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Weer staan we vóór de aanvang van een nieuw jaar. Goede gewoonte
vraagt, dat in het Januarinummer van ons blad het Bestuur zich tot de

leden van de ,,Hazenkamp" richt. Dit wordt moeiliiker, naarmale onze
vereniging ouder wordt.
In 1938 hopen we het tienjarig bestaan te vieren en vanzelf vergelijken
we het heden met het begin. Verdwenen is de opbruisende blijdschap
over de ongekende groei. We gaan niet meer sprongsgewíize in le-
denaantal vooruit. Er is een zeker evenwicht gekomen tussen toetreden
en bedanken. Verdwenen zijn velen van hen, die de eerste jaren

mee hebben gemaakt, die genoten hebben van het heerlijk enthousiasme
om een wel-geslaagd begin.
Er is gelukkig geen plaats in onze Hazenkamp voor een weemoedig
terugzien op wat onherroepelijk voorbijging.
De band, die verleden en heden bijeenhoudt, is onverzwakt gebleven.
Naast de namen van vele anderen komen vooral die van onzen penning-
meester en van onzen directeur naar voren.
Zowel de Heer van Westreenen als de Heer Huisman willen we in dit
eerste nummeÍ van 1937 afzonderlijk vermelden, omdat beiden een ernstige
ziekte door hebben gemaakt, die ze, gelukkig, goed doorstaan hebben.

Mogen ze in het jaar dat vóór ons ligt, opnieuw hun tijd en krachten
geven aan het werk, dat hun zo uitnemend is toevertrouwd.
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De Hazenkamp heeft zich, dank zij veler hulp, een eigen plaats veroverd
in het Nijmeegse ieugdleven en hoopt de taak, waaÍ ze voor staat, steeds
beter te vervullen.
Is de uiterlijke groei tot staan gel<omen, innerlijk is er toenemen in kracht.
't Afgelopen iaar bracht ons eigen clublokalen en gaf ons in den Heer
Koning den eersten directeur van het clubwerk. Hier liggen nog vele
mogelijkheden, die in de komende maanden nader uitgewerkt moeten
worden.
Moge 1937 ons een verdere groei van de ,,Hazenkamp" brengen.
Hazenkampers, we hebben nimmer vergeefs een beroep op jullie gedaan.
Bliif jullie vereniging trouw in dit nieuwe jaar. Laten we er met elkaar
iets moois van maken, waar ieder in zijn later leven dankbaar voor is.

A. O.

Over : ,,Wot de directeur voor
't Hozenkcmpblcrcrdje hcrd".

