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,,fDE IIa ZENKAMP,,
L]ITGAVE VAN DE GYMNASTIEKVEREENTGING DI1 HAZENKAMP,.

VERSCHIJNT ]EDERE MAAND-

coMMrssrE veN neoecirÈ,
,\1e7. A. VERMEULEN,

Dorpstraat 132, Hees.

-I. C. FLIER,

-ADRES: H. A. OOSTERLAAN, Muntweg 352

Het 
plaatse, ,rn 

1.1 
portret van Koningin Emma

-- op de eerste bladzijde van het Aprilnummer
van ,de Hazenkamp'' is niet een meegaan met een
in tal van bladen en tijdschriften gevolgde gewoonte.
Wij bedoelen er r'n de eerste plaats een eerbiedige
hulde mee aan onze overleden Koningin-Moeder;
een neigen van ons vaandel voor Haar, die heen-
ging. Wat Zij voor Nederland heeft beteekend is
in de afgeloopen weken telkens naar voren

acht; er behoeft op deze plaats niet opnieuw
n herinnerd te worden. Het eenige waar we in

ons blad op willen wijzen, is de groote saam-
hoorigheid die in deze dagen van nationale rouw
tusschen alle kringen van ons volk bleek te be-
staan ; de gemeenschappelijke vereering voor deze
geliefde figuur. Bij zooveel dat ons Nederlanders
scheidt was er thans een groote eensgezindheid.
Dit gevoel van saamhoorigheid bij vele onderlinge
verschillen nu, is een van de idealen die wij, in
kleine kring, als Hazenkampers, nastreven; de

1 schoonste hulde die onze vereeniging aan de na_
I

gedachtenis der overleden Vorstin han brengen
is het bevorderen van de zin voor eenheid waar
dit slechts mogelilk is, omdat wij, dat doende,
bouwen aan de eenheid van ons volk.

A. OOSTERLEE.

AD.\/lINISTRÀTIE-ADRES.
ABONNE^\IENTEN ENZ.:

L. G. VERBEEK,
Groene:Iraaï Ji.
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HONilKtEAtt.

Nog anderhalve maand mannen, en dan hopen we onze wedstrijd tegen
de A.M.V.J.-ers aan te binden. Ik verheug me er tenminste al op met
deze mannen een fijne partij te spelen.

En waarom juist, honkbal? Omdat dit zoo'n buitengewoon mooi spel
is, met zulk een groote levendrgheid en afwisseling, omdat het een gewel-
dige snelheid van handelen vereischt, speciaal wanneer alle vier zijden
van het vierkant in beweging zijn. Ik kàn me dan ook nog bestherinne-
ren, hoe ik menigmaal met mijn handen in 't haar stond, als ze met hun
vieren aan 't rennen waren. Daarom is honl<bal ook zoo moeilijk en eischt
het heel wat oefening, vóór men een behoorlijke partij kan leveren.

Het líjkt me dan ook niet kwaad om enkele voorname punten nog eens
onder het oog te zien.

Toen we onze wedstrijd hadden gespeeld tegen de Klokkenbergers zijn
er aan weerskanten verschillende fouten gemaakt.
Allereerst het te lang blijven vertoeven op de honken. Blijf gedurende
het spel niet öp je honk staan; ga er zóóver vanaf dat je er nog net bij
kunt, wanneeÍ ze er een bal naar toe gooien. Dit geldt dan voor dehonk-
loopers; speciaal moet er dan voor worden gewaakt, dat wanneer een
looper op het eerste honk aankomt en het 2e en 3e honk nog niet bezet
zijn, deze looper zoo gauw mogeliik het 2e honk moet trachterr te berei-
ken, aangezien bij een ongelukki§e slag van z'n opvolger, de kans groot
is, dat er trtéé td,t komen Men ziet dan ook vaak op wedstriiden dat
er indien er alleen op het eerste honk een looper aanwezig is, de slag-
man de eerste bal ruí,oÍ slaat, om zoodoende deze looper de gelegenheid
te qeven het 2e honk te bereiken. Denk er verder om, dat het alleen bíj
het eerste honk geoorloofd is, wanneer men vaart heeft, een eindje door
te loopen mits het natuurlijk aangeraakt is en men er direct weer op
terugkeert. Biihet2e en 3e honk is zulhs niet toegestaan en moet men het
bliiven vasthouden, anders loop fe de kans dat de honkman je uittikt.
Behalve bij de loop naar dit eerste honk, moeten de spelers verder
tusschen de honken worden uitgetikt.

