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.J

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,

S. Kersten, Tolhuis 13-09, 6537 MR Nijmegen,Tet.442628
F. M. van der Heijden, Meijhorst 29-37, 6537 HA Nijmegen ,Tet. 447577
A. v.d. Zwaan, Nw. Markt 11,6511 XK Nijmegen,Tet.225927
R. Kersten, Tolhuis 13-09, 6537 MR Nijmegen,Iet.442628

KORFBAL
Sekretarlaa* A.BunthoÍ

Acaciastraat 40,6521 NG Nijmegen, Tet. 0g0_22S145
Admlnistratle: Tolhuís 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
Glronummer: 2005900 t.n.v. penningmeester,,De Hazenkamp"

sektie honk- en softbal

BADMINTON
Sekretarlaah J. M. Kersten, Lavendelstr. 19, 6641 BW Beuningen, Tel. OBB9T-1471O
Glronummer: 1628666 t.n.v. penningmeester ,,De Hazenkamp" sektie badminton

GYMNASTIEK.TURNEN
Sekretariaat: Paul Zandveld, Eikenlaan 9,6584 BT Molenhoek, Tel. 080-584752

Admlnlstratle: Tolhuis 13-09, Tel. 080-442628
Techn. leldlng: Korte Kar 1, Beuningen, Tel. 08897- 73227

Glronummer: 1628666 t.n,v. penningmeester,,De Hazenkamp"
sektie gymnastiek-tu rnen
ïurnhal Hazenkamp, Ploegstraat 4, Nijmegen, Tel. 559597



BEDBURG-HAU

0p zaterdag 22 november j.1. vond in een ongeduongen sfeer de
derde ontmoeting met de Betriebsverein Bedburg-Hau plaats.
Ditmaal moesten ue uituijken naar Sporthal. Neerbosch. Jammer
genoeg hadden rrlij te r,reinig heren (ook dat komt voorl) en de
duitsers te ueinig dames. Toch rrlas dit geen beletsel om ieder-
een aan bod te laten komen. Het rr.ras dus geen Nederlands-Duitse
konfrontatie en uaarom ook? De oplossing ulerd gevonden in het
verspelen van diverse mix-partijen. Omdat enkele duitsers een
andere rout,e naar het trefpunt (sporthal Hengstdal) haOden ge-
reden en niet op tijd arriveerden, ulerd ter plaatse nog een
krrrartier op hen geuracht. Toen zij na het verstrijken van dj.e
periode nog niet verschenen, reed de groep onder aanvoering
van ondergetekende richting sporthal Nearboseh.
Als gevolg van dit oponthoud begonnen ook de partijen een kular-
tier later. Na een half uur verscheen nog een duitse speler t,en
tonele, de andere is die middag he1emaal niet meer komen opda-
gen. 0m 5 uur rs middags moesten uJe er hefaas een eind aan ma-
ken. Na het douehen en aankleden reden ue naar de kantine van
ons thuishonk Hengstdal, alulaar ons een heerlijke kop tomaten-
soep en enkele broodjes ulachtten (met dank aan UJim Jaeobs).
Na deze kleine maaltijd en nog diverse drankjes, namen uJe om-
streeks 7 uur afscheid van onze gasten. Bij deze gelegenheid
nodigden de duitsers ons uit om in het voorjaar uieer naar
Bedburg-Hau te komen. Deze uitnodiging sloegen urij beslist
niet af.
N.B. Bedburg-Hau is een plaatsje tussen Kleef en Goch.

REK REA NTE N-ONTÍVIOETÏ NGE N

- zondag 4 jan. ! voorronden rekreantentoernooi badmo vBro
Rebati in Tiel. lile nemen met 1 team be-
staande uit 4 dames en 4 heren aan de
voorronden dee1. Er hebben zich reeds 4
dames en 2 heren aangemeld, zodaL er voor
2 heren nog plaats i.s. Aanmelding in de
zaal.
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zondag 22 febr.; Uituissel_ing met andere vereniging. Uit_genodigd t;ordt B. V.C. uit Cuijti. Gespeeld
u.rordt in sporthal Hengstdal vÀn 1 LoL 4
UUI.

Tot zover de rekreanten-ontmoetingen j.n de toek oms t.

Ton van

nabi j e

Houdt

GEBR, ZEGER
Groente en frult yan eigen bdrfil

ÍÏOt SG OUD RT N ETTE N

2O kq à f6r-
nieuu.re oogst: aardappelen

appels
peren.