Misschien, Mijnheer Koning, hebt U in 't Decembernummer van het
maandblad Uw mening over de Hazenkampers met opzet wat scherp
gezegd om ons uit ons hol te lokken. Als dat zo is, dan zult U als U
dit leest met voldoening zeggen'. ,,Ziezo, er hapt er één". Nu, dat genoe-
gen gun ik U graag.
lk zal proberen, zo duidelijk mogelijk te zeggen, wat ik tegen Uw betoog
heb.
lkzal maar bij 't begin beginnen. U maakt de opmerking, dat in't club-
huis bijna alleen gespeeld wordt. Naar aanleiding daarvan vraagt U zich
af, of de Hazenhampers te moe zijn om interesse voor het leven te hebben,
om de moeilijkheden van het leven, dat ook in Nijmegen ,,hard en moei-
lijk" is, aan te pakken.
Ik geloof, dat dat zo zit: Een deel van de clubhuisbezoekers is nog te
jong om 't leven werkelijk al ,,hard en moeilijk" te vinden.
Hun moeilijkheden bestaan in : ,,dat vervelende huiswerk" en ,,waarom
moet ik altijd vóór 10 uur thuis zijn 's avonds" en dergelijke.
De ouderen hebben natuurlijk hun moeilijkheden, die van verschillende
aard ziin.
Maar uit het feit, dat ze op 't clubhuis alleen spelletjes doen. mag U
niet concluderen, dat ze niet tegen die moeilijkheden vechten, dat ze te
moe zijn om ,,er middenin te springen".
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Als ie iets hebt, dat je dwars zil, oÍ waaÍmee je geen raad weet, konr
je daarmee niet op de proppen in een vol clubhuis of tegenouer iemand,
die ie pas een paar weken kent, al is híj dan ool< directeur v.an ,,De
Hazenkamp" ? Je probeert het eerst zelf uit te kienen en als dat niet
lukt, ga ie naar je beste vriend of naar een ouder iemand, die je heel
goed kent en van wie je weet, dat hij ie helpen kan.
't Is toch niet oppervlakkig of minderwaardig, dat we spelletjes doen in
't clubhuis ? Velen van ons hebben druh werk overdag; verschillende
avonden studeren ze of hebben ze les; een avond, die ze er dan eens
afnemen om naar't clubhuis te gaan, urillen ze dan ool< gezellig door-
brengen met ping-pongen, sjoelen enz.; orn diepzinnig te bomen oÍ om
godsdienstige of staatkundige problemen op te lossen zijn ze dan niet
in de stemming.
Anderen, die jammer genoeg geen werk hebben, piekeren de hele dag
al over allerlei dingen. De avonden op 't clubhuis moeten vooral ont-
spanningsavonden ziin.
Dus : we spelen.
Dit hoeft helenraal niet te beteken, dat wij Hazenkampers oppervlakkige
gemakzuchtige mensen zijn; ondanks dat spelen kunnen we met ernst
ons werk doen en in onze vrije tiid thuis studeren, lezen enz. en 'sZon-
dags naar de [<erk gaan.
U vraagt zich aÍ, wat de Hazenkampers samenbindt. U weet het niet;
wij weten het ook niet, of liever:wij kunnen ,,het" niet onder woorden
brengen ; we voelen ,,het" wel. 't Is al vaal< gebeurd, dat een Hazen-
kamper bedanl<te als lid en naar een andere vereniging ging, omdat het
hem daar prettiger leek. Bijna allijd kwam hij weer bij ons terug.
Waarom kon hij niet precies zeggen. Dat deed dat geheimzinnige .,het".
Maar een hoopje mensen) die maar zo aÍ en toe bii elkaar komen, zonder
dat er een onderlinge band tussen is, zijn we niet.
We horen wel degelijk bij elkaar.
U zegt verder: ,,Wij Hazenkampers vinden elkaar wel aardig, maar daaí
hebben we niets aan. Is dat werkelÍjk het enige gevoeldat Hazenkampers
tegenover elkaar koesteren, het .,elkaar wel aardig vinden" ? Er zijn heel
wat lui, die in De Hazenkamp echte goede vrienden of vriendinnen ge-
vonden hebben en ik geloof, dat het woord ,,vriendschap" wel wat meer
inhoudt dan ,,elkaar wel aardig vinden". En aan goede vriendschap heb
je wel degelijk iets in je leven.
U zegt'. het ontbreekt de Hazenkamp aan waarachtige liefde. Met
waarachtige lieÍde bedoelt U dan, dat we onze naaste moeten liefhebben
als onszelf. Bovendien moeten we als eerlijke, waarachtige mensen in't
leven staan.
lk zou nooit durven beweren, dat de Hazenkampers niet proberen dit te
doen. Dat zegt U ook niet, maar U vindt 't blijkbaar nodig dat ze'lge-
vecht" om dit te bereihen in 't openbaar voeren. Dat liikt mij helemaal
niet noodzakeliik.
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Miinheer Koning, dit was het, wat ik tegerr Uw relaas had, Misschien
lok ik U nu op mijn beurt weer uit Uw hol. De redacteur van 't maand-
blad zoo dit zeker toejuichen en, daar ik overtuigd ben, dat een mens
nooit te oud is om te leren, geef ik mijn inzichten in deze dingen graag
voor betere.

