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VERENIGING voot LICHAMELIJKE oN GEESTELIJKE ONTWIKKELING.
VERSCHIJNT IEDERE MAAND.

REDACTIE:

J. C. FLIER,

Batavierenweg 2, - TeleÍ. 1347

ADVERTENTIE.ADRES: H.

ADMINISTRATIE-ADRES,
ABONNEMENTEN ENZ.:

L. G. VERBEEK,
Oude Graafseweg 146

Groenew. weg 162. Tel. 2U2.A. OOSTERLAAN,

Stukken voor de Redactie te zenden vóór de 5de van de maand.

ABONNEMENTSPRIJS :

fr.p.p. : 65 ct. p. half jaar. Post-Giro no.216400. Losse nummers 10 cent.

VÀINI IDIE IRIEIDACTIIIE.

Het is zeer verblijdend en bemoedigend dat in het eerste nummer van
de nieuwe laargang van ons Maandblad een lijst van vaste medewerkers
(sters) kan gepubliceerd worden.
Om zeker te zijn dat er van wedstrijden, conversatieavonden enz. ver-
slagen binnenkomen, bleek het noodzakelijk enkele leden te vragen als
vaste verslaggevers (-geefsters) op te treden.
Natuurlijk moeten de andere leden zich nu niet laten weerhouden in het
blad te schrijven.
Vooral in de laatste nummers van ons maandblad is gebleken dat vele
Hazenkampers schrijverstalenten hebben. Laat een goed gevuld Maand-
blad niet tot de uitzonderingen behoren maaÍ regel worden.
Hieronder volgen de namen van onze vaste medewerkers(sters) :

Hockey : G, Uiterwijk, Fr. Kievit,
Gymnastieklessen: R. Aalbers,

Voetbal : G. r,. d. Hoven.

Korfbal: Joh. Smit.

Critisch hoekf e: B. v. VuchtTijssen.

Clubhuis-aangelegenheden : H, Koets.
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door RIE.

Dinsdag 23 Februari heerste er een gezellige drukte in ons Clubgebouw
aan de Groenestraat; hierkwamen wii n.l. voor de jaarvergadering bijeen.

Door het jaarverslag werden weer eens alle aardige momenten uit het
afgelopen Hazenjaar in herinnering gebracht, de voor de meeste vereni-
gingen zo vervelende jaarvergadering, is juist bíj ons, door het verslag
van den Heer van Westreenen, allervermakelijkst, hartelíjk werd er dan
ook telkens bíj de vele oude herinneringen gelachen.

Het ligt niet in mijn bedoeling een volledig verslag r,an deze vergadering
te geven, alleen wilde ik die leden, die niet aanwezig waren, enige
buitennissigheden van deze avond vertellen.

De vergadering verliep, zoals wij dat kennen, genoegliik, er werd van

alles besproken, totdat de Redacteur van ons Hazenkampblad aan het
woord kwam, het onderwerp behoef ik eigenlíik niet te vermelden,
natuurlilk COPIE voor ons blad, ja lui laten wij maar eerliik ziin, in dit
opzicht hebben wij ons schandalig gedragen, heus de een of ander had

zo nu en dan wel eens een stukje in kunnen zenden, maar enÍin voor
den Redacteur is dit leed geleden, want het Bestuur heeft drastische
maatregelen genomen, eenvoudig werden er enkele slachtoffers aange-
wezen, die zonder enige vorm van proces tot schrijven veroordeeld werden,
bovendien werden de onderwerpen bepaald. Deze toekomstige medewerkers
(sters) hebben er nu maar voor te zoÍgenl dat ons blad kan blijven bestaan.

Ziezo mensen nu weten f ullie wat ie boven ie hoofd kan hangen wanneer
je een Hazenkampvergadering bezoekt.

