap oi.l,Jers de,lr,:ei'Le nErm€rn naar'i)ir,:e'fr tlr-ittoI te krrnen met ltt-;tt

zt:c,n of dochterl. Na af'1-r.r:p kregen::e kir, dereln rartja eÍt r.lcn

l, arar't,je '-,or:r ,lÉl !Pabire:1- t;p.
ts; l'licidacls om I3./r5Lo star''Lte Lir.:;r !1;is1 , 66:t'Ji;n de in.itiatjei-'
pij'rÉrn:r vÍ-jrr:-' rJ- loi.sLan'1I'.orn."-n9 Lran cje Turnlral , ;::Ljn 'rr,'oetre;i$rr
,tart ?4 r-r,rr'. EEn -l: =1r cit.; resrpÉ,11-fi.rbe1e afst,ett:l van lz,-i i(:Llr:,rr,rter.
DL-ro: dE,.zE ludieke akr:Le r,.lerde'1 d:cll vexsciri.lleride sp(rrlsor':t rlreat
lief st j l.2l}r- irr h.,t raa:i !r; g.r'-:T:.ioht. ilr:darrtl,l't Sein j ( F..=.:
iroq,=Í't r:r,r Dr.,l( je i.rlar':n sllnn13rren'? ), Ce ciag ur:rci besrlcterl ,Tltrt

r:en í'eesLavcrnd i-n de tlcf,f'erthal vaor allet sr:',<t,i-e".
tr,1 rrret aL l^:unnen rre terr:gi;likken lp eÈr, 9esr.1.,ragde Cc.-1 , iro=r..;-1.

o:,LieEJetei(Ern,-le rl€,1 Lrere i; je lelet-tr1er;tr-:J-rj i.!Jas oveP de oJrkcrrrst r/ai-r

oir lr:rs Erít (niet )-..1 Ll,ler, LJenb die hacl beter l.<rtrtnen zi ji-r. Tncir is
l-rrrt. goed r:lat, ÍEjrgeJi.jt<n aktir:j;,cj-t,eir .:egr:Ii;r=tig - zrt I à i? keer
Fl,-,r jaar - ructrJern rSrrlrouden" l,er c is -rtrel ionr: cle p:onotie ilan orrz:e

r;lcri.'tve::Érnigin,lo Bovendien blijkt altijd iuel dat een klub et ze-
ker iets ailn rroverhoudtlr.

Zondag 19 oktober st,ond geheel in het teken van urat mesr offici-
eeI getinte aktiviteiteno Het programma begon urat later dan ulas
aangekondigd, maar Cat drukte de feeststemming niet. Integen-
deel: door het geplande uelkomstuoord om 14.00uo van dhx.
Schöls I dat r.,.rat later begon, voelde je de span-ting sti jgen o Ach,



het hoort aLl-emaal bij een officiËl-e opening; je moet naar een
zekere climax toeuerkeno En die climax begon eigenlijk al om

I4o00u. toen Ben Duin met veel getoet,er en omringd door all-erl-ei
mensen door een heuse motoragent ulerd binnen gehaald. Vlaggen
en bloemen gaven aan dit, gebeuren nog een extra feestelijk tint-
je. Euen hierna nam dhr. J.tl. Schöls, algemeen voorzitter van
onze klub, het uloord en heette iedereen van harte ulel-kon. Enige
hilariteit haalde Boris 0r1or,.r zieh op de hals door in zi-jn bes-
te Nederlands de openingsceremonie te verrichten. KijkenC naar
het bord dat boven de deur van dq Turnl'aL harrc-;t ;noest tsctis; zijr:
ÍnBerdere er'kennEJn in het u:it,spreken vírr't de naanr irHezerrkarapr,.