Oude Dukenburgseweg 28, Nijmegen. ïel. 090-445555
en

Bijsterhuizenstraat 1 S, Nijmegen, Tet. Ogg97-1 832

Sportbenen... benen naar... van wteiet,.§lpon

d-r §}"ï[}",Y3?.?,*35":,:.,*",

Prroffiffi;;"Ë****"""'
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Algemeen

17e NIIUIJJAABSL00p Tt rJ[URT.

Zaterdag 3 januari a.§. om 1J.30 uur vj_ndt de start vande tr.redstrijdloop van de lZe Nieuurjaarsloop te l.rJeurtplaats.
fr bestaat een mogelijkheid tot voorj_nschrijving bijRunnersport in de Bloemerstraat te Nijmeg"n] Voó"inlichtingen ! te1. oBB97 - 75435.

Dames- herenkapsalon

JVooLo
Einsteinstraat 153
6533 NK Nijmegen, Tet.080-553324

Openingstljden: Dinsdag t/m vrijdag van 09.00-17.30 uurZaterdag van 09.30-16.00 uur

SNIJDERS

0[IIM0illlMtrfitil

teleÍoon 224239
postweg 63

t/o Rustoord

ffiw
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Arencr:

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 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.

Arena gym-

lij;',:ï,:',:ïï- 0En0

Eendet weamenfneh@en@f,

ffiteclrftk



GR OI PS-S PR I NGIJ[D STR l JDEN

J.1. zondag 16 november 1986 uas het voor veel kinderen en ou-
ders uleer feesL. Een feest dat nog enigzins in het licht stond
van de officiele opening van onze turnhar. vandaar dat de
groeps-springuledstrijden in dit nieuule onderkomen plaats vonden.
Hoeuel de turnhar in de eerste plaats geschikt is gemaakt al_s
een oefenruimte en niet als ruj-mte om ex grote r.rredstrijden te
houden, breek toch dat met uat passen en meten er een goed ge-
organiseerde uledstrijd van Le maken vieL. Zorr:el ouders als deel-
nemers konden goed uit de voeten met de ruimte. Het eerste deel
van de uedstrijd u,as voor onze gymnastiekleden van z - g jaar.
Bijna 100 kinderen zetten hun beste beentje voor bij de lange
mat, kast en minitrampoline. Dit aLles onder u_rakend oog van ,igjuryleden, die hi-ervoor hun vrije dag hadden opgeofferd (!).
Jongens en meisjes, vanaf deze plaats heel erg bedankt voorju11ie inzetl
De spanning uJas van de gezi-chten van de kinderen af te lezen.
sommigen u;aren zelfs z6 zenuwachtig, dat ze pardoes tegen de mi_-
nitrampoline liepen in plaats van erop, echter gelukkig zonder
pijnlijke gevolgen. flaar .ja, iedereen heeft u:el eens last vanrru.ledstrijdzenuuienrr. Tijdens de uedstrijden uerd iedereen van het
hele gebeuren op de hoogte gehouden door onze uitstekende
rrspreekstalmeesterrt lilim Zegers. trjim, bedankt j 0ok dank aan Jan
en Ria, die achter de bar de aanuezigen met koffier limonade en
soep de inuendige mens versterkten.
Nadat het eerste gedeelte van de uedstrijd erop zat, moest de
telkommj-ssie aan de s1ag, een precieze aangelegenheid uant er
moest rrachter de kommaIt gerekend rrlorden. Ondertussen uJas er een
demonstratie van ons bekende Turn promotie Team. tïinitrampolj-ne
en acrobatiekbaan uJaren de hoofdingrediënten. Ook ju1lie, leden
van het T. P.T. , bedankt voor jullie medeu;erking aan deze middag.
Na de T.P.T. - demonstratie volgde de prijsuitreiking. De
groepen die een, tuee en drie uaren geeindigd .kregen all-en een
medai-lle en een diploma. fl-ders in dit nummer kunnen jullie detotale uitslag nal_ezen.
]n het tr.r;eede deel van de
ouderfr aan de beurt. Ook

uestri jd ktuamen de tr10-jarigen en
hier lieten de deelnemers hun kunstenzien op lange mat, kast en minitrampoline. In ook hier uas sprake

