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PROGRAMMA
vqn deVoettocht ncrcrr de Zuid-EiÍel.
le DAG.
Per autobus van Nijmegen naar Keulen over Xanten en Mörs.

Van

Keulen over de autostrada naar Bonn.
Vanaf deze plaats gaan we door een van de mooiste gedeelten van
de Eifel, n.1. het Ahrdal bij Altenahr, de omgeving van den Niirburg
(Niirburg-Ring) naar Daun, het bekende centrum van de vulkanische
Eifel. Hier zullen we de eerste keer overnachten.
De afstand van Nijmegen naar Daun is t 258 Km. Bereid je dus voor
op een flinke zit. Indien we op tiy'd arriveren stappen we 'n eind voor
Daun uit de bus en lopen dan door de bossen naar Daun.

2e DAG.
Wandelen van Daun naar Mandersheid door het mooie dal van de
Lieser, een afstand van + 17.1Km. Vanuit Daun volgen we eerst het
Lieserthal tot aan Gemrinden vanwaar we lopen naar het Gemijndener Maar, een mooi meer, van hier een omweg naar 't mooie
Schalckenwehrer Maar. Deze Maaren zijn alle kratermeren. Langs
een voetweg komen we \ryeer aan de Lieser terug.
Langs het Lieserpfad volgen we de Lieser tot aan Manderscheid,
een weg, die bijna uitsluitend door bossen loopt. We komen dan over
Weiersbach, waar de bus zal staan om eventueel nrensen op te nemen
die de wandeling naar Manderscheid te ver wordt.

In Manderscheid overnachten

we.

3e DAG.
lndien mogelijk, volgen we hier eerst een kerkdienst om 8 uur's ochtends. Daarna gaan we te voet een uitstapje maken naar het Meerfelder Maar. Dit uitstapje is me zeér aanbevolen vanwege de prachtige weg erheen en de mooie ligging van het meer. om tijd te winnen
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zullen we echter proberen dit nog de 2e dag te doen. Daarna brengt
de bus ons naar Manderscheid terug om ons verder te brengen naar
Hontheim. Nri stel ik me voor, dat we de mooiste wandeling van onze
voettocht houden, n.l. over Bad-Bertrich door het zeer schone Kandelbach en Mesbachthal naar Alf aan de Moezel.
Bii Bad-Bertrich zullen we trachten even een bezoek te brengen aan
de Fachenlay, een prachtig hoog punt, vanwaar we een schitterend
gezicht hebben over de omgeving.
In Alf staat de bus weer gereed om ons naar de laatste overnachtingsplaats te brengen, n.l. Cochem aan de Moezel.
4e DAG, Door het dal van de Endert zullen we eeR bezoek brengen
aan de Winneburg, een prachtig oud kasteel. Daarna wacht de bus
ons weer op en brengt ons naar Kaisersesch, van hier over Mayen,
Laacher See door het Brohlthal naar Bonn, Keulen en Diisseldorf,
waar we een paar uur blijven om na een heerlifk,,Festessen" de terugtocht naar Nijmegen te aanvaarden.
Nu nog enkele opmerkingen
1e. GEDRAGING OP REIS. In Duitsland zijnde vermijden we alles wat
de bevolking of andere tre[<kers zou kunnen prikkelen. Geen nationalisme, geen ziidelingse opmerkingen over wat ons vreemd schijnt.
We gedragen ons rustig en correct. Het Bestuur neemt géén verantwoordelíjkheid op zich voor iemand die zichzelf door een onverstandige handelwijze in moeilijkheden brengt. Het meenemen van tabak,
sigaren en sigaretten mag slechts zeer beperkt zijn. Ook op de terugreis geen dingen van waarde meenemen, geen eau de Cologne.
Waar wij als groep uitgaan vermijde men alcoholgebruik.
2e. DE JEUGDI-IERBERGEN. Een jeugdherberg is geen hotel. We moeten
het eenvoudige voor lief nemen, Doorlid te worden van de N.J.H.C.
hebben we ons verbonden ons te houden aan de in verschillende
jeugdherbergen heersende regels en aan de maatregelen van de herbergvaders. Van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens is ieder stil.
Roken is verboden.
3e, VERDERE MEDEDELINGEN. Dekens en lakens meenemen is niet
nodig, óók geen slaapzakken. Voor de heenreis moeten we zorgen
brood bij ons te hebben. Verder wordt voor alle maaltijden gezorgd,
behalve thee, koffie enz. onderweg. Meer dan een gulden extra per
dag heb je niet nodig. Denk ook om een zwempak.
Daar ik zelt de maand Augustus uitstedig ben, kun ie ie, wanneer
ie iets onduidelíjk is, vervoegen bii den Heer J W. Grotenhuis, HatertscheVeldweg 129 of den Heer J. Pellen, v. NispenstraatT8.
Het VERTREK is Vrijdag 26 Augustus, klokslag 8 UUR.
En nu prettige vacantie en tot ziens op 26 Augustus.
Harteliik gegroet !
:

A. HUISMAN.
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Persoonl ijke Ongevallen-verzekeringen

Ziekte-verzekeringen
W.A.-r'erzekeringen voor Auto's en Motorrijwielen
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vÀN otPA.

Wie zou hem niet kennen ? ledere Hazenkamper, groot of klein,
direct uit: ,,Dàt is Opa van de Hazenkamp"!

roept

Opa, oftewel de Heer Arts, wordt 1 September a.s. 78 jaar.
- Acht-enzeventig jaar en dan nog zó flink en nog zoveel werk te doen voor onze
Hazenkamp, is iets, waarvoor wij volle bewondering en respect
hebben.

't te danken, dat ons terrein er altijd zo keurig
uitziet en ons clubhuis daar zo mooi opgeverfd is. Niet alleen usii hebben
respect voor hem, maar ook de mollen kijken wel een beetie beter uit
om op ons veld hun hopen op te werpen. 23 Stuks hebben verleden iaar
daar hun leven gelaten en ook dit iaar was iedere steek van Opa's
Aan hèm hebben wii

schop róàk

!

Opa, uit naam van alle Hazenkampers hoop ik dat we nog lange tijd
van Uwe uitstekende diensten en Uw vrolijk humeur, mogen gebruik
maken.

Wij wensen U 1 September
Houdt U taai

!

een prettige dag toe met Uw huisgenoten.

A HUISMAN.
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Honkbal of Base-ball, een uitnemende zomersport, is een spel dat grote
slagvaardigheid en snelheid van handelen eist.
wie eenmaal de techniek van het slaan en vangen onder de knie heeft
en de smaak van dit spel, met haar eigenaardige bekoring, te pakken
heeft, is voor altijd gewonnen.
Wat of deze sport, die in Amerika duizenden beoefenaren telt en honderdduizenden belangstellenden trekt, dan eigenlijk is ? Een enker woord
moge U dit duidelijk maken.
Op de hoekpunten van een vierkant liggen, op 2T/2M. van elkaar, kusSens, de honken genaamd (zieschets), resp, 1e,2e,3e en thuishonk.
Twee partijen, ieder I man sterk, spelen tegen elkaar, de een als slagpartij en de andere in het veld (vangpartij).
No. I van de slagpartii slaat, staande bij het thuishonk, een door de opwerper (o) toegeworpen bal het veld in en loopt vervolgens naar honk (l),
zo mogelijk naar honk II en III en naar het thuishonk. De veldpartij tracht
dit te verhinderen door snel de geslagen bal op te pikken en de slagman, die nu loper is geworden, ,,uit" te tikken. Lukt het den loper echter
offi, zonder ,,uit"gemaakt te zijn, het thuishonk te bereiken, dan heeft
zijn partii een punt veroverd.
Na slagman no. I komt no. 2 en zo vervolgens alle spelers van de slagpartij.
Er zijn vele moeilijkheden te overwinnen voor de Iopers alvorens zij
het thuishonk passeren, Niet alleen het uittikken, ook het slaan van een
vangbal schakelt een speler uit; wordt een geslagen bal door de veldpartij zo snel naar het Ie honk gespeeld, dat de bal er eerder is dan de
loper, dan is deze laatste automatisch uit. (Met naar het Ie honk spelen
wordt bedoeld : het gooien van de bal, die de grootte van een hockeybal heeft, naar de speler die het Ie honk bewaakt ; bij het vangen moet
hij een voet op het honkkussen hebben).
Wanneer er 3 man dt ziin, is het wisselen. De slagpartij gaat het veld
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HET BEÏERE ADRES VOOR ALLE VOORKOIvíENDE BLOEMWERKEN
TEGEN BILLIJKE PRIJZEN

,,'T BLOEMENHUIS" D.A.BEERENS - NIJMEGEN
v, Broeckhuysenstraat 9
Telefoon 22060
Postrekening
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Een,,VOORUITGANG's" Product
Een beter product'

Melk, zoowel los als in de flesch.
Havermoutpap, Karnemelkpap, voor de groei van Uw kinderen.