,vlaarr dat deerde Je p:r:eL nl'e'b. Ied=rt-:en rr-rist rrrat irij bedoei.d,=,
err dart iuas heL r/oornaamste ,! VeIen srr;onCen er srir;sclrieln nieL zto
oÍ.,j sti.j-, meralt utas het nj-et fantal:tisch Ceze russ:Ls-rche trainer,
nu trainer/adviseur bij de K.N.G.V. en trainer van o.a. ueleld-
kampioene ï983 0lga Bitsnerova, voox deze gelegenheid te strik-
ken?
Na het uitspreken van de openingsceremonie r,.rerd op heel. toepas-
seJ.ijke u.rijze de Turnhal off i.cieel in gebruiik genomen door het
Turn Promotie Team, die door een ruit naast, de deur Ce Turnhal
binnen sprong. Een rui-t? wtisl De I'ruitrf bleek van papier te zijry
maar' l-euk uas het zeket. Hierna ging iedereen raar binnen om
versehiJlende aktiviteiten luister bij te zette,no tLlethouder van
Educatie en lLJeIzijn, dhr. A.Aelberts, verriehtte l-.ier een uel-
komstuoord, maar liet in zijn korte betoog de aanuezigen in het,
ongeuisse over een eventueLe gemeentelijke subsidie van
Í ï00.000r- aan onze klub. Laten u.re vurig hopen dat die ton er
komt,l
Het uerd nu langzamerhand tijd voor: beu:eeqlijke beel.den. Tussen
verschiJ.lende demonstrati-es door u.rerd in het kort de totstand-
koming van de Turnhal uiteengezet. Het behoeft hier zeker geen
betooq: nogmaals iedereen die op een of andere uijze heeft mee-
geuerkt aan de realisati-e hiervan, H[[1. ERG BEDANKIJj
De demonstraties volgden elkaar in hoog tenpo op en L;apen van
een hoog gehalte. Iedereen kuam aan zijn of haar trekken. Eerst
uJas er een muzikale shor,r van de B-meisjes op de vrije oefenj.ng-
vloer. Hierna lieten de A-meisjes enkele brugoefeningen zíen,
die op deskundige uijze van kommentaar uerden voorzien. Ook het
Jong Talent mocht haar kunsten vertonen op de evenurichtsbalkr
Daarna ulas het de beurt aan het T.P.T. Ttrlee aan tuee sprongen



zij op de mj.nitrampoline: van streksprongen tot sal-tots toe.
Uoor diegenen die dit voor de eerste keer zagen moet dit toch
r.uel een grandioze aanblik zijn geueest. Snelle beuegingerr van
het T.P.T. maakten plaats voor de sierlijke berLregingen van Si-
mone van Ligten, die een vrije oefening ten faveure gaf.
Een rustmomenL van dhr. J.l.!. Schö1s gaf hem de gelegenheid en-
kele oud-turnsters en bestutursleden Le benoemen tot ereleden.
De draad uerd ueer opgepakt door de A- en C-meisjes, gevolgd
door' een vrije oefenÍng van onze klubkampioene [vlonique Thoonen.
Docr'dat onze Tutnhal nog niet de beschikki.ng heeft over een of'-
ficiëIe vrije oefeningvloer kon fïonique niet aI]es laten zien
u-raartoe ze Ln staat is. Ons stokpaardje de valkuil onderging nu
een regelrechte vuurdoop door de T.P.T.-leden. De valkuil uerd
bestookt met saltors, schroeven, flick-flacken en nog veel meer
van deze circusachLige toestanden. Het T.P.T. doorstond deze
vuurdoop blessurevrij, urat ock gezeqd kan u;orden van de valkuilo
AIs a}l-erlaatste demonstratie uerd er een shou ueggegeven op de
akrobatiekbaan. Het begon aller.raal zo rustig met radslagen,
maar toen er op het eind uel 6, 7 f lick-f lacken u:erden gemaakt,
toen kon ondergetekende het even nj-et meer volgen. Het u-ras deze
middag in 66n uoord: GRANDIO0S!! en daarmee is niets te veel ge-
zeqd.
ten klein slotuoord van dht. J.ll. Schö1s volgde nogruaarna ie-
dereen zich mocht vergapen aan de verschÍLl-ende toestelfen. 0n-
der het, genot van eerr drankje uerd er noq gezellig nagepraat.