En dàn de fout, die zoovelen hebben gemaakt bíj onze vorige wedstriid:
denk er toch eens om dat men bij een vangbal rti,pt mag loopen. Al is
de bal nog zóó ver geslagen en een speler vangt hem, dan moeten de
spelers die al aan 't loopen waren, onmiddelliik naar hun verlaten honk
terugkeeren, waarbii ze natuurlijk de kans loopen uitgemaakt te worden
als het niet snel gaat. Probeer verder als slagman de bal een flinke tik
te qeven door het slaghout flink om te zwaaien. Zoó voorzichtig behoef
ie bii dit spel niet te slaan, je kunt hier f e kracht en je snelheid achter zetten.
Dat is al een'van de dingen die ik zoo razend fijn vind bij honkbal, met
zoo'n lange knuppel de bal een optater te geven en vooral wanneer ie
het geluk hebt, hem op het uiterste puntje van het slaghout te kriigen,
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c hoort dan een zwiepend. geluid, het teeken dat hij een behoorlijk eind
lveg. ga.at. Hè, ik.. moet dan nog altijd denken aan mijn hontibaltild
:n flaarlem, waaÍ ik toen eens meespeelde in de stedenwedstrijd tegén
.\msterdam. we stonden met 15-16 achter, het was de laatste inni-ng,
rvij waren aan slag en hadden 2 uit. Drie honken waren bezet en toeï
noest .ilc aan slag. Màn. wat sta je 'm dan te knijpen. Sla je drie keer
mrs, 9rn ben.je uit en dat is heelemaal geen zeldzaamheid.bij dit spel,
vooral met zulk een harde bowler. De eerste bal miste ik, dèze sloeg
keihard in de handschoen van de achtervanger, de tweede sloeg ik foui.
\\'at sméét die kerel hard, nu nog eén kàns en misschien heb ik toen
u'el wat gelqk gqhad, maar die 3e bal gaf ik een klàp, sakkerlóót jongens,
n,at. ging .(1,í,e lekkel, twge loopers kwamen binneri en ik kwam o[ trei
3e honk. De volgende bal was een vangbal en de partij was geeiridigO.
\\'e wonnen met 17-16.

Hè, als je zoo iets eens meemaakt, wat ga je dàn met een tevreden
gevoel naar huis.

Ik hoop mannen dat jullie dat ook eens moogt meemaken, want wer-
kelijk ik ken geen spel, wat_ meer voor een echte Hollandsche jongen
geschikt is dan honhbal en daarom kerels we gaan aan de slag om te
probeeren de 26e een fiine partij te kunnen geven. 

HUISMAN.

4.

Wct Hqzen kckelen:

DÀT hei ijs een verwqrmende invloed heeÍt op vele Hozenkamp-
hqrten. (Zie qdvertenties).

DÀT de korÍbollers voor een Pqqsch-verrrrssingr hebben gezorgd,
in de vorm vcrn een eerste en twepde prijs op het korfbol-
tournooi in Àrnhem.

DÀT onze directeur gekiekt is met een hupsch Tyroler-hooÍddeksel,
toen hij terugkeerde vqn zijn reis en dqt genoemd hoold-
deksel hem lqng niet onqqrdig stond.

DAT de ,,schoonmcok" tot heden toe nogr geen invloed qehad
heeÍt op de opkomst bij de ciqmes-senioren-les.
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,,17 MAART 1934"

De groote uitvoering van dit jaar
Is een daverend succes geweest,
't Was weer - naar gewoonte -'n Avond van èchte éénheidsgeest.

'n Feest van gratie, geest en kracht,
Een blijde dag van glans en glorie,
Die met gouden letters wordt beschreven
In't gulden boek van Hazenkamp's historie.
Uit véle kringen was men opgekomen,
Van alle kanten kwam men aan
En àllen gaven blijk van warme vriendschap,
't Werd 'n hoogtepunt in Hazenkamp's bestaan.
Onder Huisman's strakke, stoere leiding
Marcheerde alles keurig, vlot en snel
En 't publiek genoot er dàbbel
Van 't gebodene in sport en spel,
Héél den avond heerschte'een vreugde-stemming,
Héél den avond was men optimist,
Wijl door 't program dat werd geboden
De geest van velen werd verfrischt. . .