Brood is het beste voedsel,
Kwaliteitsbrood is,,VOORUITGANG's" Brood.
Doet de ieugd groeien'
Voor brandstoffen geen beter adres.
Coöperatie,,Vooruitgang" [,J.A. Nijmegen
Hoofdkantoor: Burghardt v,d, Berghstraat 92

Wordt Lid

!
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ïeleÍoon 26001

Geven gratis 14 dagen uitkeering Moederfonds,
naar het verbruik.
Wot de K.L.M is in de lucht
is KORBEEK's TAXI op de weg
SoÍety Íirst !

0roenewoudscheweg 162

--

Telefoon 24840
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in en de vangpartii komt aan slag. De spelers, die ,uit"gemaakt zijn,
spelen, als het hun beurt is, weer gewoon mee. Zo ook als slagman
no. 1 ,uit"gemaakt wordt en de overige 8 spelers worden niet ,,uit"ge.
maakt, dan komt no. 1 weer aan de beurt.

T. Thuishonk.
I, II, III. Honken.
X, Spelers veldpartii.
S.Slagman(slagpartij)
O Opwerper

X

SS

s

s

(veldpartij)

Slagpartij.

s

s

À

S

Het kan dus gebeuren, dat dezelfde speler in één ,innings" drie keer
,uit"gemaakt wordt. Een wedstriid bestaat uit I x wisselen ; als beide

partiien een volledige slagbeurt gehad hebben, dus geslagen hebben tot
er drie man ,,uit" zijn, dan is dat 1 ,,innings". De vele mogelijkheden
in dit spel, de steeds weer nieuwe situaties die ontstaan maken het spel
waarvan wij hier in 't kort een uitleg gaven, zeer interessant.
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UITSLAG der Onderl. Athlet.-wedstrijden.
Hindernísloop meisjes 8-9-10 i.

1e pn,s

Vogel.

2e prijs

Anneveld.
Moorman.
J. Peters.
J. Schols.
A. Willemse.

3e

Hindernisloop jongens 8-9-10 i.

1e

2e
3e

60 M. hardlopen meisjes

VerspringeÍl ,,

11-12-13

prijs
prijs
prijs
priis

i.

1e.
1e.

,)

Kastiebalverwerpen
1e,
60 M. hardlopen iongens 11-12-13 j. 1e.
Verspringen
1e.
Kastiebalwerpen
1e.
tt
tt

60 M, hardlopen meisies
Verspringen
Balwerpen

tt

A. Post.
A. Post.
W. Voerman.
i.1". A. Ernst.
1e. A. Ernst.
1e. A. Berghuis.

14-15-16
tt

80 M, hardlopen jongens

Hannie Kok.
Hannie Kok.
Bep Hubertus.

14-15-16

i.

1e.

J. Koets.
J. Veunink.
J. Koets.

9.1 sec.

4.15M.
50M.

9

sec.

4.35 M.

57M.
9.3 sec.
3.715 M.

21.90M.
10.6 sec.