0ndergetekende vond het een onvergetelijke dag en hoopt met mij
nog vele anderen. Hiermee is ueer een prachtig stuk promotie
voor onze vereniging afgeleverd. Aan iedereen die deze dag suk-
ses heef t toege'lenst: BIDANKI',! 

-/-,\
Frank Janssen.

BEN ouir.t,
BÉZiG AàN

Z.JU LAATSTÉ

Kitoverees



Arencl:

Arena@, 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 uitgeoeíend 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 ont$er-
pen en een zorgvuldige materiaal-
keuze te voldoen aan de zware ei-
sen die d«ror topturnsters gesteld
worden.

fuena gym-

iliï''ï-:".:ïl' 0Gn0

-

Een nbuwe dimen-sie in qvrrmqsriek-
enhrnrkledm!Í

ffiteclriek



BISTE HSZtNKAwIptRS

Heeft u ook zo genoten, net als ik, van de originele openÍng
van de nieuue sporthal?
Heeflt u ook zo genoten, net a1s ik, van de prachtige bloem-
versiering en de vel-e lovende toespraken?
Heeft u ook zo genoten, net a1s ik, van demonstraties door
turnsters en T.P.T.?
Heeft urt ook zo gemist, net als ik, de lovende toespraak
over In man die een hele belangrijke schakel in dit alles is
geueest omdat hij met zrn eigen kijk op de dingen j-edeleen aan
het werk krijgt, uant bij hem is het attijd "jij doet even dit
en jij kunt uel even dat doenrren uij doen dan ook even dit en
dat omdat hijzelf ook hard aan al-les uerkt.
Geacht besLuur vindt u het ook, net afs ik, zo jamner dat juist
deze motor zo op de achtergrond is gebleven?
Daarom voor lJim Zegers een groot applaus J l.J J J : : t
Vindt u dat ook, net als ik?

I n ouder

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIITTTIITTII

Voor bloemen en planten

Groenwoudt
,, Bloemenafdeling"

Zwanenveld Nijmegen en

,, Bloemenhuisje"
Groenwoudt

ZuiderdreeÍ - Wijchen

1C



Ock voor h=t eerste team zit het seizoen er uJeer op' 0p 2 ok-

tober speelden uJe ons laatste toernooi van het seizoen' Het

xonpetitie einde is voor ons niet zo prettig geueest. Na een

go*d"startishetnadezomerstopmisqelopen.lLJijzijnhe-
Iaas niet meer in staat ger,.reest het tij te keren. S]-echt spel,

met name aanvallend, heeit ons de das omgedaan' Vier punten

:it, de laatste zes uedstrijden uil toch ue] zeggen dat er iets
mis is geqaan.

Het meest tel-eursteJf end moet het voor onze trourL're supporters

geueest ziin, deze zi3n tot en net de uedstrijd in Breda in
óns blijven geloven. Uij urillen ze daarvoor bedanken'

BijeeneindeVaneenseizoenbehoortnatuurlijkhetbeginvan
een nieutL.l seizoen. Hiervoor, heb ik beqrepen rL:orden al t'.,eer

plannen g=maakt. Het nieurlre seizoen za1 ín het teken moeten

staan van de opÀorr, die zo snel mogelijk moet tesulteren in
een promotie naar dà eerste klasse' Een vereniging a1s De

Hazenkanp heeft, volgens mij potentieel genoeg or pronotie te
kunnen ber,:erkstelli[en. Doàrstroning zal hiervoor noodzakelijk
zijn. En aangezien àe junioren T kampioen geuorden zijn' zal
het eerste team daar binnen afzienbare tijd de vruchten van

moeten plukken. De r,lerkelljke start van het nieuue seizoen

zal in november plaatsvindàn; dan zal er uJeer gestart' uorden

met de zaaltraining. 0f en rr;at er dan gaat veranderen met

betrekking tot de beleiding en het spelersmateriaa}, is op dit
moment not niet te zeggeni In deze betrekkelijk korte rust-
periode hàUUen Ae =peiórs tijd om even uit te blazen 

' 
zodaL

iedereen straks rr-reer f ris kan beginnen'

