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Wedstrijden spelen op Zondcrg.
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De beantwoording van het stukie, getiteld: ,,Hockey en nog wat bii De
Hazenkamp" en getekend ,,N", in het September-nummer van ons blad,
heeft wat op zich laten wachten.
Wat de technische kwestie's betreft, deze kan ik overlaten aan de deskundigen ; wat de principiële ziide van het wedstriidspelen op Zondag,
aangaat, daarover wil ik gaarne een paar woorden schriiven.
Het is een oude kwestie, waarbii steeds opnieuw verschillende meningen
tegenover elkander staan. De voorstanders van het spelen van wedstrijden
op Zondag komen met de argumenten, welke ook N. gebruikt.
Wat hen m.i. het nreeste hindert is het feit, dat zii, indien ze niet op
Zondag spelen, niet of moeilijk in competitie-verband kunnen uitkomen.
Het gaat hen dus meer nog om de wedstrijden dan om het spel. Dit
laatste kunnen zij op Woensdag- ol Zaterdagmiddagen ook spelen ; de
competitie-wedstrijden daarentegen blijven beperkt tot de Zondagen.
Men ziet dan ook gewoonlijk deze voorstanders, zelfs al beginnen ze in
een vereniging, welke niet op Zondag wedstrijden speelt, na verloop van
tijd de oude club verlaten, en lid worden van een andere vereniging,
waardoor zii geregeld wedstrijden kunnen spelen op Zondag. Hierbij
komt dan ook, zoals N. in de tweede alinea van ziin stukf e opmerkt, het
geregeld kunnen oefenen op Zondag. Het ware wellicht juister, indien
N. hier had geschreven : ,,het geregeld kunnen oefenen opZondagmorgen".
Want daarop komt het resultaat in de praktijk toch neer. In ieder geval
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mij eens zijn, dat als er in de competitie uit-wedstrijden
moeten worden gespeeld, er van de Zondag als rustdag niet veel meer
zal N. het

met

overblijft.
De tegenstanders van het wedstrijdspelen op Zondag beschouwen deze
dag als rustdag. Voor hen betekent de Zondagmorgen het ter kerke gaan,
waar zij gedurende enige tijd als gemeente luisteren naar Gods woord'
het enige woord dat altiid, en vooral in deze tijd rust geeft, het enige en
altijd ware woord, tenridden van vele leuzen en Írazen.
Dit in rust luisteren, in de geest van : ,Spreek Heer, Uw dienstknecht
hoort,,, deze ogenblikken van bezinning zijn dingen, waarmede wii niet
moeten marchanderen. Wii moeten ze of geheel doen' of niet doen'

Gedeelteliik kan het niet.
Het oefenen op Zondagmorgen betekent het zich atwenden van de kerk;
het spelen van uit-wedstrijden in een competitie komt op hetzelfde neer.
of wij zijn getuigen van Jezus Christus, of wij ziin het niet. En hoe
dikwijls gebeurt het al niet, dat wíj het niet ziin !
Tussen deze beide dingen hebben wii te kiezen. En als wii gekozen
hebben, moet het ons duideliik ziin, voor welke gevolgen deze keuze ons
stelt. Wii moeten dan ook bereid ziin, om het offer te brengen, dat de
keuze vraagt.
Hoe moet De Hazenkamp kiezen ? In art. 2 onzer statuten staat duidelijk:
,De yereniging wil de mogelijkheid scheppen om ieder, die zich aanmeldt, van welke richting ook, in aanraking te brengen met de levenshouding die ook ten opzichte van het jeugdleven in al ziin uitingen en
behoeften bepaald wordt door het Evangelie van Jezus Christus. zonder
dat dit als persoonlijke overtuiging van de leden der vereniging wordt
geëist".

welnu, dit wetende, kan dunkt mij de keuze niet twiifelachtig ziln.
Nog steeds staat de deur onzer vereniging wiid open. Een ieder is welkom
en niemand willen wij binden, of de deur achter hem sluiten, nadat híj
bif ons is binnengetreden, Wij vragen den leden echter wel' te bedenken,
dat het ons, bestuursleden, ernst is met het hierboven geciteerde uit
art.

2

der

Statuten.