M A. CARONI.

Naar aanleiding van het stuk, geschreven door onzen nieuwen directeur
het volgende:
Inderdaad geeft het stuk, geschreven door onzen ,,clubhuis-directeur"
genoeg stof tot verdenking. Bij een oppervlakkig overlezen rijst m.i.
allereerst deze vraag: ,,Denkt de directeur nu wèrkelijk van ons Hazen,
dat wij spelend door het leven gaan en ons verder van alles niets aan-
trekken ?

Dat kan hij natuurlijk niet van ons denken en ik geloof, dat hij deze op-
merking juist gemaakt heeft om door ons tegengesproken te worden.
Het is vooral in deze tijd onmogelijk om blind te zijn voor al de ellende
om ons heen en ik geloof, dat er bij al de opgewektheid veel ,schiln"-
vrolijkheid is, qn er wel degelijk een diepe ernst achter zit. Het is in
deze zo geweldig moeilijke tijd met al de problemen en onoplosbare
raadsels eens heerlijk, als je ergens komt waar je het gevoel hebt : ziezo,
hier kun je nu voor enkele ogenblikken al je zwarigheden opzij zell"en
en eens ,,echt" vrolijk zijn. Zo overkomt het mij tenminste vaak, dat
wanneer ik in een beroerde bui ben (en wie van ons heeft die bij tijd
en wijle ook niet ?) naar de gymzaal of naar 't clubhuis ga, en dan zo-
dra ik binnenkonr de ,,eigenaardige" Hazenkampsfeer overal voel. Je
denkt dan nog wel aan de vervelende dingen, maar zo langzamerhand
voel je dat je opgewekter en vrolijker wordt, zodat je naar huis gaand,
niet anders dan dankbaar er voor kunt zijn, dat wij een ,,Hazenkamp"
hebben !

Natuurlijk gebeurt het ook dikwíjls dat je ondanks alle gezelligheid maar
niet los kunt komen van de gedachte, die door den directeur genoemd
weíd, n.l. deze'. ,,Maar lui, hebben jullie nu ,werkelijk" zoveel pleizier
in je leven, of lach le alle ernst weg ?" Je zou er dan wel eens met
deze of gene over willen praten en zo loop je er dan wat over te pie-
keren, terwijl je misschien wel eens de verzuchting slaakt: ,Dat zou ik
toch zo graag met iemand willen bepraten."
Wetnu Hazenkampers, laten we nu eens aan onzen directeur doen zien, dat
er achter onze uitbundige vrolijkheid en achter al ons spel toch ook veel
ernst en strijd verborgen zit, Laten we ons ,,en masse" naar zijn huis
begeven en samen proberen de ,enige" weg, die wii gaan moeten te
zoeken en te vinden. 

S.
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IEIEINI IPIRAAII]IIE OVIEIR S]IIEIRIRIEIN
door
Ir. G. VAN SPRANG.

II.

Welke betekenis hebben nu sterrenkundig gesproken de uitdrukkingen
,zeet ver') en ,,uiterst ver" ? Er bestaat een sterrenstelsel, dat wordt
aangeduid met de benaming,,Messier 51" in het sterrenbeeld de Jacht-
honden. Men heeft er foto's van gemaakt, waaruitblijkt,datheteenz,g.n.
Spiraalnevel is (waarover later meer). Dit stelsel is van de aarde 7f
millioen lichtjaar verwijderd. Deze afstand is zó ontzaggelijk groot, dat
wij ons haar volstrekt niet kunnen voorstellen. Evenmin kunnen wij zelfs
maar bij benadering bevatten, dat het licht, dat door dit stelsel uitgestraald
wordt, lfu millioen jaar nodig heeft, om onze aarde te bereiken, Dergelijke
afstanden nu worden bedoeld als men) zelfs sterrenkundig gesproken,
een uitdrukking gebruikt als ,,uiterst ver",

Er is nu reeds zóveel over afstanden verteld, dat ik mij begrijpen kan,
dat U nu wel zult willen horen, hoe deze bepaald zijn.