Het afgelopen jaar heeft ook in het teken
friK honkbal. Dit heeft in Nederland geleid
populariteit van onze lievelingssport'
Veel mensen zljn enthousiast gerLrorden naar

televisie uiLzendingen en het za\ voor onze

taak zijn om gebrui-k te maken van toenamet

niveau in Nijmegen gegarandeerd is'

gestaan van de
tot een onqekende

aanlelding van de
vereniging een

zodaL honkbal oP

Iets dat ons team dit jaar niet is gelukt' heeft buutman

NI SC I ?1 r.rre1 voor elkaar gekregen.
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Zij ziln kampioen geu:orden in de distrikts klasse. Het gevolg
hiervan is, dat er het volgend jaar ueer tu:ee konfrontaties
met onze buurman op het programma staan. Het kan dus een leuk
seizoen uorden, met e1k weekend 2e klasse honkbal op sport-
park trJinkelsteeg. uij hopen volgend jaar ueer veer supporters
op ons veld te ontmoeten.

_!acp._Eqg.cerq.g.!_

_uau [l]_e.EqL!.qE

Het best,uur is net a1s de spelers ook teleurqesteld, dat het
ons 1e sent honkbal team niet is gelukt om pampioen te urordon
en te promoveren.
lrel zi;n ue gerukkig met, het kampioenschap van onze junioren I
honkbal en van onze dames sen. softbal-.
De dames komen volgend seizoen uit in de 1e k.l-asse van het
rayon.

Het bestuur en het kader zijn alueer druk met de voorberej"dingen
van het komend seizoen. Zo is er een technische kommissie ge-
vormd, die al- een beleid voor de toekomst op paier heeft gezet.
Zo qaan onze junioren I honkbal volgend jaar u.raarsehijnlljk
landelijk spelen, nl-. in de interregionale jeuqd. Het niveau
van deze klasse is beduidend hoger dan de normale junioren
klasse. Jonge senioren kunnen eventueel ook in dit team meespe-
l-en. Het doel van deze verandering is, om het spelpeil van de
junioren te verhogen en een betere aansluiting te verkrijgen
naar het 'le team van sen. honkbal.
fr zullen deze uinter extra trainingen u.rorden verzorgd voor
pitchers en catch=rs honk- en softbal.

Dit alles brengt natuurlijk kosten met zich mee. tLJij moeten dus
van aIl-es organiseren om , buiten de kontributies, geld binnen
t,e krijgen.

Zo hielden ue 25 oktober j.l. een rommelmarkt van 9.00 uut tot
14.OO uur j-n en om ons klubhuj-s. 0pbrengst Í1000r-.
Dank aan al-le medeu.terkers.

12



Café Hou Doe
voor iedere

Hazenl«amper
Dagelijl(s geopend

van 17.OO uur tor O2.OO uur

Hertogstraat 47, Nijmegen, Telefoon 225G98
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Reklamebordenzijnookeenbronvaninkomsten,dusproberen
ue zoveel moqelijk borden te verkrj jgen.

Als u dit a]-Iemaal leest, lijkt het uef of ue met een zaak be-
zig zí3n, i.pov. het runnen van een sportvereni"ing, maar de

tijden zijn nu eenmaal zo, dat de bezuiniqingen hard toegesla-
zijn en de subsidi_ekraan steeds verder dicht gedraaid uordt,
teruijl de kosten, vooral van de bond al-smaar stijgen'
ous oÀ sport betaalbaar te houden zi j n u.re uel genoodzaakt om

a1le11ei akties te ondern€me1'lo

Het brengt veel uerk met zich mee maat ook gezelligheid en

saamhorigheid.

fén van de gezellige avonden die r':e organiseren is de regel-
matiq terugkerende b.i.ngoavonden.
22 Novembex sosr is er lJeer een bingo'
Heeftuzin,komdanookeenseenkeer.lL.Jebeginnenom20.30
uur. Het klubhuis is om 19.30 uur open'
De hoofdprijs die avond is een TAFELGRILL'

SLOTFEESTAVOND.