Enfin mij heeft het Bestuur ook te pakken, nog wel door toedoen van

Moeke, die zich nog steeds wilde wreken over het bekend maken van

haar A.M,V.J.-naam : ,,ROOIE SIEN", maar Moeke, ik han het toch niet
helpen, dat ;ii je in Amsterdam zo neties hebt gedragen, bovendien gaf

ie mii toch opdracht een uitvoerig verslag over die dag te schrijven, dus

mocht ik toch zeker het hoogtepunt niet overslaan. Nu wil ik je echter

eerst waarschuwen Moeke, ik moet over onze lesavond schrijven en hier
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speel ie ook nogal een grote rol, na een paar verslagen over iouw gedrag
gelezen te hebben, zullen verschillende mensen een heel andere indruk
van je krijgen.

Dan is er nog iemand, die zonder het te willen, een grote rol gaat
spelen en dat is onze BAAS, ik kan er niets aan doen, wanneer ik over
de kornende lessen het gedril en gefit van onzen DIRECTEUR moet
beschrijven, over de diverse mishandelingen dan nog maar niet gesproken,
naar mijn mening is de komende uitvoering hier voor het grootste deel
schuld aan; maar Mr. Huisman Uw naamzal ookandersdikwijlsgenoemd
worden, alle hatelijkheden, die wii op de lesavonden moeten slikken,
zullen in de toekomst in ons blad vermeld worden. Misschien bereiken
wij er mee, dat onze groep een beetje ontzien wordt, hoe zouden jullie
dat vinden, lui ?

Mochten er veel bezwaren tegen deze verslagen rijzen, zo verzoek ik
de betreffende personen het Bestuur hiervoor maar heel lelijk aan te kijken.
Tot de volgende maand !

WZAwwW@Ww@ffiw%w%g&,
door UIKIE.

Hallo, hallo, hier Hazenomroep, Quickterrein ! Reportage van de heden-
middag gespeelde hockeywedstrijden Quick-Hazenkamp.
De weerprofeten bleken het bii het rechte eind gehad te hebben, want
nauwelijks waren we op het veld, of daar daalde een plensbui op onze
arme hoofden neer.
Dus als Hazen maar weer naar de kleedkamer. Het clubhuis lokte ons
echter meer en weldra was het er stampvol met schuilende speelsters
en supporters !

Na een kwartier kon eindelijk de strijd Quick I-Hazenkamp I een aanvang
nemen. De Hazen wonnen de tos en onze aanvoerster koos wind mee.
Het spel verdeelde zich al direct. Al spoedig hadden de Hazen een corner
te nemen, die jammerlijk mislukte. Nog geruime tijd werd de Quick-goal
belegerd, doch zonder resultaat. Daarna ging het spel meer op en neer.
van der Tol kreeg een paar goede kansen, maar schoot enige keren
rakelings naast en maakte nogal eens sticks.
Nog steeds stroomde de regen neer en weldra leek het veld een glijbaan
en de speelsters natte katten. Er rverd dan ook tamelijk veel voor ge-
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floten. Weer werd er een corner genomen door Anny. waaruit Truus de
bal keihard tegen de paal schoot en Leens nog net tijd had hem het
veld weer in te werken. Dan gaat Harry Binnendijk ermee vandoor en
goed ook, maar op het laatste ogenblik staat de iinksbuiten buiten spel
en weg is de kans voor Quick,
Uit een vrije slag voor de Hazenkamp kreeg daarna Enny de bal, rende
ermee langs het lijntje, passeerde de linkshalf en schoot onhoudbaar
in, 1-0!!!
Nu kwanr de spanning erin. Quick zette nu flink door. Zij speelden van
het begin aÍ aan vlugger, wisten de bal vlugger weg te werken. De
Hazen daarentegen wachtten te lang en moesten zodoende verschillende
keren de bal afstaan. De voorhoede van Quick vertoonde goed samen-
spel. Zo gingen Mia, Frida en v. d.Tol ermee vandoor, maar een schot
werd keurig door Co gestopt.
Een paar minuten later, na 35 minuten gespeeld te hebben, werd rust
gefloten.
Na de hervatting kwam Quick meer en meer opzetten, maar onze ver-
dediging was goed. De Hazen speelden nu dan ook meer een verdedigende
partij. Opeens ging Fientje er alleen met de bal vandoor, maaÍ 't gevaar
werd door Mary Hekking gekeerd. Op 't middenveld werd nu wat samen-
gespeeld. Truus speelde weer een uitstekende partij als midden-voor. Ook
Ali als spil heeft heel wat werk verzet.