Wanneer we daarover gaan spreken, dan begínnen we met onze naaste
buren, de planeten. Men kan zich voorstellen, dat de afstand van de aarde
tot Jupiter (de grootste onder de planeten) bepaald wordt, doordat een
waarnemer in de sterrenwacht te Greenwich en zijn collega te Berlijn op
hetzelfde ogenblik noteren, in welke richting zij Jupiter zien. Van den
driehoek Jupiter-Berlijn-Greenwich kent men dan de basis en de beide
basishoeken. Men kan dan de andere zijden van den driehoek ge-
makkelijk berekenen en de afstand is gevonden.

Dezelfde oplossing van dit vraagstuk kan iets anders gezegd worden.
De afstand Greenwich-Berlijn is 1f z+ deel van de aardomtrek. Een waar-
nemer in Greenwich kan nu vaststellen in welke richting hij Jupiter ziet.
Een uur later is hii door de draaiïng der aarde op de plaats gekomen,
die eerst door Berlijn werd ingenomen. Ook al houdt hij rekening met
de werkelijke verplaatsing van Jupiter zelf, die immers net als onze aarde
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ook om de zon draait, clan ziet hij Jupiter nu in een andere richting dan
een uur geleden. Tengevolge van de draaiíng der aarde volbrengt Ju-
piter een schijnbare beweging aan de hemel. Men noemt dit de dage-
líjkse parallactische verplaatsing en bepaalt hieruit de afstand tot de planeet.
Het is gemakkelijk te begrijpen, dat hoe dichter het hemellichaam zich
bij de aarde bevindt, hoe groter deze verplaatsing is. Men merkt immers
ook, wanneer men in een trein zit, op, dat de dichtstbijzijnde voorwerpen
zich met grotere snelheid in tegengestelde richting bewegen (schijnbaar),
dan de rneer verwijderde. De parallactische beweging is een maat voor
de afstanden. Voor de planeten, zoil en maan heeft men op deze wiize
de afstand bepaald.

Wanneer men nu tracht op dezelfde wijze, dus met behulp van de da-
gelijkse parallactische bewegíng, de afstand van een vaste ster te bepa-
len, dan blijht terstond, dat dit onmogelíjk is. Want in Greenwich en
Berlijn, (om nog even op dit voorbeeld terug te komen) ziet men een
bepaalde vaste ster praktisch volkomen in dezelfde richting. De liinen,
die men vanuit die plaatsen naar de ster trekt ziin praktisch evenwijdig.
Met de beste instrumenten en de grootste nauwkeurigheid kan men geen
richtingsverschil constateren.

Indien nu de dagelijkse beweging der aarde om haar as ons niet helpen
kan, dan nemen we onze toevlucht tot de beweging, die de aarde in een
jaar om de zon volbrengt. Deze veroorzaakt ook een parrallactische be-
weging. Men ziet vanuit de aarde een ster in de verschillende delen van
een jaar in verschillende richtingen. Tengevolge van de beweging
van de aarde om de zon, zal de ster aan de hemel een schíjnbare baan
doorlopen, die men de jaarlijkse parallactische beweging van de ster noemt.
De hoek, waaronder wij van de ster uit de straal der aardbaan (de af-
stand van de aarde tot de zon) zouden zien, heet de parallax der ster,
Hoe groter deze is, des te dichter staat de ster bij ons, Kent men de
parallax eener ster, die een maat voor de afstand is, dan kan men daaruit
onmiddellijk de afstand bepalen.

De parallaxmetingen moeten steeds met de grootste zorgvuldigheid en
nauwkeurigheid geschieden, want de parallaxtische verschuivingen zijn
uiterst klein. AIpha Centauri is de dichtstbijzijnde ster. Haar parallax
bedraagt 7l seconde. Indien men wil trachten zich een voorstelling te
maken van een hoek, die één boogseconde groot ís, moet men bedenken,
dat dit de hoek is, waaronder men de dikte van een mensenhaar op een
afstand van 20 meter ziet.