Deze avond vol leven) vuur en verve,
Bracht Hazenkamp nog ééns de wijze les;
Dat eensgezindheid, vriendschap en vertrouwen
Immer noodig zijn voor gróót succes !

BARENDJE.

-!!E
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KANKEREN.

\À/at is kankeren ? Ja, geef daar nu eens een
verl<larend woordenboek bezit ik niet, dus ben
cen deiinitie van te geven.

volgens mij is h.et: een nakaarten en een minderwaardige soort critiek,
dre niet in 't openbaaÍ) maaÍ onder elkaar wordt uitseoefànd
Gevolg:. een verkeerde geest en minder goede samënwerking. Ik wil erechter direct bijvoegen, d_at het ook een goede zijde heeft.

In enkele woorden wilde ik iets over kànkeren'zessen.
Eerst u,orden een of meer leden door bovenbedoe[a-e zucht tot hekelen

aangetast. Het is een bekend feit, dat kwaad veel sneller voortwoekert:an goed en er ook.lichte.r.over te spreken valt dan over goed, zoodatiie paar aangetaste jongelui ook tegen hun andere medeleà'en over dat
"en of andere, wat hen niet bevalt,t'boomen. Zoodoende is kankeren de
:,orzaak van een minder goede. verhouding tusschen oe teoen ónoèrriÀg.n tusschen de leden en de leiding.

Verder is het o-pmerk_elijk, d.at ,,[et kankeren" bij voorkeur door heeren-
.eden wordt beoefend. waar dat aan zou liggen ? wel, te oordeelen naar:ze leden-verga{eringen: de dames-leden""ziin veel meer in getal dan:e heerenleden. De dames lijken alles.aan te nemen. of dit níschroonr's- of dat zij. alles wat.'t.bestuur zegt als zoete koek iiikken, aan wót
,{ -,men om de heeren-leden eens -Íe 

hooren speechen of 
'nog 

""n::,dere reden, ik weet het niet. De heeren echter'voelen, 1èrertr%eiió.zen ,achten",) zich mede verantwoordelijk voor het bestaan'der vereeni-i :g. Daarom vallen zíj aan en komen met voorstellen, doch niei àÈijo
-:rn.nen zij hun.gedachten direct in de goede bewoording uiten of ze uiten:.- heelemaal niet, en gaan nakaarten, Tij voelen zich ve-rongeli;kl, wàiin
:t_grond der zaak hun eigen schuld is, en tenslotte wordt h"et i<ankeren.

Beiden, dat aanvallen en komen met voorstellen, spruiten deels voort
-rt kankeren, deels uit goede overwegingen. In dit'geval is het degoede::jde van kankeren, want hierdoor kómi de partij rïaartegen gekaïkeid',,,'_,rdt, in de gelegenheid zich te verantwoord'en. '

I-letgeen scheef getrokken is, kan weer recht gezet worden. Ging men:.ls altiid zoo te werk, dan was kankeren nog ào erg niet.
llen doet het helaas niet.

Sr:nmige leden blijven doorkankeren.
7:i stichten daardoor veel onrust en doen veel kwaad, zoowel aan de:*n persoonlijk als aan de vereeniging in z,n geheel.

Daarom leden, hoort ge op onaan§enàme maniér over het vereenigings-
l:le.uren praten, spitst uw ooren, eà neemt het nietdirectaan, maa"r v"alt:'e kankeraars aan, slaatzemet hun eigen woorden neer, voordat zij er
--ee naar anderen gaan.

En eii kankeraars, laat je niet verleiden om, wanneer je iets niet bevalt,

goede definitie van. Een
ik zelf genoodzaakt er
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daarover te gaan kankeren, maar gaat rechtstreeks naar de betreffende
Dersoon (personen) en dien je klachten in. Dan breek ie de vereeniging
hi"t uf, maar bouw je haar op. Want is er ook maar iets goeds in,.de
betrokken persoon(en) of_het bèstuur zal m.i. niet nalaten het in.ernstige
overweging te neàen. Geen gekanker, maar neem ook geen blad voor
ie mond. Beide is niet goed.' 