Vrijdaql4novemberisonsjaarlijkseslotfeest,aanvang20.30
UUI r

Het bestuur

ÉÉN oMMi- vÉ&éY1611,16

HE€,FT ALL€ S ir't zicu

1A



BINGO
B]NGOAVOND UOOR ALLT HAZTNKATVIPTRS IV]tT ]NTRI]DUCÉtS

DI B]NGOAVOND ]S V[RSCHOVEN NAAR ZATTRDAG 22 NOVTIVIBTR

D]T OTVIDAT DE SLOTFTISTAVOND GEPLANNID IS OP VRlJDAG
14 NOVIITBIR.

DE HOOFDPR]JS iS TtN TATELGRILL

20.30 liuR.
]S OPTN VANAF 1 9.30 UUR.
UAN HARTT I]JTLKOIVI.

AANVANG BINGO
HTT KLUBHUIS
U BTNT ALLTN

SLOTFTTSTAVOND VAN DT HONK- [N SOTTBAL SIKTIT

VR]JDAG 14 NOVTIVIBER IS UITR OIIS JAARLIJKS SLOTFTEST
IN HTT KLUBHU]S OP Si ORTPARK L]INKTLSTffG.
AANVANG 20.30 UUR.
Htï FETST LI0RDT GtHOUDtN IN C0UNTRY IN UtSTtRN STyLt,
DUS PROBTER JT KLEDTNG AAN Tt PASSIN.
IN TtGtNSTILLING PIET ttRDERt PUBLIKATITS, I]lttKBtRiCHT
0F D0NATIURSBLAD, ZAL tR GtEN TOtGANG lrlORDIN Gf Hf Vf N.

15



@='HEKMAN
ELE}<TFICITEEHNIEK BV

LI CHT-KRACHTINSTALLAÏI ES

INBRAAKALARMSYSTEMEN

BRANDMELDINGINSTALLATI ES

GESLOTEN TV-CIRCUITS

G EBOUW-AUTOMATI SERI NG

NOODVERLICHTING

ONDERHOUD

24-UURS STORINGSDIENST

*
*
*
*
*
*
*
*

grFxïï**

NIJMEGEN
GELDERSELAAN 14

080-229664

WAGENINGEN
NAALDWEG 1

08370-1 5680

Advefieren
in de

Hazenkamper?
Ja dat kunt u ook!

Bel
voor inÍormatíe

o80-442628

SNI'DERS

0RIrM0iltlMtt{Itil

teleroon 224739
postweg 63

t/o Rustoord

GEBN.ZEGERS
Groente en íruit van eigen bdriil

Oude Dukenburgseweg 28, Niimegen Tel 0S0-445555

en

Bijsterhuizenstraat 1 5, Niimegen, Tel' 08897-1832
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A1s je deze tekst onder ogen komt, ligt het gezelligheidstoer-
nooi van 1 nov. reeds achter ons.
lopelijk is het inderdaad een gezelJ-ig toernooi geu-reest, dat
de onder-linqe band tussen de .l-eden heef t bevorderd resp. ver-
s terk t.
0ver rekreantenontmoetingen hebber', uij momenteef nj-et te
klagen. Vele uitnodiqinge,r hebben mij berei«t, met als ge-
volg dat ik in overleg met de rekreantengroep een keuze heb
gemaakt uit Ce diverse uitnr-rdiggn. Laten ure eens in chrono-
logische volqorde de revue passeten:
- vr 24 okí. : uitrrrisseling met siadsgenoot B. C. Delo; aflge-

zegd vanulege te geringe be.Langstelling.
- za 22 nov. : uituisseJ-inq met Bedburg-Haul uaarschijnlijk

door oproep in vorige Hazenr<amper grote deel--
name van dames; goeo zol

- zo 23 nov. : rekreatieteam-toernoei in Cuijkl afgezegd,
omdat u.re reeds op de 22e tn aktie komerr.