G. v, S.
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Woensdagmiddag 2 uur.
- Stralend weer !een gedeelte r,an
V.C.J.C.-'ers allen aanwezig. Maar
de Hazenkampers kwam niet opdagen.
Grotendeels is dit te danken aan het feit, dat tegelijk met de handbalwedstrijd een voetbalwedstrijd plaats vond. Maar van Kuil en Seegers
fullie hadden toch wel kunnen komen, en jullie hadden moeten zoÍgenl
dat het Hazenkamp-elftal ook met el,f man was. Ondanks jullie afwezigheid, waren we toch volledig, want gauw was er een nieuw elftal in
elkaar gedraaid. En de invallers mochten er wezen ! John b.v. was reusachtig ; het deerde hem niets wanneer hij tegenover reuze-lange jongens,
zoals Kees en Anne kwam te staan, hii kroop zowat tussen hun benen
door en wist op handige manier de bal weg te werken. Ook onze back
verdient een pluim voor de wijze, waarop hii menige bal heeft tegengehouden.

Nu de uitslag van de wedstrijd. Deze is 2-2, maar eigenlijk was het
een oveÍnrinning voor De Hazenkamp met 2-1.
Dit liikt heel mal, maar 'k zal vertellen hoe dat komt :
Vóór de rust was de stand 1-1.
- Na de rust was integenstellingmet
ervoor, De Hazenkamp meer in de aanval.
Op een gegeven ogenblik doelde Wouter, de keeper van V.C.J.C. schopte
terug, nu kreeg Hubertus de bat toegespeeld, doelde weer, de keeper deed
een uitval
en stompte hem er zelf in. 2-1 voor De Hazenkamp.
Hoera

!

Verder verliep de wedstrijd tamelijk regelmatig.

Toen de tijd verstreken was! was de stand dan ook nog hetzelfde, dus
een overwinning van De Hazenkamp. Van de ziide van de V.C J.C.
kwam nu het verzoek om nog 20 minuten door te spelen. Dit werd gedaan en in deze 20 minuten gelukte het de V.C.J.C. een doelpunt te
maken, Hierdoor werd de overwinning gelíjkspel.

A.

E.
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Voetbol.
Nadat de bekende fusre in de Nederlandse voetballerij een feit geworden
was, had er enige maanden geleden, op'n Zaterdagmiddag een bespreking met voetballers en de heren Huisman en van westreenen plaats
over het deelnemen van De Hazenkarnp aan de zaterdagmiddag-competitie. Na breedvoerige bespreking werd besloten dat De Hazenkamp
weer aan de Zaterdagmiddag-competitie zou deelnemen.
In September heeft De Hazenkamp aan het oranje-Blauw-tournooi deelgenomen om den Koendersbeker. Hierbij werd de 2e prijs behaald.
En zo begon voor onze voetballers de eerste week in october het rad
van de voetbal-conrpetitie te draaien. De eerste wedstrild vond op 5 october plaats op eigen terrein tegen de Politie-Sport-Vereniging (p.S.V.)
Na 'Ír vrij goed begin, moesten de onzen uiteindelijk toch in die stoere
Hernrandads hun meerderen erkennen en verloren ze deze wedstriid met

4-2.
De volgende match op 12 October was op 't Quick-terrein tegen

de

Quick-veteranen. Hier leek het er werkeliik naar dat De Hazenk arnp zou
gaan winnen, maar niets was minder waar. Na met de rust met 3-l
voorgestaan te hebben, verloren ze deze match nog met 6-4. Hallo !
zeg eens eerlíjk, deze wedstrijd hadden jullie niet behoeven te verliezen.
Toen ze eenmaal voor stonden dachten ze: och, we winnen wel en ging
de fut er uit. Ik vond't werkelijk schande dat jullie verloren. Maar ik
dacht : de volgende keer beter. Maar wat had er de week daarop plaats
op 19 October ? De Hazenkamp speelde toen tegen Voorwaarts I van
de Weesinrichting Neerbosch op ons terrein.
Nu werd er weer verloren en wel meÍ 4-2.
Het rammelde in ons elftal van voren naar achteren, uitgezonderd een
enkeling. Na afloop hield onze Directeur nog een gloeiende speech rroor
onze jongens, waar de fut tegenwoordig zal, om maar aldoor te verliezen, De een had natuurliik dit argument en een volgende weer een
ander. Tot er eindelijk één zei : Nou mijnheer, volgende keer winnen
we tegen de Hulp-Politie Sportvereniging (H.P.S.V). Ik dacht zo bij mezelÍ: dat zal me eens benieuwen. En jawel, den 26sten October van 't
jaar onzes Heren 1940 tegen de H.P,S.V. wonnen de onzen eindelijk
weer eens een wedstrijd en wel met 8-4
ze hadden woord gehouden. Kwam die overwinning soms door verster!
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king van Giis v. d. Hoven ? In ieder geval, het riep dien middag gesmeerd
en ik zag de lange Kees een paar maal keihard scoren, 2 November
werd er gespeeld tegen P E.G.G.M. I op de vossenlaanvelden. Maar nu
werden ze liefst weer met 6-1 naar huis gezonden ! Ik heb de wedstrijd
aan het einde even gezien, maar ik moet jullie zeggen, het ruas een
kluif tegen P.G.E.M. onophoudelijk rvas de bar vooÍ ons doel, waar Dick
stond te keepen en hoe ze 't elftal ook door elkaar smeten, het hielp
niets.