Jammer was het, dat de Hazen het spel niet meer open gooiden. Onze
voorhoede moest de bal steeds van achteren ophalen, wat een fout in
ons spel was.
Een minuut of zeven voor het einde wist v. d. Tol uit een strafcorner
de gelijkmaker voor Quick te scoren, Het schot was niet te houden voor
Co, ook al, omdat één der backs ervoor stond en zij dus de bal niet kon
zien, l-1.
Zobleel de stand. Welwerd er door beide partiien nog geducht gestreden,
maar doelpunten werden niet meer gemaakt. De Hazen konden dit keer
met een zeer voldaan gevoel naar huis gaan, de eerste keer, dat het
hun gelukt is tegen Quick gelijk te spelen,
We hopen, dat er binnenkort nog eens zo'n ontmoeting zal plaats hebben
't liefst met een beetje beter weer, waardoor we er dan ook et,ll6 op
kunnen zetten een nog fraaier resultaat te bereiken !

Opstelling Hazenkamp

C. Oosterlaan,

K. Vermeulen-Oosterlaan, Nel v.

-5

A.

C. v. Otterlo,
Gudde, W. v. d. Mey,

A. Wildeman,
T. Kieviet, F.

I.

Vucht-Tijssen,

W. Mast,
Verheijen, G. Bennink.
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QUrCK II-HAZENKAMP rr. 0-1. I

Dit was de eerste maal, dat de Hazenkamp met een tweede elftal uitkwam
en tevens de eerste keer, dat de Hazen erin geslaagd ziin de Quickers
een nederlaag toe te brengen.
De Hazenkamp had gedurende de hele wedstríid een kleine veldmeer-
derheid, zodat de uitslag de verhouding goed weergeeft.
ln het begin was het rommelig in onze voorhoede, daar de vleugels niet
op hun plaatsen bleven. maar dat werd spoedig ingezien. W. v. Meeuwen,
onze mid-voor speelde een goede partii. Zelfs spartelend op d. gfond
wist ze de bal nog goed door te geven.
In de middenlinie viel de spil, Cor v. Otterlo op, die steeds open spel gaf,
wat bif de Quickers uitbleef. Ze hielden het spel n.l. te kort, daardoor
waren de aanvallen van hen niet zo gevaarlijk.
In de achterhoede van Quick was het A. Blom, die steeds op haar post
was, maaÍ toch kon ze niet voorkomen, dat W. v. Meeuwen doorbrak en- prachtig inschoot.
Daarna kwamen er nog een paar gevaarlijke aanvallen, maar L. Coenen
vond, dat één goal voldoende was.

Opstelling Hazenkamp II.

C. Oosterlaan,
A. Hoogenberk, R. Vermeulen,

H. Split, C. v, Otterlo, N. Peiffer,
N. v. Nierop, G. Uiterwijk, W. v. Meeuwen, C Knoop, B. Bos.
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Nieuws vcrn de Schcckclub.

Toen in het begín van het winterseizoen het Clubhuis aan de Groenestraat
rvederom was heropend, werd er besloten, een schaakclub op te richten.
De heer Kleiiwegt zou de leiding op zich nemen en met een 15 tal leden
werd er aan het edele schaakspel begonnen. Daar de heer Kleijwegt al
spoedig genoodzaakt was om wegens omstandigheden te bedanken als
leider, werd eerst onder leiding van den heer J. Smit verder gegaan,
terwijl kort hierop de heer van Raaij de Ieiding der competitie op zich
nam en de heer J. Smit zich met de lopende zaken belastte.
Er werd nu in twee groepen gespeeld. In groep A had van Raaij enige
tijd de leiding, maar moest die spoedig afstaan, toen hij door het terug-
trekken van één der leden weer twee winstpunten minder kreeg. J; Smit
kwam aan de kop te staan en toen de competitie voor groep A halÍ
gespeeld was, waren de heren J. Smit, A. Smit en B. v. Westreenen de
favorieten voor de kampioenstitel. De strijd werd met iedere partij zwaarder
en toen J. Smit een partif onnodig verloor, wisten A. Smit en B. van
Westreenen beiden aan de kop te komen. Doch alle kans voor J. Smit
is nog niet verloren. De laatste partij J. Smit-v. Raaij zal de beslissing
moeten brengen. Wint Smit, dan is hij kampioen, speelt hij remise of
verliest hij, dan zal er nog een verlengingplaats hebben, om uit te maken,
wie de sterkste is. De stand in deze groep ís nu :