6



van een prima opkomst van toeschouuers. Na afloop van de rrled-
strijd trad het T.P.T. uJeer aan, met als hoogtepunt de dubbere
salto van lïarc TönÍssen. Hierna volgde de prijsuitreiking.
Even dit noc: dit geldt voor alle deelnemerso Alleen a1 het deel-
nemen aan deze springrrledstrijden uordt zeer op prijs gesterd.
Daarom: jul1ie hebben voor een heel groot gedeelte de uedstrij-
den rrgemaakt,, evenals alle toeschouu:ers die in grote getaren
uJaren opgekomen en die voor de sfeer zorgden" velen staan er
missehien niet zo bij stil, maar er zijn veel mensen rachter de
schermenrt geureest dÍ.e voor, tijdens en na de uedstrijd hun beste
beentje hebben bijgezet. Ik vind het dan vanaf deze plaats niet
meer dan terecht deze mensen eens in een groot daglicht te stel-
1en. Hiermee bedoer ik dan juryleden, te1 - en barkommj-ssie en
uledstrijdorganisatie. En niet te vergeten: onze frspreekstal-
meester" trJim Zegers.
Iedereen: Bedanktl
tret zrn allen kunnen rrle terugblikken op een geslaagde dag, urelke-
laten ue hopen- een volgende keer nóg beter ui-t de verf zal komen,
De eerste rrofficiè1err'uledst,rijd heeft onze turnhar a1s vuurdoop
goed doorstaan. Ívlogen uJe u;eer op minstens evenveeL deelnemers
rekenen voor een volgende rL:edstrijd? Dan rrlordt het zeker ueer
een fijne dag!

Frank Janssel

U iTSLA GIN STAAT SPR I NGL].TD STR J JDTN

IJEDSTRIJD 1 : meisjes 7-9 jaar. TiJD: 10.30 - 13.00 uur.

Klassering: 1e plaats
2e tr

3e It

4e tr

5e rr

6e,
7e rr

ge ,
9e rr

10e rr

11e rr

groep nr.
Itil

'lll

23 pnt.
6il
2t1

33il
16 ll

8il
3r

11 rt

14 r?

19il
1ti

119.8 ZaaLz
116.5 rr

1 1 5.8 rr

114.3 rt

113.7 il

112.3 il

111 .g rt

110.3 ll

1O8.2 il

107.4 il

106.8 rr

lJychen
lvlolenhoek
Uranusstr.
Horstacker
HeidebL. st
G i1d e kamp
Utanusstr.
Neerb-0ost

Tolhuis
!ranusstt.

Itil

ilil

llil

?t lt

llil

lllt

lt tt

llil
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UEDSTRIJD 2: meisies 10-11 jaar. TIJD: 13.30 - 16.00 uuro

Klassering? 12e plaats groep nr.
13e il il fl

14e il Í rt

15e il rt ll

KlasserÍng: 1e plaats groep nD.
.2eililil

3elrilil
4eililr
5gilillr
6elrlril
7e il il il

ggilrril
gellilll

10e r il lr

11e rr il lr

12eililI
13e tl tr lr

14a il il ll

1B pnt. 104,8 Zaa]-z Tplhuis
22 tt 104.7 rf ulychen
13 tt 102.9 rr Ploegstr.
9 rr 102.9 tt Gildekamp

ILJED STR I JD 2 : meis j es 1 2 jaar en ouder.

Klassering: 1 e plaats groep nr.
2eilrll

3gilllll
4eilillr

24 pnt.
26il
25il
21 il

12 It

30il
17ll
20 rr

31 rr

7n
15 il

4fi
10 il

5rt

32 pnt.
34,

27 rt

35il

132,4 Zaalz
122.2 il

121 .5 rr

117.1 il

116.5 rr

112.3 rt

112.3 il

111 .o rr

109.7 il

109.5 r
108.4 il

108.0 il

1 05.5 il

101.7 il

113.9 TaaLz
109.4 tl

1 09.0 il

1A6,4 il

l.rJychen
il

il

Tolhuis
Hortaeker
vlalvert
Heidebl.
Tolhuis
Malvert
lvlole nhoek
P1 oeg str.
Uranusstr
Gildekamp
Uranusstr

[Ia1v ert
Tolhuis+
Molenhoek
Tolhuis
ÍIey horst

tTiEDSTRIJD: jonqens 7-9 jaar individueel.