AIs ik alles resumeerr hebben onze voetballers uit 5 wedstrifden er

4

verloren en 1 gewonnen.
Het is tot op heden nu niet bepaald schitterend, en moet ik op deze plaats
een ernstige vermaning tot onze voetballers richten :
le. Dat l<an zo niet langer.
2e. Waar is jullie vastberadenheid om te willen winnen ?
Vooruit voetballers, aanpakken van nu af aan en de tanden op elkaar,
want ik voel me nog beschaamd toen na afloop van de wedstrijd tegen
P.G.E.M. de scheidsrechter naar onzen aanvoerder kwam en vroeg hoe
het tegenwoordig toch kwam, dat wij aldoor maar verloren. Andere jaren
was dat toch anders. Dus voetballers doe eens extra je best in de
homendewedstrijden, opdat ons elftal weer in de bovenste regionen van
de cornpetitie-ladder belandt. De onderlinge kameraadschap en saamhorigheid is er in ons voetbalelltal, want ondanks verlies, verliezen ze hun
goede humeur niet. De volgende keer het tempo opvoeren en de voorhoede wat schotvaardiger en dan geloof ik dat we weer zullen winnen.

Hockey.
De laatste weken wordt er 's woensdags- en zaterdagsmiddags

weer

druk gehockeyed. Vooral de jongeren zijn goed vertegenwoordigd in

,t

bíjzonder de dames.
Zo vond er jongstleden Zaterdag 2 November een mixed-wedstrijd plaats
.tegen Onderlinge Scholen(O.S.) uit Nijmegen. In 't begin was de wedstrijd een beetje rommelig, doordai enkele spelers niet op hun plaats
bleven, maar dit werd spoedig ingezien. De voorhoede hield het spel wat
kort, zodat de backs van O.S. gemakkelijk in konden grijpen. In de
middenlinie viel vooral het spel van Jaap Noordhof op, die zwoegde en
speelde alsof het de wedstrijd van z'n leven was. verschillende malen
zelle hij met lange passes de voorhoede aan 't werk. Hii smaakte het
genoegen het enige tegenpunt uit een strafbully te scoren. In de achterhoede was het de heer Verbeek, die steeds op z'n post was en van
geen wijken wist. Het was duidelijk zichlbaar. dat O S. uit meer geroutineerde spelers(sters) bestond. Hun stoppen en doorgeven was beter.
De midvoor brak slechts eenmaal door en scoorde onhoudbaar. De tweede
goal kwam uit een strafcorner, die de midvoor onberispelijl< inschoot,
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verloren we deze spannende wedstrijd met 2-1. Al met ,l *n u"-,?
hoorlijk resultaat en een goede oefening voor de onzen.

Gymnqstiek.
Nadat de zaal in September verduisterd was, konden hier de lessen in
october weer beginnen. vele iongere groepen zijn in verband met de
verduistering naaÍ de Woensdag- en Zalerdagmiddag verhuisd. Zoals ik
vernomen heb, lopen de lessen weer vlot. Bíj de heren hebben we ook
niet te klagen. De meesten verschijnen regelmatig op iedere Donderdag
en eÍ wordt met animo gewerkt.