Het meten van een parallax is slechts mogelijk bij enkele duizendtallen
van sterren, die zich, sterrekundig gesproken, in de naaste omgevingvan
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ons zonnestelsel bevinden. Men neemt heden ten dage aan, dat de uiterste
grens, waarop men deze methode kan toepassen, bii 325 lichtjaren ligt.
Voor grotere afstanden, wordt de parallax zo klein, dat men in verband
met Íouten in de instrumenten en waarnemingen, aan de uitkomsten geen
reëele betekenis kan toekennen. Voor de sterren op grotere afstanden,
heeft men andere methoden gevonden, die ik U echter niet ga verklaren,
aangezien het praatfe anders te moeilifk zou worden,

De bepaling van de afstanden der sterren heeft ons geleerd, dat het
helal verbazend leeg is. Eddington, één der vooraanstaande sterrekun-
digen, geeït een aardig beeld om deze leegte bevattelijk te maken. Men
kan zich in een ruimte zo groot als onze aarde 40 tennisballen denken.
Wanneer rvij de sterren vergelijken met deze ballen, dan hebben wif een
verkleind juist beeld van de verhoudingen in de sterrenwereld.

(Wordt aeruolgd)

tuilT oNts clUUlEtUEVrElNr,

Op de eerste clubavond van het nieuwe iaar,zouden we volgens afspraak
begonnen zijn,alle spelvan 9-972 uur voortaan stop te zetten om samen
in de conversatiezaal thee te komen drinken.
Nu lag ondergetekende helaas die dag met griep onder de wol en ging
het niet door.
Wat ik toen zo ongeveer had willen zeggen, schrijf il< nu maar in ons
blaadje.
Wanneer jullie dit lezen, is de nieuwe regeling waarschijnlijk al wel in-
gegaan of reeds weer gewijzigd, maar toch lijkt het me wel nuttig, dat
ons blaadje van de gebeurtenissen op de hoogte bliift. Dat is als ik het
wel heb toch ook de bedoeling ervan.
Nu dan Ik ben blij, dat jullie zelt er toe gekomen bent, dit rustige
halve uur in te stellen. Het heeft als vanzelï een mogelijkheid voor me
geschapen om bij aan te knopen. Me dunkt deze halve uurtjes kunnen
van betekenis ziin voor de innerlijke groei van de Hazenkamp. In de
Hazenkamp toch ziin we gekomen, om ons zo veelzijdig mogelijk te ont-
wikkelen: lichamelijk, verstandelijk, geestelijk. In de Hazenkamp staat het
,,leven" in het middelpunt.
De vraagr wat is het leven, is hier dus zeer op ziin plaats en de vele
antwoorden, die hierop bestaan, zullen dan ook zeer waarschijnlijk wel
in levende vorm in onze vereniging te vinden zijn en aanleiding geven
tot wederzijds gesprek,
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Nu bestaat er op onze aardbol een Bijbel, waarvan de zeer velen hebben
getuigd, dat dat Hèt Boek tvas, om mee te leven, dat dat Hèt Boek was
om mee te sterven.
Europa wordt naar het middelpunt van ditBoekhet Christol,ijlcewereld-
deel geno'emd. In een zo sportieve en veelzijdige vereniging als de Ha-
zenkamp is, zal men dus op ziin tijd aan zulk een geluid ziin aandacht
willen schenken en er het zijne van willen weten. lk zou daarom willen
voorstellen, dat ieder vanuit zijn eigen gedachtenkring en vanuit zijn
eigen situatie, opvoeding en ontwikkeling naar die Bijbelluisterde en dat
we daar vooreerst de Zaterdagavonden van g-9tl uur over praten.
We zullen dan elkander moeten vertrouwen en leren waarderen, ook
leren onszelf te overwinnen, dat zal wel niet ineens gaan, rnaar dat hoeft
ook niet. We zullen dqar naar e'lkander leren luisteren en bewerken, dat
het geen hoofdzaak is iets heel mooi of gedecideerd te zeggen, maar
dat het hoofdzaak is, dat we eerlijk zijn en dan ook rechtuit zeggen, wat
we van het een of ander denken, ook al snappen we het ternauwernood
en al kunnen we nauwelijks uit onze woorden komen.
De zaterdagavonden wilde ik dus met elkaar praten vanuit de Bijbel en
de Zondagavonden, daar zullen we het nog wel over hebben.
In ieder geval stel ik er prijs op, dat er deze halve uurtjes heel gewoon
thee wordt gedronken en dat er dus ook echt heel gewoon met elkaar
wordt gepraat.
Is de inhoud van een gesprek echt, dan stoort een kopje thee drinken
niets en ook kan er best een grapje worden gemaakt. Bovendien iets
wat echt is kan wel tegen een stootje.
Degenen, die achteraf voor deze halve uurtjes niet voelen, die geven
dat dan wel als we daar bii elkaar zijn eerlijk te kennen, dan kunnen
we samen beraadslagen hoe of wat, Goed ! Afgesproken, -