Klassering I 1e plaats: . llan de UJit
2e tt [vlichel Peters
3e tt Sjoerd Ermhaus

Klassening: 1 e plaats: Edtr;in Zegers
2e tt Jutgen Zuaan
3e tt J"IIe Muris

Ron [vlolenaar

UEDSTRIJD: 'ionoens 10 iaar en ouder individueel.

pnL. 22.3
tt 20 13n 2o.1

pnt. 25,8n 2319
n aa 'zZ-aJ
ll aa .z

LLa!
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Crn 4u)QL urr,rz. blnDolrn
C-rn oàrànkxxilie è4/,0L -lL l*r""/)
'íà. nn o"zàAt'vn 4cr*-ta tLLLr- +rydola.H4+ nn4aà4 Lwt ^ 

4zr*-t 0 u-Lt n- 4n-ríd^#
'uhz,z À<n*a, ,b*rrun

T,

GELITVT DE KOPIJ VOOR DE VOLGENDE HAZENKAITPTR
]N TT LIVERIN OP ZATERDAG 13 DECETV]BER A . S
B I J: tï. r jo C""t"t

Leeuulstraat 33
Nij meg en
tel:558455
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TANJA VAN DER SCHOOR ]S VERHUTSD.

HAAR NïEULJE ADRES IS: Rijksrr;eg Noord 11II
6661 KA Elst (grd)
TeI: 0881 9-7521i

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

HATERTSEWEG N5 - NIJMEGEN _ TELEFOON Og) - :*í0u75

10

VA AANNEMERSBEDRIJF

A H:;IFJÏ"!**,T-,F,#,

* Onderhoudswerken
Verbouwingen
Renovatie
Nieuwbouw

Wanneer
het gaat om:

*

*

*



natuudiik
spaar ik

bii de bank met de

u,aarandels !

gelders-utrechtse É
spaarbank

nijmegen, beuningen, groesbeek en wychen
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CURSUS /

AAN ALLT LEDEN.
ns"estt

9?
In de Turnhal van S.V. de Hazenkamp, aan de Ploegstraat/hoek
Muntueg te Nijmegen, zaL een speciale kursus miriitrampoline
springen u:orden gegeven.
In de Turnhal is een diepe vail<uil, vol met sehuimplastict
ulaardoor snelle maar vooral ook veilige resultaten mogelijk
zij n.

De kursus uordt gehouden op zater6agmiddag van 13.00-1S.00 uur,
0p de volgende deta: 22 nov.r 29 nourr 13 dee., 1986

'10 jan., 17 jan., 14 7an., 1987

Leidlng: Henk Kaaksr lid van het Turn Promotie Team
en student aan de KAL0 te Tilburg.

Rian Koedam, 1id van de A-Selektie de Hazer{<amp
en studente aan het CI05 te Arnhem.

Kosten voor de hele kursus: f50r- per persoon,
te betalen op zaterdag 22 november

trlil je meedoen, vuf dan onderstaand strookje in en lever deze
in bij de leiding in de zaal uaar je 1es hebt.

lnschrijfformulier voor

NAAlvl:..................

de kursus wlinitrampolinespringen.

. .. .. .. ... rL[EfTIJD....... JAAR

Handtgkening....... ...........
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sLoTFEtg-AV0ND

De slotfeestavond in Country and lLJestern style is na een trtat
pover begin uitgegroeid tot een suksesvolle avondo

velen moesten gedaeht hebben, het rr.rordt pas tegen het eind ge-
zelIig, dus komen u;e maal uat later. lLJat dat eerste betreft heb-
ben ze qelijk gekregen, uant het is een groot sukses geuotden.
lYlet een als echte saloon ingericht klubhuis, kompleet met een
pianist (om naar te kijken, niet om naar te luisteren, uant dan

hoorde je niks), alsmede de onvermijdelijke saloondeurtjes.
0m nog maar te ztr.rijgen van de vast gereed gehangen strop en de

frivool dansende evenementensi-sters Ine en Ingrid. Het geheel
opgeluisterd door de leden bezoekers/figuranten.
[ven leek de bijeenkomst verstoord door een groep indianen op

het oorlogspad, maar nadere beschourrling leerde, dat ue te maken

hadden met de feestgrage Ton, [vlaarten en Renó, schitterend!

De avond is door het be,stuur aangegrepen, om een aantal mensen

in het zonnetie te zetten.
De ereknttppel uerd uitgereikt aan Jaap Bogaards. Als honkballert
afs aanvoerder en als uerker op velerlei gebied bi-nnen de ver-
eniging kan hij velen tot voorbeeld dienen.
Jammer, dat hii rrreggaat!
lJe uensen hem veel geluk en een goede toekomst in zijn nieuuJe

uJoon- en uJerkomgeving findhoven.