Geen afbrekende, maar opbouwende critiek. 
AMB.

lR IEC lE lPll- (G lEtENt s lNt tElRlrlR IEc tEtprD.

Hoe men een goeden gymleerqqr klqormqcrkt I

Zoek een jonge, sterke en aangename persoonlijkheid uit;
snij er af alle aanstellerii van stem, kleeding en manieren ;

giet er over een mengsel van gelijke deelen van de wijsheid
van Salomo, den moed van den jongen David, de kracht van

Simson en 't geduld van Job; kruid met het zout der er-

varing, de peper der geestdrift, de olie der sympathie en een

scheutje humor; stoof gedurende ongeveer drie jaar in een

warm gymlokaal, van tiid tot tíid controleerende met de vork

der kritiek, die er door den directeur ingeprikt wordt. Wanneer
alles goed gaar is, garneert men met een klein salaris en dient

de schotel warm op aan de gemeenschap'

PAPRIKA.
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KORFBÀL.

.Hoera! wij hebben den eersten prijs gewonnen"; dit konden we op
z:e Paaschdag werkelijk zingen. Wat een geweldige dag was dat. Wie
:ad kunnen denken, dat wij met den eersten prijs zouden thuis komen.

De gezelligheid begon 's morgens al aan het station ; ie behoefde niet
.:ns dèn weg te vragen, wii liepen elkaar maar achteÍna en kwamen
', anzelf aan de sportvelden.

\aulvelijks waren we op 't terrein of we kregen te hooren dat we
:rnnen 5 minuten spelen moesten. Wii natuurlijk zoo gauw mogelijk aan
:et verkleeden en naar boven, hetgeen niet zeggen wil de trap op, maar
:.aar een hooger gelegen veld. Wíj speelden n.l. op veld 13.

Het eerst werd geÀpeeld tegen Trekvogels II uit Rotterdam. Het was
rcn spannende ivedstrijd, die door De Hazenkamp met 1-0 gewonnen
i','erd. Het was merkbaar dat de Hazenkamp-dames sterker waren, waar-
:oor deze het nogal eens zwaar te verduren hadden van de Trekvogels-
.leeren die hun Zwakkere collega's wilden bijstaan. We hebben pracht-
:.rltS€Ír gehad, maar de manden waren een beetie scheef waa-rdoor.bii-'t
:oeien Ol nat nogal eens angstwekkend over de rand der korf wandelde,
-:aar er tergend weer vanaf rolde inplaats van er door. Na afloo-p van
:e rvedstrijd-gingen we eens kijken naar de club waartegen we'smid-
:aqs spelen moelten. Wii merkten direct al, dat Togo uit Amsterdam
.rerker' was dan de Trekvogels. Dit beteekende voor ons natuurlijk een
.::rkere tegenpartii. Om half5 speelden weonzen tweeden wedstriid. We
--:repen 'm geweldig, maar lieten daarom de moed niet zinken. Wat een
, :tugde toen na kórten tiid het eerste doelpunt werd gemaakt, en er al
;:-,eóig een tweede volgde. Na de rust maakten we nog een derde ' ..
l-0 en in dezen stand kwam geen verandering meer, zoodat we ook
::zen rvedstrijd wonnen.

,lok het tweede twaalftal heeft zich uitstekend gehouden. De eerste
,-lstriid werd verloren met 1-0, de tweede gelijk gespeeld met 1-1.
- : namen van de clubs ben ik vergeten, maar dat komt er niet op aan
', 

=. ? Ik weet alleen, dat ze een àardig mondje Groningsch spraken,
- :i het afgeloopen was. Alles bii elkaar genomen was het een succes-

e dag. Óe Hàzenkamp kan met'voldoeniÀg op dezen geslaagden korf-
, jag terugzien.
.r -ben 

dén heelen nacht nog aan het korfballen geweest maa.r geen

:-iele bal die in de mand kwam. Gelukkig maar dat het niet echt was.

Jo.
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Vcn het Secretqriqcrt:

Ingeschreven nieuwe leden in de maand

Groeo meisies I : T. Derksen.
-loh Horssen,
M. Vels.

Groep meisies ll : D. Donselaar.
F. Labrie,
J. A.C.KnooP,
M. v' Lier.

Bij genoegzame deelname
ri'orden geoiganiseerd in de
van de dames Mei. Schouten
en Verbeek.