J.J.K.

Het adres, genoemd in advertentie van H. MILO, (zie 2e bldz. omslag) is veranderd
en thans: GROENEWOUDSCHEWEG 162.
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Waawam %aLym we @W &@ W"azcmwew??

Naar aanleiding van het stukje, dat ,,de Directeur", (tot nu toe wist ik niet beter, of
de Heer Huisman was ,,de Directeur'') wat voor het Hazenkampblaadje had, zou ik
gaarne wat willen zeggen over de vraag, waarom wii op de Hazenkamp zijn en wat
wij van haar verwachten.
De Hazenkamp zal voor de meeste van ons de grootste betekenis hebben om de
lichamelijke ontwikkeling en ontspanning, welke wij nodig hebben ter compensatie van
het hersenwerk, dat wij op school of op ons kantoor verrichten, of van de eenziidige
lichaamsbeweging in fabriek of anderszins.
Waarschijnlijk is daarom de Hazenkamp begonnen als vereniging voor lichamelijke
ontwikkeling, om zodoende de jongeren in onze gemeente bij elkaar te brengen, waar-
door vanzelf het geestelijke contact wordt bevorderd, terwijl men nu m,i. tracht de
geestelijke ontwikkeling do.or forceren uit te breiden.
Uit het bovenstaande volgt echter, dat de Hazenkamp grotendeels bestaat uit sportieve
jongelui, die niet in de eerste plaats behoefte gevoelen aan een diep geestelijkleven.
Dit wil echter niet zeggen, dat de Hazenkampers geen geloof en geen moeilijkheden
hebben, integendeel. Maar ik geloof, dat ze deze dingen liever zoveel mogelijk met
zichzell uitvechten.
Men wachtte zich voor een voÍm van geestelijke biisiand, die spoedig als opgedrongen
wordt gevoeld.
Hiermede wordt natuurlijk niet bedoeld, dat men nooit over zijn eigen moeilijkheden
moet praten, want heel dikwijls kunnen moeilijkheden overwonnen worden door er
met een ander over te spreken.
Het is echter mijn vaste overtuiging, dat de wereld beu is van ,woorden" en wacht
op,,daden".
Dat er op de clubavonden weinig anders dan spelletjes gedaan worden, vind ik dan
ook helemaal niet erg, omdat de iongelui, die daar komen, afleiding en/of gezelligheid
zoeken, d,ie zij thuis helaas niet altijd kunnen of willen vinden, of die hun daar door
omstandigheden niet geboden kunnen worden.
Bovendien bestaat er tijdens en na de spelletjes voldoende gelegenheid voor dieper
geestelijk contact, van welke gelegenheid waarschijnlijk ook wel gebruik wordt ge-
maakt, terwijl spelletjes toch zeer zeker niet alleen ons lichaam ontwikkelen, maar in
de eerste plaats onze geest fris houden en scherpen.
Als zodanig vervult de Hazenkanlp voor velen van ons ook een voor haar zeer zeker
belangrijke taak en geeft ons iets, waar wij ons hele leven met plezier aan zullen
terugdenken.
Nu de vraag: ,,Wat bindt de Hazenkampers eigenlijk samen?" Ik geloof, dat wii dat
kort en krachtig kunnen zeggen, n.l. : ,,Sportieve Kameraadschap !"
De Hazenkamp is niet een min of meer bij elkaar gekomen hoopje mensen.
De Heer Koning moet dan maar eens op de lessen komen kijken, waar hii 20 à 30
samen hard werkende jongens of meisjes, die geleid worden door het besef, dat een
gezonde geest alleen in een gezond lichaam kan huizen en zodoende krijgen wij iets
mede, dat voor ons hele leven betekenis heeft.
Het pleit m.i. niet voor de opvatting van ,,sportieve geest" van den Heer Koning ; is
het wel sportief om het woord ,,sportief" op een dergelijke onsportieve wijze te ge-
bruiken, dat hij tracht door kleinering van de belangrijkheid der lichamelijke training
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bij de Hazenkamp, het belang der geesteliike ontwikkeling geforceerd op te voeren
met de in dit verband misplaatste phrase : ,,De strijd voor de Waarheid en de Liefde".
Hebben de leiders van onze lichamelijke ontwikkeling, zij, die de Hazenkamp groot
gemaakt hebben, het aan haar verdiend om op een dergelijke wijze in een hoek ge-
duwd te worden ?