Dan rL:as er ook nog een jubilaris I Erancois van Hal, die 25 jaar
aaneengesloten lid van de honkbalsektie.lJas.
voor zijn verdiensten voor de sektie rrJerd hem een zilveren
knuppeltje uitgereikt.
Voorzitter Ton Vrijalcienhoven zeLLe uiteen, ulat Francois in aI
die tijd zoal allemaa1 heeft gedaan, maar uu schrijver heeft het
niet allemaal kunnen bevattenl bijna all-es.
0ndanks vaak teleurstellinqen, bleef Francoj.s zich inzetten voor
de zaak. Deskundige bronnen beueren, dat Francois behoort tot de
t1 Hazenkampdy nastie rr.

trje hopen hem nog lang te behouden voor zijn en onze sport.

Vier personen zouden verder nog in het zonnetje rr.rorden gezet, te
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uJeten de beste slagman/vrouu senioren/juni.oren van 1986.
Alleen de uinnaar bij de softbal--senioren uJas aanuezig en haar
werd de bijbehorende oorkonde uitgereikt: Petra van Hal.
Bij de honkbal-senioren ging de titel naar Gregory LaelÉ.

De junioren titels zouden ulorden bekend gemaakt op de jeugdver-
gadering de uleek daarna.
lÏaar daar u:aren de ulinnaars ook niet aanuezig. Zij zulIen de
oorkonde thuisgestuurd krijgen. Het zijn; lJouter v.d. Hazel en
Annemiek CIaassen.
Allen van harte gefeliciteerd.

Beslui-ten ue dan, met een kompliment aan de evenementenkommissie
Ine, Ingrid, Astrid, Albert Jan en Dion voor het enthousiasme,
uJaarmee zij dit gebeuren hebben georganiseerd. Ga zo doorl

Nieuu:e1i.ng

tr.lAT tRJ0AL LEEfT.......

Eén van de zaken uaar het gehele jaar over gepraat ulordt, zijn
de honkbalpakken.
0pmerkingen a1s: rrulortel-t jes in het veld?t geven overduideli j k
uJeer, hoe over het huidige tenue qeoordeeld u.rordt.
0p elke ledenvergadering als ook op de jeuqdbijeenkomsten komt
steevast naar voren: Kunnen uJe qeen andere pakken krijgen?

Het bestuursstandpunt hierin uras tot op heden steeds, dat dit
onverkoopbaar is bij de ouders en vooral bij hen, dje net een
nieutr.i pak hebben aangeschaft.

Alternatieve flinancierings bronnen rr:orden ue1 steeds genoemd,
doch in de praktijk komt hier niets ui_t.

Het bestuur u:il echter toch zoeken naar openingen om hier door
heen te komen en 9te1t zich voor in de richting van de ouders met
voorstel-l-en te komeno

Bij deze dan de aftrap over dit onderuerp om iedereen vast aan het
ídee te laten ulennenl dat er u.rat moet gebeurene
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Café Hou Doe
voor iedere

Hazenl«amper

van ,ïffi'ïï ï"",ï;lo ,,,
Hertogstraat 47, Niimegen, Telefoon 225698



Het eerste punt is dan hoe het nieurrre uniform eruit moet zien.
Iedereenuordtverzochthierideeënoveraantedragen,binnen
de voorrr.laarde, dat de klubkleuren oranje en gloen minstens aan-

wezig moeten zijn.

A1s hierover overeenstemminq is bereikt kunnen lJe aan de trr.leede

fase van de diskussie beginnen, o.I. hoe kunnen ue komen tot
introduktie van het pak. Hopelijk hierover de volgende keer meex.

Ab lLliishake

Voor bloemen cn Planten
Groenwoudt
,, BloemenaÍdeling"

Zwanenveld Nijmegen en

,, Bloemenhuisje"
Groenwoudt

Zuiderdreef - Wijchen
@=EHEKMAT'

ELEKTFIGITEGHNIEK EIV

*
*
*
*
*
*
*
*

LICHT-KRACHTINSTALLATI ES

INBRAAKALARMSYSTEMEN

BRANDM ELDING I NSTALLATI ES

GESLOTEN TV-CIRCUITS

GEBOUW-AUTOMATI SE R I NG

NOODVERLICHTING

ONDERHOUD

24.UURS STORINGSDI ENST

grF*i,**,

NIJMEGEN
GELDERSELAAN 14

080-229664

WAGENINGEN
NAALDWEG 1

08370-1 5680

Technisch verchromen
Verkoperen

Vernikkelen
Verchromen

Verzilveren

v. Hezewijkstr aal 23-25
Niimegen
Telefoon 080-774455
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