- zo 4 jan. : voorronden rekreantentoernooi badmj-ntonvereni-
ging Rebati in Tiel; Deefname door 1 team,
bestaande uit 3 dames en 3 heren en ten hooqste
4 dames en 4 heren. fr uorden slechts dubbel-
spelen afgeuerkt. 0pgave voor dit toernooi in de

zaal.
- zo 22 feb. : uituisseling met andere vereniqing; sporthal

Hengstdal van 13-16 uur. trJe ileten nog niet uel-ke
vereniginq u.re uitnodiqen.

- zo 22 nrL. : final-e rekreantentoernooi van Rebati, Tiel.

Bovendien ontvingen u-re in het vorig seizoen tijdens een rekre-
antentoernooi in Kfeef uitnodigingen om te komen spelen in
Duisburg en Essen. Je ziet, er is voldoende te doen.
lvlaar allereerst is het van belang dat u:e een vaste, hechie,
liefst grote rekreantengroep opbourL.ren, die regelmatig acte de
próence kan geven. lLJant als ik uitnodigingen aanneem, moel Ík
er ule.l van op aan kunnen dat vol-doende spelers en speelsters
zich beschikbaar stel-Ien. Natuurlijk is het logisch dat je niet
iedere keer in de geleqenheid bent om te spelen, maar hopelijk
blijft nj-et iedereen op dezelfde dag u-reg.

i7



Tot sl-ot uil ik vooraf de nieuue rekreanten oproepen zich te

mefden voor de uituissefingen. voor de uiLuÍsseling van 22 nt'v.
hebben zich 3 nleuule f eden aangemeld. lLJle volgt?

Ton van Houdt.

Dames- herenkaPsalon

Aloolo
Einsteinstraat 153

Àsss Nf Nijmegen, Tel. 080-553324

Openingstiiden: Dinsdag t/m vriidag van 09'00-17'30 uur

Zateroig van 08'30-16'00 uur

Technisch verchromen
VerkoPeren

Vernikkelen
Verchromen

Verzilveren

v. Hezewiikstr aal 23-25
Niimeoen
téteto-on o8o-774455

ilr
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eiE s,r.r lror.nr

-,i1Q€Va€r acht jaar ben ik nu voorzitter van uu.t distrikt Centrum.
Een distrikt, t;aar u bijhoort en uJaar u met recht trot's op mag

- 
j i-Z!-llt1

Ni-et alleen, omdat zouel de nationale kampioen bij de heren,
als bij de dames uit ons distrikt komenr maar ook omdat het be-
stuurlijk en organisatorisch maar voopal qua sfeer onderling
tot een van de beste distrikten van de N.B.B. behoort.

Als voorzitter ontmoet ik op de dlverse vergaderingen helaas,
alfeen maar de bestuursleden van urLr klub en die zijn dus a1
rrbehebttr met een funktie, daarom ui1 ik niet nogmaals een beroep
op deze mensen doen.
Begint, u al- door te krijgen rJaar het omgaat, ja.....:l blijf dan

nu ook even doorlezen. Dank u.

0m de bijna 18000 leden van uui distrikt aan hun badminton trek-
ken te laten komen, moet veel uerk verzet rlorden en daar zijn
vrijuilli.gers voo1. nodig. Tot op heden zijn uij meestal via een

upontuun àanbod aan voldoende ?tmanrrr/rrr"orstt kraeht kunnen komen.

Kelaas zi j n ui j nu uitgeput en moeten r,.ri j t:el een beroep op u

doen. Juist op deze rrrechtstreeksetr manier omdat ik er Vafl ove1'-
tuigd ben, dat er onder u best mensen te vinden te zijn, die
binnen het gezellige team van ons distrikt nuttig u.lerk kunnen en

uil-1en doenr

i!aar uij behoefte aan hebben is t'afgevaardigen'r, een voor.zitter
en meerdere leden voor zouiel de Dist,rikls 0pvang en Voorl-ichtings
Kommissie, als de Distrikt Kader Kommissie.