lk ben overtuigd, dat daar niet over gepraat behoeft te worden, want dat wij het
het daarover wel allemaal eens zullen zijn.
Uitdefeitenblijktechter m.i. verder, dat men met de geestelijke leiding, zoals de op-
richters en bestuurders van de Hazenkamp die zich gedacht hebben, voorzichtig moet
zijn.
Tonder grote tact zal men hier meer verliezen dan winnen.
Dat men na de diverse mislukkingen in de afgelopen iaren, dit werk op een groot-
scheepse wilze tracht aan te pakken onder het motto : ,De aanhouder wint", lijkt mii
daarom een sprong in het duister.
Moge echter de resultaten de verwachtingen overtreffen.

B. VAN VUCHT TIJSSEN.

Vawr HET SrcmETArRrrAArr.

In verband met de ziekte van den Secretaris, zal de Jaarvergadering, die gewoonlijk
in Januari plaats vindt, worden uitgesteld tot Februari, terwijl de Uitvoering in ver-
band met de ziekte van den Heer Huisman niet in Maart, maar in April zal worden
gegeven.

Nieuw ingeschreven leden in December:

Meisfes Mulo-KÍokk. Annie Berghuis
Annie Niels

,, ,, Joke Eeuwijk
,, L.S.-Klokk. Ria Niels

, II Miep Oonk
,, IIb Rieh Mink

Dames IIIa Lies van Houdt
,, ,, Nettie Waas

Dames Sen. Mevr. v. d Berg
,, Mevr. Beltma
, Mej. Römer

Jongens Mulo-Klokk.
,'I
,, IIa

Heren III

Robert Noé
Ant. Dulma
Arie Gorzeman
H. Visch
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Orp SKil's,
door A. HUISMAN.

II.

En wat wordt er nu zo al gedaan op een ski-cursus ?