Maart:

Groep jongens I : Joh. Vels,
J. Knoop.

Groep heeren III : D. Dodewaard,
A. L. v. Wijck.

Groep dames IIIa: C. de Weijer.

Voor de goede gang van zaken in de administratie worden de leden er aan herinnerd
aat 6li over-plaatsiïg íaar een andere groep., _de contributie voor de geheele maand moet
worden volàaan of die lilst waarop mén blj het begin der maand staat ingeschreven.

FEESTAVOND.
Op Woensdag 25 April 's avonds I uur zal de jaarlijksche feestavond plaats hebben

in dè kleine zaal van ,,De Vereeniging."
Dezi àvond hebben ioegang allillazenkampleden die den leeftijd van 14 iaar hebben

bereikt.--Oamès- en heerenleden mogen Echtgenoot(e) of verloofde introduceeren. Hiervan
moet v00raÍ kennis worden gegeven.

P I NK S T E R K e.u P-' o u o - L E U S D E N.

De dames en heeren contact-commissieleden worden verzocht zoo spoedig mogelijk
doch uiterlijk vóór 1 Mei a.s. een liist in te dienen met de namen van dames en

heerenleden'die aan het Pinksterkamp wenschen deel te nemen. De prijs zal bedragen
one"v... f3,50. De tocht heeft pei fiets plaats. sZaterdagsmiddags 1 uur vertrek,
thu]"komst 2e Pinksterdag 's avonds ongev. I uur.' 

ll ai" den leeftijd van"17 iaar hebben-bereikt kunnen hieraan deelnemen.

ZOMERKAMP.

zullen voor meisjes en jongens van 13 16 iaar kampen
eerste week van Augustus (5 dagen), resp. onder leiding
en Mej. A. de Smid[ en de heeren Kleywegt, Vermeulen

Zii die hieraan wenschen deel te
\-erbeek, De kostPrijs wordt zoo
aantal deelnemers(sters),

nemen, kunnen zich nu reeds opgeven bij den heer
laag mogelijk gehouden en houdt verband met het

WIE WIJ MISSEN.

Het rvas reeds op de uitvoering dat wii iemand moesten missen die zeer noode woldt
eeri.r Uii- een gelegenheid waar ïe Hazenkamp iets biizo.nders heeft' Ook in het gewone
iag.liikrche lev"en ian de Hazenkamp missen wii haar de laatste weken.--È;; i;;.i ,Íàèt ";t 

(Mei. Schouteri) Ale al eenige weken__onder doktersbehandeling
is ón zich voórloopig nog tot 1 Mei aan het werk van de Hazenkamp zal moeten ont-
rrÈkken en rust moet houden." -a;;;; 

i.lij t uu. 'n tpoedig herstel toewenschen en hopen dat ze met Pinksteren in Oud-
Leusden rveer als ,,Moeke" fungeert.
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^ -A _ l= Fa. MAURtt$ DRUKIGR

ffi l-lan geeurchtstr.26-30

l-_

nfiiifiif-jffijfi Ameublementen

Linoleums voor

Karpetten Eetkamer

Gordijn- Zitkamet
stoffen Slaapkamer

Perzische BUreaUkamer
rapijten KLEINMEUBELEN

A.v.d.Wcrcrden&Zn.
KrayenhoÍÍlccn 2lG ïeleÍoon 2168

Instcllctie-Burecru voor
Gos-, Woter-, Sqnitqir
en Electr. Instcllotiën

Zink- en Mqstiekwerken
Geij sers, WqschtqÍels, Closets

Znape*ïew:r wa*z Mbgwegcr^ @.m @wszz@k:emz,

Begrafenisonderneming : Hees-St. Anna,
Begraafplaats,,Rustoord,, en Gemeente-begraafplaats

NETTE UITVOERING - VERVOER TER CREMATIE BILLIJKE TARIEVEN

J. DE HARTOG, HEES, DORPSSTR. 83
Koster der Ned. Herv. Kerk Telefoon 3lgg

ANNIE VERMEULEN
ADR. DOGTEROM

Dorpsstraot 132, HEES bii Niimeoen.
Ubbergsche veldweg l2t, NIIMEGEI\Í 4 Àpril 1934

% " @ " & &W W%W ? &w a csb eakscWaa w eg Z &V, yX cZ, Z@ Z" @
wwaaga 9!ag9!8?t4z?!xdg*m 'e'a@t paza w@zwe,axspaaàs, premie per jaar vanaÍ f 3. p,p,

VERLOOFD:

DIEN
W. B.