1e,
5.41M.
Slingerbalverwerpen
1e.
36.34M.
Uitslag 4 kamp Dames: 1e. prijs Truus Rijksen.
919 punten.
gf,l5 punten.
2e. prijs Nel v, d. Sloot.
3e, prijs Dolly Vogel.
798 punten.
Hun onderlinge prestaties waren :
Truus Rijksen
v. d. Sloot
D. Vogel
- Nel12.5
11.6 sec.
sec. - 12.6 sec.
80 M. hardlopen
4,59M.
4.235 M.
3.97M.
Verspringen
1.29 M.
1.29M.
1.41M.
Hoogspringen
28.04M.
23.50M.
27.90 M.
Slingerbalvèrwerpen
1094 punten.
Uitslag 5 kamp Heeren le. prijs K. Meester.
2e. priis J. Grotenhuis.
847i punten.
805 punten.
3e. priis W. Schekman.
Hun onderlinge prestaties waren
K. Meester
- Schekman
- Grotenhuis
12.8 sec.
13.1 sec.
12.8 sec.
100 M. hardlopen
4.595M.
5.34M.
5.29M.
Verspringen
1.39M.
1.49M.
1.49M.
Hoogspringen
9.76M.
9.16M.
8.05M.
Kogelstoten
29.61 M.
36,85M. 28.24M.
Speerwerpen
Na 3 extra worpen wist Kees Meester het clubrecord speerwerpen dat op
naam stond van J. v. d. Berg te verbeteren en te brengen op 40.62 M.

Verspringen

:

:
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De Athletiekwedstrijden zijn hiermede voor het seizoen 1938 weer beëindigd.

Het heeft me zeeÍ gespeten dat er zo weinig animo voor bestond. Speciaal
het vrouwelijke element (enkele natuurlijk uitgezonderd) heeft me deze
keer in de steek gelaten.
In den vervolge hoop ik dat ze hun gegeven woord, gestand doen en niet
hun dames-contactcommissie-leden, die voor jullie wensen en belangen
opkornen, beschaamd laten staan.
Als jullie iets willen, best, het zal gebeuren! maar laat dat uur dan niet
schitteren door je afwezigheid.
Het heeft me verheugd dat de heren, de athletiek weer nieuw leven hebben
ingeblazen. Flink gedaan mannen, ga zo voort.
Voor enkele meisjes en jongens wil ik m'n lof zwaaien. Hannie Kok heeft
dit seizoen kranig gewerkt. Als 13-jarig meisje de 60 M.lopen in g.1sec.
en het verspringen met een sprong van 4.15 M., dat belooft wat voor de
toekomst Evenzo de beide jongens Compagne en Veunink met hun spÍongen
van 5.22 M. en 5.41 M. kranig gedaan hoor. Dat had de grote herenafdeling
niet gedacht; oppassen mannen, het zou wel eens kunnen zijn dat jullie
met verspringen niet veel meer in te brengen zullen hebben.
De f ongens staan op, dat zie je aan de uitslagen van de vijfkamp, Truus
Rijksen en Kees Meester hebben beide met grote voorsprong op de no. 2
de 1e plaats bezet.
Ik waardeer het zéér, Nel Ían den Sloot en Jan Grotenhuis, dat jullie
beiden het zo lang en zo enthousiast volgehouden hebben, maar met het
klimmen van de jaren houd je het niet meer, je zult hetmoeten afleggen
tegen de jongeren, daarom een stevige vijf voor je geleverde preslaties.
Knap gedaan Truus en Kees, hartelijk gelukgewenst.
Maar het lcir,rt, nog beter Truus met de Slingerbal en Kees met de speer,
al heb je Kees, kans gezien her clubrecord met speerwerpen te verbeteren.
Ook ie start, Truus, moeten we nog eens onder handen nemen.
Dat gaan we dus het volgende jaar doen, maar houd f e lichaam het gehele
winterseizoen in conditie.
HUISMAN.
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lMlr»rrpELtttNGrEtNr.
NIEUWE LEDEN, INGESCHREVEN IN DE MAAND JULI 1938:
a. WERKENDE LEDEN:
b. BUITENGEW. LEDEN, 3e kwart.:
J. van Dijk,
Mei. A Wierensa.

H. Hartering,

P

Leenders,

R, ter Vrugt,

J. Houwen.
de hr. J. W. Rutten
J. Maters,
W. Brinkhuis.

A.v.W.