A. Smit *ï' sew tï ve;r 
ï:

B.v.Westreenen 8 5 I 2 5'/,
J.Smit 7 5 O 2 5, l"H.v.Raaij 7 2 1 4 2tlz
Th.J.deBoois 8 0 1 7 ,1.

In de B-groep is de spanning geweken. Hier hadden Stolk, v. d. Sloot,
Slothauber en Busser elkaar langen tijd ieder winstpunt fel bestreden.
Doch Stolk wist langzaam aan iets uit te lopen en beha.alde tenslotte
het kampioensctaap, doch hier mag Slothauber ook wel genoemd worden,
daar hij even sterk speelt als Stolk. Er resten hier nog twee wedstrijden
en dan is ook de B-groep uitgespeeld, De stand is hier thans :

Stolk 12100210
Slothauber 1l 8 0 3 I
v. d. Sloot
Busser
Hobo
Boeser
P. de Smith 12

12
10
11

12

6 3 3 7,
6 1 3 6r,z
5065
20102
o210 1
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Vriidag 5 Maart werd in het Clubhuis aan de Groenestraat voor de
Schaakclub een Simultaan-avond gehouden door ons lid J. Smit. Hoewel
de deelname nog veel groter had kunnen zijn, was het een genoegelijke
en leerzame avond. Om ruim 8 uur werd begonnen en het was
half elf toen de eerste partij beëindigd was. Geleidelijk aan vielen er
meer slachtoffers, maar het duurde toch nog even, voor de uitslag de-
finitief bepaald kon worden. Na afloop was Smit bereid om als sluiting
van het seizoen, einde April waarschijnlijk, nogmaals een simultaan-avond
te geven. Wel een bewijs dat de avond geslaagd genoemd magworden.
We hopen dat dan nög meer lederr van ,,de Hazenkamp" zullen komen
opdagen. Een woord van dank vanaf deze plaats aan Smit, voor zijn be-
reidwilligheid is zeker welverdiend, want het is hem waarlijk niet cadeau
gegeven. R.

Meubileerinrichting
,,HET BINNENHUIS"

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

Telefoon 1OO7
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Meisjes, Klokk. W. Eenennaam,
Heren III, D. Thiele,

C. Zwart,
Jongens IIa, M. Greve,

,, ,t B. Kousbroek.

CONVERSATIEAVOND : Clubhuis Groenestraat.
Zaterdag 20 Maart a.s. komt Mr, de Jongh uit Arnhem voor de Hazenkamp spreken
over: ,,De plaats van Nederland ten opzichte van de grote mogendheden"
Toegankelijk voor werkende en buitengewoÍe leden boven 17 iaar.

UITVOERING : De Jaarliikse Uitvoering heeft plaats op Donderdag 8 April a.s.,
's avonds 8 uur precies.
De kaartverkoop is reeds begonnen en de leden worden dringend verzocht hun volle
medewerking te verlenen bij deze voorverkoop,

PINKSTERKAMP.
Wie op de Jaarvergadering is geweest heeft alreeds vernomen dat wii-het a.s' Pink-
ster-wéekend hopeÀ door te bréngen in Doorn op het terrein ,,Lands-Zegen" van de
A.M.V.J.
Er is slechts plaats voor een beperkte groepdamesenheren,totaal +50, Deelnemers-
prijs bedraagt f 3.50.
Wérkende Ëden van 17 iaar en ouder kunnen hun naam plaatsen op een lijst in de
Gymnastiekzaal en buitengewone leden boven 17 iaar kunnen zich opgeven aan het
Secretariaat.