Het zou te ver Voelen deze funkties hier nader te omschrijven,
maar als u interesse hebt, vul- dan onderstaande strook in. Ik
be1 u dan voor nadere informatie en uellicht kunnen uij LoL za-
ken komen.
Uiteraard is ut.t aanbod in eerste instantie geheel vrijblijvend.
Laat uu distrikt niet in zrn hempje staan. U en utrl klub hebben
er baat bij.
Denk er eens over naJJJji!

t_Í_t
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0psturennaarDonBrandsmarThijsselaan23r4lO2KVCulemborg.

Dank u.

tvlet vriedelijke groeten,

Uon Brandsma telz O345O-12433

Ja,
mij.

naam

adres,

lid van,

KOIVI OP VUL ]:T BON ]N! I EUEN

DooRZtTTtN, IUIST DooRZETTtRS

HtBBtN tjiIJ N0DIG.

Don bel mi j maar eEos opr tLJellicht valt er uat te doen voor

, voorlettersr-, roePnaamt

rloonplaats r_r

tel:

21
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lLlat is een wlidniqht SPeciaI
U stelt zi_ch voor een prettig uarm zuembad, vootzien van

sf eervol.l-e onderu:aterverlichting, een prettig muziek je op

de achtergrond, niet te druk bezocht (maximaal 150 personen)
in een 50 mtr. bad, uaaral-le aantpekkelijke speelse toestanden
vrij gebruikt kunnen u.rolden zoals 9lijbaan, hoogtezon, iei-
streams, utaLerp1u etc, etc.

lok ni-et-zujemmers kunnen terecht in ons instruktiebad
(voorzien van bubbeltjes).

In de entreeprijs is inbegreperi een l-rapje en een drankje dat
verkrijgbaar j-s aan onze horeca'
Er kan gezuJommen uorden vanaf 22.30 uur tot aan middernacht
en vervofgens is onze (droge) f,oreca nog t,ot 01.00 uur open.

Iedere deelnemer betaaft aan de kassa r12r- en men kan het
beste vooraf 3eserveren aan de kassa, omdat er zeker niet meer

dan 150 personen uJorden toegelateno
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Door een bijna niet Le tomen inzet van een kleine groep leden
van onze s"*tie en met behulp van het inzicht en de invloed van

enige leden van de omnivereniginq, is het de korfballers gelukt
om in korte tÍjd een stijlvoJ-, intiem klubhuis op te boutLren.

Een klubhuis overigens dat in korte tijd dat het er is haar be-
staansrecht aI meer dan i.:eurezen heeft. Uiteraard is ieder lid
van de omnivereniging tlelkom om eens een kijkje Le komen nemen

( en bij te dragen aan de omzet ).
U vindi het klubhuis vlak bij ons nieuue veld achter de lYleeuuse

Acker. ïn stemni:g grijs ligt het daar, iets verscholen achter
tueeprachtigebomeln,diehetgebouutjealstueetrotseouders
in bescherming lijken te nemeno

In hooc tempo is het klubhuis van a]le noodzakelijke materiaal
vocrzien. uat ue nog missen is een goede gevelkachelo Tips zijn
r,.reIkom ( tiliL van de Logt, Zuanenveld 47 - 04 ). Deze nieuure aan-
urinst , deze nieuule stimulans in onze verenigincl heef t echter
nog niet het geuenste effekt op de spelprestat,ies. Pas onlangs
behaal.de ons eerste team een overulinningo Het tueede team draai.t,
iest beter en mag zich nu een middenmoter noemen, terurijl de

junioren enkele overuinningen afr,.risselen met u:at meel' verlies-
partijen.
Een andere nieuue aanuinst is ons pupii.lenteam. LJas er van deze
jongste sporters bij de Hazenkamp lange tijd geen sprake, binnen
kofte tijd is er een komplete ploeg |tuit de lucht komen valler.rf.
lrJe hopen uiteraard dat dit zich gesLaag zaL uiLbreiden.
Binnenkort begint het zaalseizoen ureer'. Een nieuue kompetitie
met nieutr.le en voor de Hazenkamp steevast betere kanseno
Hiecvan krijgt U later bericht.

John o/42
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natuurliik
spaar ik

bii de bank met de

waar anders !

gelders-utrechtse È
spaarbank

nijmegen, beuningen, groesbeek en wychen
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