Clubhuis.
vorige week kwam Jan de Hartog naar me toe en zei, dal verschillende
leden gevraagd hadden of 't clubhuis deze winter nog geopend wer«j.
Hij was de zaak eens gaan bekijken in de Groenestraat en meende dat
hij het clubhuis wel verduisterd kon krijgen. Zo hebben enkele herenleden
den heer de Hartog vorige week geassisteerd met die verduisteringswerkzaamheden. En zo heeft Jan de Hartog dan vanaf zaterdag 2 November de deuren van het Clubhuis aan de Groenestraat weer deze
winter geopend. Iedere zaterdag van half acht tot half elf zijndeHazenkampers weer welkom ! Er is dan gelegenheid voor ping-pong, dammen,
schaken, biljarten, sjoelen enz.
Ik hoop dat een ieder weer voldoende is ingericht over ons clubleven.

P. AARTSEN.
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HOCKEYWEDSTBI]D
Hazenkqmp I-O.S. L
Eindelíjk was dan de dag aangebroken, de grote roemruchte dag, dat ,t
beroemde elftal van o.s. tegen het nog beroemder Hazenkampeiftulrou
spelen. Het was hopeloos slecht weer ! 's Morgens waren we in ,t holst
van de nacht, om half tien al, naar 't clubhuis gegaan om dit schoon te
maken (wat hard nodig was) en om 't veld te kalken.
Na 3 uur hard werken en een bokspartíitje met 't bekende paard van
den melkboer, dat met alle geweld kalkwater wilde drinken, waren we
klaar. Zowel 't veld als het clubhuis zagen er keurig uit.
's Middags, tegen 2 uur, kwam o.s. en tegen kwart over twee begonnen
we. Ik had tevoren een wenk van verbeek gekregen dat, als ik al z,n
missers zou melden, híj me wel zou krijgen. Vandaar dat ik dan ook niets
dan goeds van hem vertel.
Het was een zeer spannende wedstrijd, want geen van beide elftallen
wilde verliezen. Zo nu en dan kwam er een aanval, maar de aanvallers
van o.S. stuitten steeds op onze spil Jaap en daarop liepen ze meestal
dood. En miste Jaap, dan was öf verbeek, öf co oosterraan er die ingrepen. Zo gingen we dan ook de rust in met 0-0. Vlak na de rust
viel onze midvoor wout uit, waardoor er een plaatsverschuiving plaats
vond en Nel verbeek inviel. Van onze partij blonk vooral de spil (Jaap
Noordhof) dit, die toonde een echte spil te zijn, waar alles om draaide en
die inderdaad overal tegelijk was, Van de tegenpartij blonk v. Haften, de
rechtsbinnen uit, die dan ook een schitterende voonet van de linksbuiten
benutte en daardoor O.S. de leiding gaf (1-0).
Na een tijdje van rust kwam O.S. weer opzetten. Een van onze spelers
maakt shut ! Een strafcorner volgt ! Dan redt onze keeper ons doel van
een reeds zeker schijnend doelpunt.
Weer is O.S. voor ons doel. Weer shut ! Dan schiet de linksbuiten, na
een korte schermutseling, krachtig in (2-0).
Dan komt De Hazenkamp opzetten, nu zitten ze op de goal van O.S. !
Daar maakt de keeper van O.S. een fout ! Een straÍbully met de keeper !
Jaap wint de bully !

Hè, hè . . .2-1.
Een periode van rust treedt weer in, Verbeek maakt een schuiver, een
paar missen .
dan fluit de scheidsrechter driemaal
Einde van een roemruchte middag ! !!
EEN HAASKE,
!

-___=-t
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Donderdag 24 October ben ik weer op ,gyffi" geweest. Het was er erg
gezellig en wat een reuze groep is dat weer. Er waren eÍ deze avond
twaaff. Zelf heb ik niet meegedaan en heb dus alleen gekeken.
Als ik nog denk aan de mobilisatie, toen we Donderdagsavonds met
vier, viil of zes man gym hadden en nu die hele groep zie, kan ik niet
anders zeggen, dan dat De Hazenkamp nog steeds groeit en bloeit
Ook aan ons Clubblad kun je dit goed merken. Eerst zou het misschien
niet meer verschiinen, er kwam bilna geen copie binnen. Nu zie en lees
ik dan eens een stukje van die, en dan weer eens een stukje van die.
Kees schrijft iedere maand, Peter Aartsen ook, vooral het laatste stukje
van hem over de voetbalsport en vooral de spelregels waren goed. Zelf
weet ik er volgens de rest niet veel van, maar Kees zei het Donderdagavond en dan is het zeker goed I rnaar daar is hii dan ook aanvoerder
voor.
Ik zit nu biina zelf op m'n penhouder te kouwen en weet biina niet wat
ik schrijven moeti maar er is toch weer een stukje en ik zeg maar zo :
,,Alle beetjes helpen". Volgende keer twee maal zoveel.
D. R. LAX.