ZANGCLUBJE.
Het zangclubje dat zich op de Kerstavond van 23 Dec.. i.l. liet horen en waarbij_de
echte 1ieÏhebliers(sters) al verenigd zijn zal haar repetities voortzetten op Vrijdag
om de 14 dagen in het Clubhuis. De heer Drost zal hiervoor deleidingQPzichnemen.
Zangers en Zangeressen kunnen zich hierbij aansluiten. Natuurliik ook buitengewone
leden.

Op de 23 Februari i.l. gehouden ledenvergadering werden tot bestuursleden gekozen

Mei. J. J. J. Dekker en den Heer J. Grotenhuis.

IMI IEIDIEIDIEITII NIGIENI :

Nieuwe leden in de maand Februari 1937 :

Danres IIIa,
,, IIIb,
,, IIIC,

,, IIIC,
,, IIIC,

L. van Meeteren,
Joh. F. C. Uphoff,
R. Bor,
Jos. v. d. Meulen,
J. Thiele,
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Hatertsche-veldweg 124

MMMMMMMMMMMM

J. Steinvoort,
Schoenmaker

Onder Rijkstoezicht gediplomeerd
Schoenhersteller

Jan van Galenstraat 93

MMMMMMMMMMMM

12- ,De Hazenkamp"

-KAPSALoN 

vOoR DAMES EN HEREN

A. v. d. Broek-Pqsmq,
Ziekerstraat 47-49 - Telef.3784 - Nijmegen

PERMANENT WAVE MET GARANTIE
behandeling compleet

f 1.50 - t2.50 - f3.50
WATERGOLF, wassen inbegrepen f 0.60

Onduleren f 0.35 - Wassen f 0,25 - Knippen f 0.25
Bruidsluiers te huur

TARIEF HERENSALON:
Knippen 10.25 Scheren f 0.15
Blonderen en Haarverven f 1.50

DIN§DAGMIDDAG NA 1 UUR CESLOTEN

TeleÍ, JAC. J. VOGEL

Tabak
Sigaren
Sigaretten
Spec. in
HAASJES TABAK

GRAAFSCHE WEG

219

1

en

1

0
0
1

Jansen en Ederveen

Taxi's

Trouwrijtuigen

Trouwauto's

Touringcars

TTALIIECI( PYRMOTT$IIIOEL 6 9

TELEF. 1 en 1001



Wenscht Unet en degelijk

SCHILDERIÀ/ERK z
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tegen concurr. priizen ?

Pclul v<:n Schaiik
Huis-, Decorotie- en
Reclameschilder
Inzeiten von cllesoorten Glcrs

St. Annastraat No. 100

z
nl

g§

I

le Klas Reoaratie-lnrichtin

?:tffisst.
fiywhlenltotorut

NY}IEGEN
4!».7ë.LltgOO
t&raemOoa§

D. van Ingen & Zonen
BLOEMISTEN

Wolfskuilscheweg 176 - Tel.1435HANDEL IN BRANDSTOFFEN

N. FREDERtrKS,
Groenestraat 215-215a

Telefoon 2608

Specialiteit
in Meubeltransporten

BEVELEN ZICH BELEEF'D AAN VOOR
I-trET LEVEREN VAN ALLE SOORTEN

KAMER. EN PERKPLANTEN,
ALSMEDE AI-LE SOORTEN ELOEM.
WERKEN.

WIJERS&Cg
Van Welderenstnaat 59

Telefoon 949

Bouwmaterialen
B ran d stoffen

A. VAN DER SLUIS
^AANNEMER
Hatertscheweg 491

Tele foonnummer
r364

Alle voorkomende Tirmmer-
Metsel- en aanverwante

Werkzaamheden

ilieuwhouur, ileparatie's, Bioleeringen
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D.K.W.
lVerelds beste 2-tact

Slechts f 205,00
Vrij van personeele belasting

f lCt.00 Wegenbela.ring per iaar
BENZINEGEBTTUIK :

i L. op 50 K.M. Snelheid 65 K.M.
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OP ALLE NIJMEEGSCHE WEGEN,
KOMT MEN DE SNEI-TAX TEGEN
Verhuurinricltting 4--7-persoons wagens
Auto's zonder chauffeur

Garage KNOOP
Franschestraat 56

Telef. 3022
Stalling, Benzine, Olie, Banden, enz.
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