NI]MEGEN:
Voorstqdslqcn 238.
Ubbergsche veldvieg l2I

TEN KATE
KLEIIWEGT

4 Àpril 1934
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JAC. J. VOGEL

Tabak
S igare n
Sigaretten

6RAAFSCHEWEG

G. VAN ELDI

Schilderen
Sc h oo n maak bed rijf
G lazenwasscherij
Witterswerke n

Dom in icanen

J. C. HAEFKENS & Zn.
SCHILDERSBEDRIJ F

WOLFSKUIL§CHEWEO 207 _ HEES - TELEFOON 2045

Bevelen zich beleefd aan voor alle voorkomende

Sch ilderwerken
tegen concurreerenden prijs

xrdruk vaÍ ds spcciaal v00í,,de tlazcnkamp" gGteskelde Yigret6 is verboden

I. I. H. de Hartos
(Gedipl. Snoeiër.)

Dorpsstrqqt 83, Hees.
TeleÍoon 3199

Aqnleg en onderhoud
vctn

Sier- en Fruittuinen

ONTWERPEN -:- ADVIEZEN
Àlle Plcrntmqteriolen.

J. B. VAN LAAR
Mn. Schoenmaker

TULPSTRAAT 36
MAAT. EN REPARATIE-

INRICHTING

ryp, 0[UÍlGlU 0ElfiEn - 6n0Et|tSTnÀAI 3ít
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,,Het Fotohuis A. Zufang"
276 WILLEMSWEG 276 - NIJMEGEN

Ontwikkelen rollilm (bii ons gekocht) 15 cts. l_-
Ontwikkelen platen vanaf 5 cts. I Ít- Bons seven ""r't I

Afdrukken (Hoogglans) vanaf 5 cts. I 
op een vergrooting 

I

BERI IDT" Gouden Adelaar

RIJWIELEN
E
Alleen verkrijgbaar

W. MENNE,
Burghardt v.d. Berghstr. 173

ff e p aratie -lnricht in g

Atelier dageliiks geopend va n b,30 tot 8 uur
Zondags van l0 tot 5 3o uur.

,,AGFA"
Foto-Artikelen

'n Advertentie
in dit Blocdie
doet 't

Vrccgt eens
inlichtingen:

Muntwes No. 352.

Bel op 1008
:""ï R IJTAX,'r.ll

Touringcars in alle grootten

Van de Rijdt's
Touringcar-, luxe Auto-
en Taxi-Bedrijf
GROENE§TR. 352, NUMEGEN

ETA)(
stadsritten vqnqÍ 20 ct. contqnl

I TROUWÀUTO'S, chouÍÍeurs
in livrei

r TROUWBiITUIGEN, keus uit
4 coupé's, met zijde bekleed

fl TOURINGCÀRS, indezomer-
mcrcrnden één- en meerdqqg-
sche qutotochten

N.V. Iansen Ederveen
Waldeck Pyrmontsingel 69,
NIJMEGEN - Tel. l&1001

TeleÍoon I en l00l
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N. SCHWEIG,
Wag enaarstr. 9

Dames- en Heeren-
Kleermaker.

Depöt Chem. Wasscherij.

DErt feplos
in een beperkte ruímte rs nrelde
rnakkelgk en veroorzaaktveel lart

0ndoet U van dÍe rompslomp

$toomwasscherij,,DE Z0ll"
B. HEUZEV ELDT Jr., Nijmegen
Graafschewe g 247 -249. Telef. 1740'

g=§==g§"9====

J. Steinvoort,
Schoenmoker

Onder Riikstoezicht gediplomeerd
Schoenhersteller.

Jan van Calenstraat 93.
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L. Gelink,

HERTOGSTR.

'31
Rijwielen,

Telef. 1710 Telef. 1710
Eet
Bruinewoud's brood
Heerlijk, voedzaam
en gezond!

BROOD- & BAN KETBAKKERIJ

Hatertsche-veldweg 124.

Fa. W. Rattink,
Rijwielhandel

, Burgh. v. d. Berghstr. 93.
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