In gedachten neem ik jullie allemaal mede, we hebben de ski's onder-
gebonden en het wachten is nu op de ski-leraar.
We vormen een lange ríj en met de leraar voorop schuifelen we achter
elkaar achter hem aan.
Van tevoren hebben we onze huid ingevet, zodat de zonnestralen minder
fel op hoofd en armen kunnen inwerken. Steeds heb ik de Paasvacantie
uitgezocht om deze sport te gaan beoefenen. Het is dan wel wat laat
in het seizoen, doch een voordeel is het, dat het dan warmer is en men
met minder dikke kleding toe kan. Toch moet men altijd zorgen, steeds
een dikke pull-over bij zich te hebben, want die kan men bij nevel zeer
goed gebruiken. In een oogwenk wordt het dan koud en dan is een dergelijk
kledingstuk altijd welkom.
Na een half uurtje zijn we aan een mooi glad stukje gekomen en leert
de leraar de houding welke je moet aannemen, wanneer men een heuvel
afglijdt. Om in evenwicht te blijven, moet het zwaartepunt zo laag mo-
gelijk gehouden worden en híj leert je dan in gehurkte houding de helling
af te glijden.
Nu zal men zeggenl alles goed en wel, maar hoe moet je nu met die
lompe latten remmen, wanneer het bijv. te hard gaat of wanneer iemand
je in de weg staat. O, man dan beleef je als beginnelingen weer één
van die nreest vermakelijke ogenblikken. lk zie ze weer voor me, met
een goed vaartje een heuvel af, steeds sneller, ze kunnen zich niet meer
staande houden, een schreeuw, een gil, pats, daar liggen ze alweer
begraven in de sneeuw, waar ze zich dan weer proestend uitwerken.
Dat is dus één manier. je te laten vallen.
Maar een skiër hoort niet te vallen, je rnoet staande blijven en dus leg
je je zwaartepunt ietwat naar achteren door je hielen naar buiten te
duwen, zodat de punten van de ski's naar elkander toe wijzen en men
vanzelt remt, Verder kan men remmen door het lichaamsgewicht op één
ski over te brengen en met de andere ski naar buiten te duwen, een
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manier die men toepast bij lichte hellingen. Bij een zeer steile helling of
een of ander kronkelig, steil bospad remt men door middel van de
stokken; men gaat dan diep hurken, neemt de beide stokken aan één
kant, steunt laag en diep op de stokken, zodat de punten zich stevig in
de sneeuw werken en vanzelf je vaart in sterke mate remt.
Dan leert men ,de Telemark" en ,,de Christiania", twee manieren, om

in flinke vaart een hoek van 900 te draaien.

(Wordt ueraolgd.)

F, V. LAVIEREN
WINTERSOORD 11

Ruime sorteering
in Dames- en Heeren-

Ondergoederen,
Kousen, Sokken enz

Leden van ,de Hazenkamp"
ontvangen 5o/o korting op alle

goederen.

Meubileerinrichting
,,HET BINN ENHUIS"

J.H.TILDERS Jr.
St. Annastraat 53a

Telefoon 1OO7
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Coöper atie
Hoofdkantoor:

,,VooruitgaÍlg" (J.4. Nijmegen
Burghardt v.d. Berghstraat. - Telef. 603

Brood-, Beschuit- en Banketbakkerij, Melkinrichting,
Slagerij, Levensmiddelenbedrijf met I Kruidenierswinkels,
Brandstoffen, Aardappelen, - Manufacturen en Dekens,
Tabak, Sigaren en Sigaretten, - Fijne Vleeschwaren,
Haarden en Haardkachels, Kachels en Huish. Artikelen

Brand- en Inbraakverzekering, Bijkant. Spaarbank der Verbruikscoöperaties
Ons Moederfonds geeft aan leden uitkering bij bevalling, 14 dagen
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Vragen en bezorgen in alle delen der stad en omgeving
Vraagt spaarzegels bij onze bezorgers en in onze winkels, U maakt U hierdoor

het aankopen van goederen gemakkelijker

KORB EECK's Taxi bed rijf 842Groenewoudscheweg 162
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Paul vcrn Schqijk
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A. VAN DER SLUI§
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