VAINI IHIEII. SECIRIEIIAIRIIAAII'.
Nieuwd leden, ingeschreven in de maanden September-October:

Kleutergroep

Meisjes

Ia

Dames

IIa
IIb

,

Jongens

I

Wilfried

Steenmeyer

Jan Evers
Annie van Hagen

IIa

A. Engbert
Th. van Honk
H. Pot

Fritz Tschui

Heren

Lenelotte

L. Creutzberg
L. van Os
Heren Sen.
J. Martens
A. Pfister
Meisj. L.S. Klokk. J. L. Companjen

Tschui
Mak Vermeeren
Rob Vermeeren
A. Craayveld
M. Lazaroms
T. v. Berghem
L. Wities
A. Kolk
A. Willemsen
G. Hendriks
J. Luik
B.

Jongen L.S. Klokk.

Jongens

:

Ill

G. v. d. Hoven

G. Lippman

P. Offerman
A. Prins
Dames

Sen.

M. van Roggen
J. Wigéri van Edema
Mevr, Wagemakers

Schoeman

W. van Berne ; H. van den Brink; L. Companjen ; G. Gathier
M. van der Meulen; T. Schoorl ; D. Lamberts ; T. Niiland,

;

D. van Ingen

&Zonen

BLOEMISTEN

%

Telefoon 21435

Wolfskuilscheweg

IZG

A. VÀN DER SLUIS
A Hatertscheweg No.491
N I]MEGEN
N TeleÍ. No. 21364
E

M

Wilt U een degelijke
fiets berijden
Laat U dan
door MENNE leiden
\ry'. MENNE
§pecialiteit in Rijwielen
en alle Rijwielonderdeelen
Burghardt v. d. Berghstr.

173

Prot. Begrafenis-onderneming
onder toezicht der Kerkvoogdij
Begraafplaats,Rustoord"

en

Gemeentebegraafplaats

Beveelt zich beleeÍd qon
voor alle voorkomende

Timmerwerken
E Metselwerken
B Bioleeringen
Witwerken
Schoorsteenvegen

Transporten

J. J. H. DE HARTOG
Koster Ned. Herv. Kerk

Dorpsstr. 83.

-

Telef.24600

Hees

Alle voork. reparatie's aan woningen en gebouwen

Sigaren magazijn

,,lDr ZoN"
Wosschen
Stoomen
Verven
CRAAFSCHEWE G
TE L. 21740
NIJMEGEN

247

,,DE POST''
J{, G, Schipperhein

St. Annastraat
TeleÍoon

22162

Nijmegen

234
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]. A. DE HARTOG HEES/NI]MEGEN
TELEFOON 24600 . PO STREKENING

349540

Maas - Bu u rtspoo rweg
REISBUREAU - TOURINGCARBEDRIJF
AUTOBUSDIENSTEN
,,KA NT-E N-KLAAR-Tochten

Qagelijks tochten in de omgeving
Verhuur van Touringcars in diverse grootten tegen billijke priizen
Y raa,Sí; o n ze rais§id,s

Stads-autobusdiensten

:

Molenstraat-Willemsweg

Molenstraat Postweg

Molenstra at -H.Lan dstichting-Brakken stein

Autobusdiensten
Niimegen

:

Groesbeek
-H.Lan dstichting-Dekkerswald-

S!9-§1ave
Nijmegen-wijchen -84r9!!19i'
Bergharen Batenburg
Nijmegen

- Druten R'rïï**inUa

Nijmegen

-Gennep-Venlo-Meijel

Venlo-Tegelen-Steijl

Maasbu u rtspoorweg Reisbu reau
Molenstraat 57

-

oRul(l(rnrJ DErfl(Én &

Telefoon 24000

zí. -

IIT,JMEGEI

-

G[0EilEsTRAÀr 31 1

-

- TEur. 22593

Nijmegen