VACANTIEREGELING.
Ieder weet dat er de eerste B weken in Augustus géén les gegeven wordt en hetgewone programnul weer aanvangt Maandag 22 Augustus, echter met deze wíjziging, àat
1e. de dames'athletiekle^s van Vrijdag 26 Aug. van 7-8 uitvalt en wordt verplaatst naar
Dinsdag 22 Aug. 8-9;
2e. de Maandagavondlessen van 29 Aug. uitvallen en de Heer Verbeek oD Maandas
22 Aug. met de dames zal overleggén, wanneer die les wordt ingÀtrààio ---"--"
,
3e. d_eJ(lokkenberga{delingen blijven tot en met 3t Aug.-!lj de lesuren op de Hazen_
kamp ingedeeld en vangen 1 Septemper weer op dè Klokkenberg aan;
4e. de danies-seniorenles vangt aan Maandag 5 September,

NATIONALE FEESTDAG,

po den Jubileumdag (Dlnpdag 6. sept,) zal de Hazenkamp deelnemen aan een Gvmn.demonstratie op het Quick-teirein. Het officieele prograrím; È ;Ë;"lgt'irÉ;;;ï;';"
2.30 Yerzamelen op het Mariënburgplein.
2.45 Gezamelijke tocht met andere verenigingen naar het
euickterrein.
Aanvang Demonstratie Quickterrein : 3.30,
PROGRAMMA:

L Vaandelgroet ;
2. Vrije-Ooef. Dames,,Excelsior";
3, Spring-demonstratie met paarden, Springkast

en_

Bok,

Hazenkamp";

4. Rek - Brug en Ringen, ,sparta,,-,Ex."t"iorll1"
5. Baseball-demonstratie,,,de Hazenkamp., I
6. Handbal, N.A.S,B.
De optocht begint op het Mariënburgplein voor jongens en meisjes boven l0
iaar.
De Hazenkamp zal bij het springnummer uitkomen met I Damesgroep, 1 Herengroep,
1 Jongensgroep en 1 Meisjesgroep.
Bij het honkbal zal de Hazenkamp een onderlinge wedstrijd houden met de Herenafdeling en enkele uit de Middelste jongensafdeling.
Denkt allen om officieel tenue.
H.

DE VIERDAAGSE.
Een verslag van de Vierdaagse kon wegens gebrek aan ruimte niet in dit No.
genomen worden en wordt dus in volgend No. geplaatst.

op-

Red.

D. van Ingen & Zonen
BLOEMI§TEN

LootbloemenUwtolk
zijn en VAN ïNGEN
Uw bloemist

Gouden Adelaar

RIJWIELEN
De Banden-Koning

WILHELM MENNE
Wolfskuilsche weg

176 - T e1,21435

Burghardt v.d. Berghstr.

173

A. VAN DEB SLUIS

AI Hatertscheweg No.49I
NI MEGEN
Ni' TeleÍ. no. 21364

EI

Beveelt zich beleeÍd oon

voor qlle voorkomende

Timmerwerken
Metselwerken
Rioleeringen
Witwerken
Schoorsteenvegen

PAUL VAN SCHAI]K
Huis-,
Decor-

en Heclameschilder
NI]MEGEN
St. Annqstrqcrt 98o

voorkomende reparatie's aan woningen en

x

HANDEL IN BRANDSTOFFEN

N. FREDERIKS,
Groenestraat 215-216a
Telefoon 22608
in

Specialiteit
Meubeltransporten

,,IDE ZON,,
Stoomwasscherij
ChemischeWasscherij
Strijk-inrichtinsr
Linnenverhuur
GRAAFSCHEWEG 247

TEL.2t740
NIJMEGEN

,%Grilpr

ffide

WWluo'=
De grote veïrcssing v.,n

lAnfef-

"".r.f$8
350 cc Kopklep

vcrn Íl. G8s.-

Geheel ingesloten kleppen

- -

voor fl. 535.-

Oliebcd-kettingkast

*

-

Voetschckelins

De MOTOR voor iedereen,
voor Sport, Zoken, Genoegen:
GILLET I! e"t.rtingvrij i fl. 250.'
I

onder 6o kg
D. K. \ry'. I
I fl. 245.,(
2 Wereldberoemde merken

D.K.W. Dienstmachine 200 cc, fl. BZ5.-

B

. ^illlf..

is Beslist

Ï[f

200 cc Kopklep
Cardan-aandrdving,
Voetschakeling,
Kilometerteller,
Veerend achterframe

Meer
Waard

A.

oY rrÍtàï f1.525.-

BOOM's MotorenbedriiÍ

V1tr
v.d. Hcrvestrao tL2-I4 - Ni j me gen - TeleÍ. 299,64
Typ. DRUíl{ERIJ

Dtl([E!

jÍqqnestiqli

